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ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
СЫРТҚЫ ІСТЕР МИНИСТРЛІГІНІҢ БҰЙРЫҒЫ 

2019 жылғы 16 қазан    №11-1-4/538    Нұр-Сұлтан қаласы

«Өкілдік шығындар» бөлінетін бюджеттік 
бағдарламасын бөлу қағидаларын бекіту туралы» 

Қазақстан Республикасы Сыртқы істер 
министрінің 2017 жылғы 28 ақпандағы
№11-1-2/66 бұйрығына өзгерістер мен 

толықтырулар енгізу туралы

2008 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Бюджеттік кодекстің 
33-бабы 3-тармағының 2) тармақшасына сəйкес БҰЙЫРАМЫН:

1. «Өкілдік шығындар» бөлінетін бюджеттік бағдарламасын бөлу қағида-
ларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрінің 2017 
жылғы 28 ақпандағы №11-1-2/66 бұйрығына (Нормативтік құқықтық актілері-
нің мемлекеттік тізілімінде №14926 болып тіркелген, 2017 жылғы 5 сəуірдегі 
Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау 
банкінде жарияланған) мынадай өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:

көрсетілген бұйрықпен бекітілген «Өкілдік шығындар» бөлінетін бюджеттік 
бағдарламасын бөлу қағидаларында:

2-тармақтың 2) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын: 
« 2) өкілдік шығындар – тиісті қаржы жылына арналған жəне республикалық 

бюджеттік бағдарламалар əкімшілеріне шетелдік делегацияларды қабылдауға, 
отырыстар, конференциялар, кеңестер, семинарлар, салтанатты жəне рес-
ми іс-шаралар өткізуге, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Президентінің, 
Қазақстан Республикасы Тұңғыш Президентінің – Елбасының, Қазақстан 
Республикасы Премьер-Министрінің, Қазақстан Республикасы Мемлекеттік 
хатшысының, Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрінің, халықаралық 
байқау миссияларының құрамында шет мемлекеттердегі сайлауларға 
Қазақстан Республикасынан байқаушы ретінде жіберілетін республикалық бюд-
жет есебіндегі мемлекеттік органдардың лауазымды адамдарының шетелге 
іссапарлары барысында өкілдік мақсаттарға бөлінетін қаражат.»;

5-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«5. Министрлік республикалық бюджеттік бағдарламалар əкімшілерінің 

ұсыныстары негізінде жəне кезекті қаржы жылына арналған республикалық 
бюджетте өкілдік шығындар үшін көрсетілген қаражат көлеміне сүйене отырып, 
өкілдік шығындарды талап ететін іс-шаралар жоспарын (бұдан əрі – Жоспар) 
жасайды. 

 Министрлiк Жоспарға сəйкес жəне тиiстi қаржы жылына бекiтілген 
шектеу шегiнде республикалық бюджеттiк бағдарламалар əкімшiсiнiң өкiлдiк 
шараларға арналған қаражатты бөледi.

Бір жыл ішінде, республикалық бюджеттік бағдарламалар əкімшілерінің 
ұсыныстары негізінде, Министрлік жоспарланбаған іс-шараларды өткізудің 
саяси маңыздылығын жəне бөлінген қаражат көлемін ескере отырып, 
Жоспарды түзетеді.»;

7-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
 «Осы Қағидалардың 3-тармағының 3), 4), 7) тармақшаларында көзделген 

өкілдік шығындар бойынша республикалық бюджеттік бағдарламалар 
əкімшілері тауарлар мен қызметтер құнын, сондай-ақ көрсетілген тауарлар мен 
қызметтерді ұсынатын ұйымның деректемелерін көрсете отырып, құжаттарды 
береді жəне ұқсас тауарларды, жұмыстарды жəне қызметтерді жеткізушілерден 
кемінде 2 (екі) балама бағаларды ұсынады.»;

9-тармақ мынадай редакцияда жызылсын:
«9. Өкілдік шығындарға арналған қаражатты бөлу Министрліктің Жауапты 

хатшысының (бұдан əрі – Жауапты хатшы) немесе оның міндетін атқаратын 
адамның бұйрығымен ресімделеді. 

Іс-шараларға қатысу үшін Қазақстан Республикасына шақырылатын 
тұлғалардың қонақүйде тұруын жəне баратын пунктіне дейінгі көліктік 
шығындарын төлеуге, Қазақстан Республикасы Президентінің, Қазақстан 
Республикасы Премьер-Министрінің, Қазақстан Республикасы Мемлекеттік 
хатшысының, Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрінің шет мем-
лекеттерге сапарлары барысында өкілдік мақсаттарға арналған, сондай-
ақ халықаралық байқау миссияларының құрамында шет мемлекеттердегі 
сайлауларға Қазақстан Республикасының атынан байқаушылар ретінде 
жіберілетін республикалық бюджет есебіндегі мемлекеттік органдардың лауа-
зымды адамдары үшін автокөліктік қызмет көрсетуге жəне аудармашылардың 
қызметтерін төлеуге арналған қаражат бөлінген жағдайда, Жауапты хатшының 
бұйрығы Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрінің немесе оның 
міндетін атқаратын адамның қарары негізінде қабылданады.

Шетелдік делегацияларды «аса жоғары деңгейде» жəне/немесе «жоғары 
деңгейде» қабылдаған жағдайда, Қазақстан Республикасының Мемлекеттік 
Протоколына сəйкес делегация деңгейі Жауапты хатшының бұйрығында 
көрсетіледі.

Жауапты хатшының өкілдік шығындарға қаражат бөлу туралы бұйрығы 
жоспарланған іс-шара басталғанға дейін қабылданады.

Объективті себептерге байланысты Жауапты хатшының бұйрығын 
жоспарланған іс-шара басталғанға дейін қабылдау мүмкін болмаған жағдайда, 
Жауапты хатшы іс-шара өткен күннен бастап екі айдан аспайтын мерзімде 
өкілдік шығындарды өтеу туралы бұйрықты қабылдайды.

Егер делегацияның Қазақстан Республикасында болу бағдарламасын да 
өзгеше көзделмесе Қазақстан Республикасына шақырылған шетелдік деле-
га циялардың қатысушыларына іс-шараларға қатысу үшін межелі пунктін де 
тұру үшін қаражат бөлу кезінде іс-шарадан 1 (бір) күн бұрын жəне 1 (бір) күн 
өте есеп тік уақыт алынады.

 Шетелдік делегацияның қатысушысына тасымалдау шығынына қаражат 
бөлген жағдайда, Қазақстан Республикасының аумағының шегінде іс-шараның 
өткізудің соңғы пунктіне дейін бағыты ескеріледі.

 Шетелдiк делегацияларды «аса жоғары деңгейде» жəне/немесе «жоғары 
деңгейде» қабылдау жағдайда іс-шараның деңгейін анықтауды Министрлік 
Қазақстан Республикасының Мемлекеттік Хаттамасына сəйкес жүзеге 
асырылады.

 Шетелдік делегациялардың Қазақстан Республикасына сапарлары 
барысында екіжақты қатынастар деңгейіне байланысты жəне өзара теңдік 
принципін ескере отырып, Қазақстан тарапынан басшы ретінде мемлекеттік 
органның бірінші басшысымен не оның орынбасарымен келісім бойынша 

Қазақстан Республикасының Мемлекеттік Хаттамасында көрсетілмеген 
өзге лауазымды адам айқындалады, бұл ретте мұндай адам Министрліктің 
Мемлекеттік протокол қызметімен келісілуі тиіс.

 Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрінің немесе оның 
міндетін атқарушы тұлғаның қатысуымен экспорттық-импорттық қызмет жəне 
инвестициялар тарту мəселелері бойынша «жоғары деңгейде» өткізілетін 
іс-шараларды қоспағанда, Қазақстан Республикасының Мемлекеттік Хатта-
масына сəйкес шетелдік делегациялар үшін ресми қабылдауларды өткізу 
кезінде Қазақстан Республикасы тарапынан қатысушылардың саны шетелдік 
делегациялар тарапынан қатысушылардың санынан аспауы тиіс.»;

12-тармақта:
бірінші абзац мынадай редакцияда жазылсын:
 «12. Қазақстан Республикасы Президентінің, Қазақстан Республикасы 

Тұңғыш Президентінің – Елбасының, Қазақстан Республикасы Премьер-
Министрінің, Қазақстан Республикасы Мемлекеттік хатшысының, Қазақстан 
Республикасы Сыртқы істер министрінің шетелдік сапарлары, сондай-
ақ халықаралық байқау миссиясының құрамында шет мемлекеттердегі 
сайлауларға Қазақстан Республикасынан байқаушы ретінде жіберілетін 
республикалық бюджет есебідегі мемлекеттік органдардың лауазымды 
адамдарын іссапарға жіберу кезіндегі өкілдік шығындарға қолма-қол шетел 
валютасын бөлу мынадай тəртіппен жүзеге асырылады:»;

бесінші абзац мынадай редакцияда жазылсын:
«Жауапты хатшының уəкілдік шығындарға қаражат бөлу туралы қабыл-

данған бұйрығының негізінде Министрлік Қазақстан Республикасы Қаржы 
министрлігінің Қазынашылық комитеті Нұр-Сұлтан қаласы бойынша Қазына-
шылық департаментінде (Қазынашылық департаменті) қолма-қол шетел валю-
тасын алу мақсатында Министрліктің лауазымды адамына сенімхат береді;»;

13-тармақтың үшінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын
«Қазақстан Республикасы Президентінің, Қазақстан Республикасы Тұңғыш 

Президентінің – Елбасының, Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің, 
Қазақстан Республикасы Мемлекеттік хатшысының, Қазақстан Республикасы 
Сыртқы істер министрінің шетелдік сапарлары кезінде жұмсалатын өкілдік 
шығындар үшін қаражат алуға уəкілетті лауазымды адамдар іс-шараны 

өткізгеннен кейін күнтізбелік он күн ішінде Министрлікке республикалық 
бюджеттік бағдарламалар əкімшісінің елтаңбалы мөрімен расталған жəне 
Қазақстан Республикасы Президентінің, Қазақстан Республикасы Мемлекеттік 
хатшысының шетелдік сапарлары кезінде Қазақстан Республикасының 
Президенті Кеңсесінің Бастығы, Қазақстан Республикасы Тұңғыш Президентінің 
– Елбасының шетелдік сапарлары кезінде Қазақстан Республикасының Тұңғыш 
Президенті – Елбасы Кеңсесінің Бастығы, Қазақстан Республикасы Премьер-
Министрінің шетелдік сапарлары кезінде Қазақстан Республикасы Премьер-
Министрінің Кеңсесі Басшысының орынбасары, Қазақстан Республикасының 
Сыртқы істер министрінің шетелдік сапарлары кезінде Қазақстан Республикасы 
Сыртқы істер министрлігінің Жауапты хатшысы растаған өкілдік мақсаттарға 
арналған шығындар бойынша актіні береді.»;

 осы Қағидаларға қосымшаға сəйкес өкілдік шығындардың нормалары осы 
бұйрыққа қосымшаға сəйкес жаңа редакцияда жазылсын.

2. Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігінің Валюта-қаржы 
департаменті:  

1) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген 
тəртіппен Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік 
тіркелуін;

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

 3) осы бұйрық Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік 
тіркелгеннен кейін он жұмыс күні ішінде осы тармақтың 1), 2) тармақшаларында 
көзделген іс-шаралардың орындалуы туралы мəліметтерді Қазақстан 
Республикасы Сыртқы істер министрлігінің Құқық департаментіне ұсынуды 
қамтамасыз етсін.

3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау Қазақстан Республикасы Сыртқы 
істер министрлігінің Жауапты хатшысына жүктелсін.

4. Осы бұйрық алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он 
күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

Қазақстан Республикасы
Сыртқы істер министрі М.ТІЛЕУБЕРДІ

«КЕЛІСІЛДІ»
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі

«Өкілдік шығындар» бөлінетін бюджеттік бағдарламаны бөлу қағидаларына қосымша

Өкілдік шығындардың нормалары

р/с 
№ Шығыстардың атауы Құны АЕК-те (айлық есеп көрсеткіші), 

АҚШ долларымен
1 Делегациялар үшін Қазақстан Республикасының Мемлекеттік Прото-

колында көзделген ресми қабылдаулар өткізу (таңғы ас, түскі ас, кешкі 
ас) шығындары күніне бір адамға арналған есеп бойынша жүргізіледі 

6 500 теңгеге дейін «жоғары деңгейде» 
13000 теңгеге дейін

2 Қазақстан Республикасы Президентінің, Қазақстан Республикасы 
Тұнғыш Президентінің-Елбасының, Қазақстан Республикасы Премьер-
Министрінің, Қазақстан Республикасы Парламенті палаталары 
төрағаларының, Қазақстан Республикасы Мемлекеттік хатшысының, 
Қазақстан Республикасы Премьер-Министрі орынбасарының жəне 
Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрінің қатысуымен өтетін 
Қазақстан Республикасының Мемлекеттік Протоколында көзделген 
ресми қабылдаулар өткізу (таңғы ас, түскі ас, кешкі ас) шығындары 
күніне бір адамға арналған есеп бойынша жүргізіледі 

30 000 теңгеге дейін

3 Келіссөздер, мəдени бағдарлама іс-шаралары кезінде бір күнде бір 
адамға буфеттік қызмет көрсету 

1 040 теңгеге дейін «аса жоғары деңгейде» жəне «жоға-
ры деңгейде» - 2500 теңгеге дейін

4 Синхронды аударма қызметінің ақысын төлеу сағаттық төлем 
есебінен

Мемлекеттік тілден орыс тілге жене 
кері бағытта

15 000 
теңгеге
дейін

«аса жоғары деңгейде» 
жəне «жоғары деңгейде» - 
20 000 теңгеге дейін

Еуропалық тілдерден (ағылшын, фран-
цуз, неміс, испан, итальян) мемлекеттік 
тілге жəне/немесе орыс тіліне

20 000 
теңгеге
дейін

«аса жоғары деңгейде» 
жəне «жоғары деңгейде» -
25 000 теңгеге дейін

Шығыс тілдерден (түркі, араб, парсы, 
қытай, корея, жапон) мемлекеттік тілге 
жəне/немесе орыс тіліне

25 000 
теңгеге 
дейін

«аса жоғары деңгейде» 
жəне «жоғары деңгейде» - 
30 000 теңгеге дейін 

Басқа сирек тілдерден (жоғарыдағы-
лар дан өзгеше) мемелекеттік тілге 
жəне/немесе орыс тіліне

25 000 
теңгеге 
дейін

«аса жоғары деңгейде» 
жəне «жоғары деңгейде» - 
30 000 теңгеге дейін

5 Шетел делегацияларына автомобиль көлігімен қызмет көрсетуге 
арналған көлік шығындарын төлеу сағаттық төлем есебімен 
қаржыландыру жоспарында көзделеді

жеңіл көліктер - 2 060 теңгеге дейін «аса жоғары деңгейде» жəне 
«жоғары деңгейде» бизнес-классты 
көліктер - 2 500 теңгеге дейін

шағын автобустар – 2 700 теңгеге дейін
автобустар – 3 400 теңгеге дейін
іс-шараның деңгейіне қарамастан

6 Келесі тұлғалардың шетелдік сапарлары кезіндегі өкілдік шығындар 
АҚШ долларымен: 
Қазақстан Республикасының Президенті, Қазақстан Республикасының 
Тұңғыш Президенті - Елбасы, Қазақстан Республикасының Премьер-
Министрі, - Қазақстан Республикасының Мемлекеттік хатшысы, 
Қазақстан Республикасының Сыртқы істер министрі

5000 АҚШ доллары 
5000 АҚШ доллары
3000 АҚШ доллары 
2500 АҚШ доллары 
2000 АҚШ доллары

7 Залды жалға алу ұсынылатын кем дегенде 3 (үш) баға 
ұсыныстарының төменгісі 

8 Ресми қабылдауларды музыкалық сүйемелдеу ұсынылатын кем дегенде 3 (үш) баға 
ұсыныстарының төменгісі

9 
Кəдесыйлар, естелік сыйлықтар сатып алу ұсынылатын кем дегенде 3 (үш) баға 

ұсыныстарының төменгісі
10 Қазақстан Республикасының Сыртқы істер министрлігі басшылары 

рұқсат берген басқа шығыстар
ұсынылатын кем дегенде 3 (үш) баға 
ұсыныстарының төменгісі

Ескертпе: 
Қазақстан Республикасының Мемлекеттік Протоколында көзделген ресми қабылдаулар жүргізу кезінде Қазақстан Республикасы тарапынан қатысушылардың 

саны шетелдік делегациялар тарапынан қатысушылардың санынан аспауы тиіс.

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2019 жылғы 10 қазанда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің 
тізіліміне №19483 болып енгізілді. 

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
МӘДЕНИЕТ ЖӘНЕ СПОРТ МИНИСТРЛІГІНІҢ 

БҰЙРЫҒЫ

2019 жылғы 30 мамыр    №156    Нұр-Сұлтан қаласы

Республикалық маңызы бар тарих және
мәдениет ескерткіштерінің мемлекеттік тізімін 

бекіту туралы

 «Тарихи-мəдени мұра объектілерін қорғау жəне пайдалану туралы» 
1992 жылғы 2 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының 19-бабы 14-7) 
тармақшасына сəйкес БҰЙЫРАМЫН:

  1. Қоса беріліп отырған Республикалық маңызы бар тарих жəне мəдениет 
ескерткіштерінің мемлекеттік тізімі бекітілсін.

  2. Қазақстан Республикасы Мəдениет жəне спорт министрлігінің Мəдениет 
жəне өнер істері департаменті заңнамада белгіленген тəртіппен:

  1) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде тіркелуін;
  2) осы бұйрықты мемлекеттік тіркелген күннен бастап күнтізбелік он күн 

ішінде оны электронды түрде қазақ жəне орыс тілдерінде Қазақстан Респуб-
ликасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкіне ресми 
жариялау жəне енгізу үшін «Қазақтсан Республикасының Заңнама жəне 
құқықтық ақпарат институты» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық 
мемлекеттік кəсіпорнына жіберілуін;

  3) қолданысқа енген күннен кейін екі жұмыс күні ішінде Қазақстан 
Респуб ликасы Мəдениет жəне спорт министрлігінің интернет-ресурсында 
орналастыруды;

  4) осы бұйрықта көзделген іс-шаралар орындалғаннан кейін екі жұмыс 
күн ішінде Қазақстан Республикасы Мəдениет жəне спорт министрлігінің Заң 

қызметі департаментіне іс-шаралардың орындалуы туралы мəліметтерді 
ұсынуды қамтамасыз етсін.

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

  4. Осы бұйрық алғашқы ресми жарияланған күннен кейін күнтізбелік он 
күн өткен соң қолданысқа енгізіледі. 

 Қазақстан Республикасы
Мəдениет жəне спорт министрі А.МҰХАМЕДИҰЛЫ

Қазақстан РеспубликасыМəдениет жəне спорт министрінің
2019 жылғы 30 мамырдағы №156 бұйрығымен бекітілген

 Республикалық маңызы бар тарих жəне мəдениет ескерткіштерінің 
мемлекеттік тізімі

Р/с 
№

Ескерткіштің атауы Ескерткіш-
тің түрі

Орналасқан 
жері

1 2 3 4
Нұр-Сұлтан қаласы

1. Тарихи-мəдени мұра объектілерін жəне 
ескерткіштерді сақтауды қамтамасыз ету 
жөніндегі дирекция ғимараты (бұрынғы 
Мұсылман мектебі), ХІХ ғасыр

қала 
құрылысы 
жəне 
сəулет

Отырар 
көшесі, 1/3

2. «Астана» концерт залының ғимараты 
(бұрынғы Тың игерушілер сарайы), 
сəулетшілер О. Н. Крауская, Д. К. 
Даннеберг, 1963 жыл, 2000–2001 
жылдары қайта қалпына келтірілген

қала 
құрылысы 
жəне 
сəулет

Кенесары 
көшесі, 32

3. Бозоқ қалашығы, ХІІІ-ІV ғғ. археология Нұр-Сұлтан 
қаласының 
оңтүстік-ба-
тыс шеті, Бұ-
зықты көлі-
нің шы ғыс 
жағалауы

 Барлығы: 3 тарих жəне мəдениет ескерткіштері 
(2 - қала құрылысы жəне сəулет, 1 - археология)

Алматы қаласы
4. Қазақстан Республикасы Ғылым 

академиясының бас корпусы, сəулетші 
А.В. Щусев, 1948–1953 жылдары, 1980 
жылы жапсарлас құрылыс

қала 
құрылысы 
жəне 
сəулет

Шевченко 
көшесі, 28

5. Қазақстан Республикасының Ұлттық 
кітапханасы (бұрынғы А.С. Пушкин 
атындағы мемлекеттік кітапхана), 
сəулетшлер В.П. Ищенко, В.Н. Ким, К.К. 
Кальпой, В.Н. Тютин, Э.К. Кузнецова, 1970 
жыл

қала 
құрылысы 
жəне 
сəулет

Абай 
даңғылы, 14

6. Абай атындағы Қазақ ұлттық 
педагогикалық университетінің ғимараты 
(бұрынғы Верный ерлер гимназиясы), 
сəулетші П. Гурде, 1892–1895 жылдары

қала 
құрылысы 
жəне 
сəулет

Қазыбек би 
көшесі, 28

7. Республика сарайы, сəулетшілер Н.И. 
Рипинский, В.Н. Ким, Л.Л. Ухоботов, Н.Г. 
Ратушный, В.И. Кукушкин, Б.Н. Делов, 
1970 жыл

қала 
құрылысы 
жəне 
сəулет

Достық 
даңғылы, 
54, Абай 
алаңы

(Жалғасы бар) 
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(Жалғасы 19-бетте) 

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ 
ЦИФРЛЫҚ ДАМУ, ҚОРҒАНЫС ЖӘНЕ 

АЭРОҒАРЫШ ӨНЕРКӘСІБІ 
МИНИСТРІНІҢ БҰЙРЫҒЫ

2019 жылғы 31 мамыр    №106/НҚ    
Нұр-Сұлтан қаласы

Мемлекеттік материалдық резервтің 
материалдық құндылықтарын 

сақтау пункттерінің тізбесін
бекіту туралы

  «Азаматтық қорғау туралы» 2014 жылғы 11 сəуірдегі 
Қазақстан Респуб ликасы Заңының 12-1-бабының 15) 
тармақшасына сəйкес БҰЙЫРАМЫН:

  1. Қоса беріліп отырған мемлекеттік материалдық 
резервтің материалдық құндылықтарын сақтау 
пункттерінің тізбесі бекітілсін.

  2. Қазақстан Республикасы Цифрлық даму, қорғаныс 
жəне аэроғарыш өнеркəсібі министрлігінің Мемлекеттік 
материалдық резервтер комитеті заңнамада белгіленген 
тəртіппен:

  1) осы бұйрықты Қазақстан Республикасының 
Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуді;

  2) осы бұйрық мемлекеттік тіркелген күннен бастап 
күнтізбелік он күн ішінде оны қазақ жəне орыс тілдерінде 
ресми жариялау жəне Қазақстан Республикасының 
нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау 
банкіне енгізу үшін «Қазақстан Республикасының 
Заңнама жəне құқықтық ақпарат институты» шаруашылық 
жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік 
кəсіпорнына жіберуді;

  3) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Цифрлық 
даму, қорғаныс жəне аэроғарыш өнеркəсібі министрлігінің 
интернет-ресурсына орналастыруды;

  4) осы бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет 
министрлігінде мемлекеттік тіркелгеннен кейін он жұмыс 
күні ішінде Қазақстан Республикасы Цифрлық даму, 
қорғаныс жəне аэроғарыш өнеркəсібі министрлігінің 
Заң департаментіне осы тармақтың 1), 2) жəне 3) 
тармақшаларында көзделген іс-шаралардың орындалуы 
туралы мəліметтерді ұсынуды қамтамасыз етсін.

  3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау жетекшілік 
ететін Қазақстан Республикасының Цифрлық даму, 
қорғаныс жəне аэроғарыш өнеркəсібі вице-министріне 
жүктелсін.

  4. Осы бұйрық алғаш ресми жарияланған күнінен 
кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

 
Қазақстан Республикасының Цифрлық даму, 

қорғаныс жəне аэроғарыш өнеркəсібі министрі 
А.ЖҰМАҒАЛИЕВ 

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ҚОРҒАНЫС МИНИСТРІНІҢ БҰЙРЫҒЫ

2019 жылғы 8 мамыр       №320      Нұр-Сұлтан қаласы

Қазақстан Республикасы мемлекеттік 
авиациясының ұшуын метеорологиялық 

қамтамасыз ету қағидаларын бекіту туралы

(Жалғасы. Басы 202-нөмірде)

Қазақстан Республикасы мемлекеттік авиациясының ұшуын
 метеорологиялық қамтамасыз ету қағидаларына 6-қосымша

Ауа райы күнделігі
Ауа райы күнделігін толтыру жөнінде нұсқаулар

 1. Ауа райы болжамы, жел, ауа температурасы, ылғалдылық термометрдің 
температурасы, шық нүктесі, ылғалдылық, ұшып-қону жолағы денгейінің 
қысымы, баро тенденсиясының көлемі мен мінезі жəне қосымша мəліметтер 
бағдарын толтыру - журналдың пішініне байланысты өндіріледі.

 2. Ауа райы болжамы бағанында мынадай екі термин қолданылады: 
«ақталды» жəне «ақталмады» (сөздер толық жазылады).

 3. Күнделік жергілікті уақыт бойынша жүргізіледі, күн тəртібі сол уақыт 
бойынша белгіленген. Егер жергілікті уақыт астана уақытымен сəйкес келмесе, 
соңғысы жақшаның ішіне жазылады.

 4. «Бұлттылық» бағанында:
 бұлттың саны бөлшекте балмен жазылады, алымында - жалпы бұлттылық, 

бөлімінде - төменгі бұлттылық жазылады;
 бұлттың пішіні латын əліпбиі əріптерімен жазылады;
 бұлттың биіктігінің шамалары 2000 м дейін метрмен, 2000 м-ден жоғары 

болғанда - км-мен жазылады, бұлттар жоғарғы шегінің биіктігі егер ол ұшақ 
немесе радиолокатор арқылы айқындалған жағдайларда ғана көрсетіледі;

 бұлттың биіктігін өлшеу тəсілі мынадай символдармен белгіленеді: ЖЛ - 
жарық локаторы, Ұ - ұшақ, РЛ - радиолокатор, ШП - шарпилот, КШ - көзбен шолу.

 5. Көлденең көріну мынадай болып белгіленеді: 2000 м дейін метрмен, 
2 - 4 км дейін - километрмен ондық бөлігімен, 4 км көп - бүтін километрмен 
көрсетіледі.

 6. Көріністі анықтау тəсілдері мынадай символдармен белгіленеді: АТ - 
анықтығын тіркегіш, КБ - күндізгі бағдар алулар бойынша, ТБ - түнгі бағдар 
алулар бойынша.

 7. «Ауа райының қауіпті құбылыстары мен күрт өзгерістері» деген 
бағанда құбылыстың түрі, оның қарқындылығының деңгейі мынадай шартты 
белгілермен жазылады: төмен - 0, қатты - 2.

 8. «Бұлттардың биіктігі: экипаж деректері бойынша, ЖҚРМ жəне АҚРМ 
аспаптар бойынша», сондай-ақ «Қонуға беттеу кезінде бағдардың көрінуі» 
деген бағандар ұшулар кезінде толтырылады, ал «ЖҚРМ жəне АҚРМ 
аспаптары бойынша бұлттардың биіктігі» бағанында əуежай қосалқы болып 
табылатын күрделі метеожағдайларда да толтырылады. Бұл бағандарға сағат 
сайынғы бақылауларға жақын (15 минут) мерзімдегі деректер енгізіледі.

 9. «Ауа райы күрделігінің деңгейі» бағанында мынадай күрделілік 
деңгейлері үшін аралығы үш сағат уақыт бойынша метеожағдайдың ұшуға 
жарамдылығы бағаланады:

 ұшырылмайтын метеожағдай - ҰМ (əуеайлақ минимумынан төмен ауа 
райы), ауа райы минимумы - АМ, күрделі - КМЖ, қарапайым метеожағдай 
- ҚМЖ. Ауа райы күрделілігінің деңгейі мынадай штрихпен белгіленеді: ҰМ - 
қызыл, АМ - сары, КМЖ - көк жəне ҚМЖ - жасыл түстермен.

 10. «Қосымша мəліметтер» бағанында, «ҰҚЖ топырағының жай-күйі» 
бөлігінде:

 ҰҚЖ үшін: ылғал - «ылғ», қар - «қар», көктайғақ - «кт»;
 ҰҚЖ топырағы үшін: су сінген - «сс», қар басқан топырақ - «қ.б.», шаң, 

құм - «ш.қ.»
 Ескертпе:
 «Ауа райы болжамы» жəне «Ауа райы күрделілігінің деңгейі» деген 

бағандарды кезекші инженер-синоптик, «Ауа райы болжамын бағалай» 
бағанын метеобөлімше бастығы, қалған бағандарды кезекші кіші метеомаман 
толтырады. 

 «Күнделікті жүргізген» деген қатарда күнделікті толтырған кезекші кіші 
метеомаманның тегі (анық), кезекшілік кезеңі көрсетіледі. Мысалы: 09.00 - 
15.00 Петров, 16.00 - 23.00 Сидоров.

«КЕЛІСІЛДІ»
Қазақстан Республикасының Қорғаныс министрлігі
2019 жылғы «____»__________

Қазақстан Республикасы Цифрлық даму, қорғаныс жəне аэроғарыш өнеркəсібі министрінің 2019 жылғы 31 мамырдағы № 106/НҚ бұйрығымен бекітілген

  Мемлекеттік материалдық резервтің материалдық құндылықтарын сақтау пункттерінің тізбесі
Р/с 
№ Сақтау пунктінің атауы Сақтау пунктінің орналасқан жері Заңды мекенжайы

1 2 3 4
1 «Алуан-АС» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Қызылорда облысы, Сырдария ауданы, Тереңөзек кенті, 

Əлиакбаров көшесі, 35-үй
Нұр-Сұлтан қаласы, Алматы ауданы, Кенесары көшесі, 
46-үй

2 «Гамма-Сарыкөл» жауапкершілігі шектеулі 
серіктестігі

Павлодар облысы, Екібастұз қаласы, Абай көшесі, 95-үй Павлодар облысы, Екібастұз қаласы, Абай көшесі, 95-үй

3 «Қайнар-АКБ» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Алматы облысы, Талдықорған қаласы, Медеу көшесі, 
1/1-құрылыс

Алматы облысы, Талдықорған қаласы, Медеу көшесі, 
1/1-құрылыс

4 «Қазақмыс корпорациясы» жауапкершілігі шектеулі 
серіктестігі

Қарағанды облысы, Сəтбаев қаласы, Ұлытау өнеркəсіптік 
аймағы, «Қазақмыс корпорациясы» жауапкершілігі шектеулі 
серіктестігінің жылу жəне электр желілері филиалының 
жылуэнергетика кəсіпорны

Қарағанды облысы, Қарағанды қаласы, Қазыбек би 
атындағы аудан, Ленин көшесі, 12-құрылыс

5 «KAZAKHMYS ENERGY» (ҚАЗАҚМЫС ЭНЕРДЖИ) 
жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Қарағанды облысы, Жезқазған қаласы, Желтоқсан көшесі, 
1-үй, Жезқазған жылуэлектр орталығы

Қарағанды облысы, Абай ауданы, Топар кенті, 
060-есептік квартал, 52А құрылысы

6 Лисаков қаласы əкімдігінің «Лиса ковқалаком-
мунэнерго» өндірістік-шаруашылық бірлестігі» 
мемле кеттік коммуналдық кəсіпорны

Қостанай облысы, Лисаковск қаласы, Верхне-Тобольская 
көшесі, 9-құрылыс

Қостанай облысы, Лисаковск қаласы, Верхне-
Тобольская көшесі, 9-құрылыс

7 «Масло-Дел» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Алматы қаласы, Алатау ауданы, Рысқұлов даңғылы, 276-үй Алматы қаласы, Алатау ауданы, Рысқұлов даңғылы, 
276-үй

8 «Павлодарэнерго» акционерлік қоғамы (Жылуэлектр 
орталығы-2, Жылуэлектр орталығы-3)

Павлодар облысы, Павлодар қаласы, Кривенко көшесі, 
27-құрылыс

Павлодар облысы, Павлодар қаласы, Кривенко көшесі, 
27-құрылыс

9 «Римком» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Қарағанды облысы, Қарағанды қаласы, Қазыбек би 
атындағы аудан, Степной 2 шағын ауданы, 45-үй

Қарағанды облысы, Октябрь ауданы, Столичная көшесі, 
9А-үй

10 «Соколов-Сарыбай кен-байыту өндірістік бірлестігі» 
акционерлік қоғамы

Қостанай облысы, Рудный қаласы, Ленин көшесі, 26-үй Қостанай облысы, Рудный қаласы,
Ленин көшесі, 26-үй

11 «Үлбі металлургиялық зауыты» акционерлік қоғамы Шығыс Қазақстан облысы, Өскемен қаласы, Абай даңғылы, 
102-үй

Шығыс Қазақстан облысы, Өскемен қаласы, Абай 
даңғылы, 102-үй

12 «Атамекен-Дос» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Қостанай облысы, Наурызым ауданы, Буревестник ауылы, 
атауы жоқ көше

Қостанай облысы, Наурызым ауданы, Буревестник 
ауылы, атауы жоқ көше

13 «Алтын-Дəн» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Шымкент қаласы, Еңбекші ауданы, Цюрупа өткелі, 2-үй Шымкент қаласы, Еңбекші ауданы, 
Цюрупа өткелі, 2-үй

14 «С. Сейфуллин Жер» жауапкершілігі шектеулі 
серіктестігі

Қызылорда облысы, Сырдария ауданы, Сейфуллин 
ауылдық округі, Сейфуллин ауылы, Қарлыбай Əбдірей 
көшесі, 32-үй

Қызылорда облысы, Сырдария ауданы, Сейфуллин 
ауылдық округі, Сейфуллин ауылы, Қарлыбай Əбдірей 
көшесі, 32-үй

15 «ТӨҢКЕРІС» астық қабылдау кəсіпорны» 
жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Ақмола облысы, Шортанды ауданы, Бозайғыр ауылдық 
округі, Төңкеріс станциясы

Нұр-Сұлтан қаласы, Байқоңыр ауданы, Өндіріс тұрғын 
үй алабы, Жаңажол көшесі, 3/1-ғимарат

16 «Абзал жəне Компания» толық серіктестігі Қызылорда облысы, Қызылорда қаласы, Марал Ишан 
көшесі, 41-құрылыс

Қызылорда облысы, Қызылорда қаласы, Марал Ишан 
көшесі, 41-құрылыс

17 «Цесна-Астық» концерні» жауап кершілігі шектеулі 
серіктестігі

Нұр-Сұлтан қаласы, Байқоңыр ауданы, Ақжол көшесі, 
24-ғимарат

Нұр-Сұлтан қаласы, Байқоңыр ауданы, Ақжол көшесі, 
24-ғимарат

18 «Мутлу Экспорт» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Қарағанды облысы, Қарағанды қаласы, Қазыбек би 
атындағы аудан, Шахтинское тас жолы, 1-үй

Қарағанды облысы, Қарағанды қаласы, Қазыбек би 
атындағы аудан, Шахтинское тас жолы, 1-үй

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2019 жылғы 4 маусымда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №18786 болып 
енгізілді.  Қазақстан Республикасы Əділет министрлігі сайтынан алынған

 АВ-6 нысаны

Ауа райы болжамы Бақылау 
мерзімі

бұлттылық жел
Көлденең 
көрінусаны пішіні

биіктік
Бағыты 
(градус)

Жылдамдығы 
(м/сек.)төменгі 

шегінің
биіктікті 

анықтау тəсілі
жоғарғы 
шегінің

биіктікті 
анықтау тəсілі

Əуеайлақ ауданы бойынша (бір 
тəулікке)
Ауа райы мыналарға байланысты 
____________
Болжамды əзірлеген __________

18
19
20
21
22
23
24
01
02
03
04
05

Ауа-райы болжамын нақтылау
Нақтылауды əзірлеген_______
Нақтылау уақыты____________

06
07
08
09
10
11
12

Аумақ бойынша (үш тəулікке)
Болжам _______ə/б жасалды

13
14
15
16
17
18

 
Ауа райы болжамын бағалаған________________________________________________

Ауа 
темпе-
рату-
расы

Суланған 
термометр 
темпе-
ратурасы

Шық 
нүктесі

Ылғал-
дылық 
(%)

ҰҚЖ 
деңге-
йіндегі 
қысым 
(с.б.мм.) Ба

ро
ме

тр
лі
к 

те
нд
ен
ци
я Айа-райының қауіпті құбылыстары 

мен күрт өзгерістері (құбылыс, 
оның басталған жəне аяқталған 
уақыты, қарқындылығ көрсетіледі)

бұлт биіктігі Қону беттеу 
кезінде 
бағдарлардың 
көрініуі (м)

Ауа-райы 
күрделілігіні 
деңгейі

Экипаж деректері 
бойынша

Аспаптар 
бойынша

қону 
кезінде

Көтерілу 
кезінде

ЖҚ 
РМ

ҚҚ 
РМ

Күнделікті жүргізген__________________________________________________________

Қосымша мəліметтер
Температура
Макс.______
Мин.______
Орт._______

Қар қалыңдығының биіктігі
07 сағ. ___мм.
ҰҚЖ топырағының жағдайы _______________________________________
Күнделікті жүргізген______________________________________________
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(Жалғасы. Басы 18-бетте) 

(Жалғасы 20-бетте) 

Қазақстан Республикасы мемлекеттік авиациясының ұшуын 
метеорологиялық қамтамасыз ету қағидаларына 7-қосымша

Ауа райы бюллетенінің мазмұны жəне ресімдеу тəртібі (Үлгі)

 Ауа райы болжамының бюллетенін ұшуды жүзеге асыруды қамтамасыз 
етуші бөлімнің метеорологиялық қызметінің (топтық) бастығы (кезекші метео-
маманы, кезекші инженер-синоптик) толтырады. Толтыру барысында ол 
басшылық тəртіптерге негізделіп:

 1) ауа райының бюллетен бланкісінде метеорологиялық қызметті нақты 
көрсетуші жеке құрамның əскери бөлімінің шартты аталу көрсетіледі;

 2) уақыт белдеулерін қиын ететін ұшу барысында гринвич уақыты 
көретіледі, ал басқа кезде жергілікті көрсетіледі;

 3) «Маршрут бойынша (аудан)» тарауында əуеайлақтың ұшулар 
«əуеайлақ» деп жазылады жəне əуеайлақтың нақты я болмаса баламалы 
атауы көрсетіледі, маршруттық ұшулар барысында ұшуды жүзеге асырушы 
əуеайлақтың атауы көрсетіледі, қажет болған жағдайда аралықтағы 
əуеайлақтың (пункттердің) орналасу маршруты да көрсетіледі;

 4) «Ұшуды басқарушы (əуе кемесін жіберу жəне қабылдау жөніндегі 
кезекші, экипаж командирі)» тарауында ұшуды басқарушының (Əуе кемесін 
жіберу жəне қабылдау жөніндегі кезекші, экипаж командирінің) əскери атағы 
жəне тегі анық жазылып, көрсетіледі;

 5) «Ұшу басталуына жарамды бюллетенінде» «дейін» сөзінен соң ұшу 
кезеңінің жоспарлы уақыты қойылады, ал «кейін» сөзінен соң ұшу кезеңінің 
аяқталу уақыты көрсетіледі. Əуеайлақтан тыс ұшу барысында «дейін» сөзінен 
соң ұшуға арналған жоспарлы уақыттан 1 сағат қосымша уақыт көрсетіледі.

 Жауынгерлік кезекшілікті метеорологиялық қамтамасыз ету барысында 
«Ұшудың басталуына жарамды бюллетен» тарауында жауынгерлік кезекшілік 
атқару 6 сағаттық кезеңде көрсетіледі.Ұшу ауысымының басталуы ауысқан 
жағдайда я болмаса 1 сағаттан асқан уақытқа ауысқан кезінде ауа-райы 
бюллетені жаңадан толтырылады.

 6) 1-тарауда «Ұшу пунктінде ұшу-қону жолағы мөлшерінің қысымы» 
атмосфера қысымының с.б.б көрсеткіші ұшуға арналған уақыттың жақын 
мерзімі 1 сағаттан кем емес уақытқа көрсетіледі.

 7) «Теңіз деңгейіне келтірілген, маршрут бойынша миниималды қысымы» 
тарауында маршруттағы ұшу (ұшуға) теңіз деңгейіне келтірілген атмосфералық 
қысымы жəне барикалық тенденция бойынша сынап бағанасының с.б.б ондық 
бөлшегінде аз жəне шектеулі аз биіктіктегі саны көрсетіледі.

 8) 2-тарауда «Маршрут бойынша ұшу пунктінде нақты ауа райы, маршрут 
бойынша жəне қону пунктінде» ұшыру əуеайлағының ауа райы бюллетенін 
толтыру уақытымен жақын уақытқа қоса (бюллетен мерзімінің басталуынан 1 
сағаттан кем емес уақытқа), қону əуеайлағы мен артықтық ұзақтығы (бюллетен 
уақытының күшіне ену уақыты) аудандықта 1 сағаттан кем емес, аумақтықта 1,5 
сағаттан аспайтын жəне аумақ аралық ұшу кезінде 2 сағаттан аспауы қажет.

 9) 3-тарауда «Биіктіктегі желдердің нақтылығы» ұшуға арналған 
(ұшу маршруттарына) жақын пункттеріне аэрологиялық бақылаудың 
(радиозондтардың) ұшуға арналған уақыттың жақын мерзімі жазылады.

 10) 4 «Маршрут (аудан) бойынша ауа райы» тарауында əуеайлақ 
ауданының ауа райының əсер ету уақыты, ұшу кезеңінің (əуеайлақтан тыс ұшып 
өту) жоспарлық аяқталу уақытынан 1 сағаттан аспайтын кезеңге көрсетіледі, 
3 сағаттан аспайтын ұзақтыққа жəне 2 сағаттан аспайтын үлкен ұзақтыққа ауа 
райының əсер ету уақыты көрсетіліп жазылады.

 11) 5 «Маршрут (аудан) бойынша орнитологиялық жағдай» жəне «Қону 
ауданындағы орнитологиялық жағдай» тарауында көрсетілген ауа райы 
уақытындағы орнитологиялық жағдайдың уақыты көрсетіліп жазылады.

 12) 6-тарауда «Қону ауданындағы ауа райы» ұшырушы əуеайлаққа 
арналған ұшу кезіндегі ауа райы көрсетіліп жазылады. Ауа райының басталу 
уақыты ұшу кезеңінің уақытына сəйкес, ал ауа райының аяқталу уақыты ұшу 
кезеңінің ұзақтығы 1 сағатқа, егер 3 сағаттан аспаса жəне 2 сағат үлкен ұзақтық 
көрсетіліп жазылады.

 Қону əуеайлағының арнайы əуеайлақтан тыс ұшу мен ұшып өтуге арналған 
ауа райы жазылып көрсетіледі.

 Қону уақытының есебіне 1 сағат бұрын ауа-райы, 3сағаттан аспайтын ұшу 
ұзақтығына қонудың уақыт есебінен 1 сағат кейінгі есебі жəне үлкен ұзақтыққа 
2 сағат жазылып көрсетіледі.

 13) 8-тарауда «Маршрут (аудан) бойынша атмосфера жағдайының 
күтілетін көлденең кесіндісі» əуеайлақтық ұшулар барысында ауа райының 
күтілетін жағдайының уақыттық кесіндісі жасалады, ұшып өту кезінде кеңістік 
уақыттық кесіндісі, ал маршрут бойынша ұшып өту кезінде жəне ұшуда.

 Графикалық бөлімінде ауа райы болжамының текстуалды көрінуі жəне 
ауа райының шартты белгілерімен көрсетіліп түсіріледі.

 Пункеттердегі ұшудың басталу мерзімінен жақын уақытқа (радиозон-
дирование) аэрологияның бақылау мəліметі бойынша желдің биіктігі жəне 
нақтылығы жақын жəне ұшу ауданына (ұшып өту ауданына) көрсетіледі. «Биік-
тік тегі желдің нақты бар болуы» ауа бюллетені 3-маршруттағыдай жазылады.

 14) 9-тарауда ұшу-қону жолағы бойынша «Экипаждық мəліметі бойынша 
ауа-райының нақты жағдайы» жəне ұшудың ƏК экипажының баяндамасы 
бойынша кезекті инженер-синоптик жазып толтырады, ал əуеайлақтан тыс 
ұшулар мен ұшып өтулерде ƏК экипажы жазып толтырады.

 «Темпеартура» тармағында ƏК бортында тиісті құрал-жабдықтардың 
бар болған жағдайында ƏК экипажы мəліметі бойынша жазып толтырады. 
Жазбалар хронологиялық тəртіппен толтырылады.

 15) 10-тарау «Жердегі бақылаулар бойынша ауа райының нақты жай-күйі» 
ауа райы күнделігіне жазылған метеорологиялық бақылау деректері бойынша 
бөлімнің метеорологиялық қызметінің (тобының) бастығы немесе қону пунктінің 
метеожағдай бөлімінің кезекші инженер-синоптигі толтырады.

 16) 11-тарау «Командирдің ауа райы туралы қорытындысын» авиациялық 
бөлімнің командирі толтырады. Қорытындыда: «Ұшулар қарапайым метео-
рологиялық жағдайларда (бұлттардың астында) орындалады», «Ұшулар 
күрделі метеорологиялық жағдайларда орындалады», «Ұшулар ауа райы 
минимумында орындалады», ұшулар орындалған метеорологиялық 
жағдайларды көрсете отырып көрсетіледі.

 17) Ауа райы бюллетенінің нөмірленуі ай сайын 25-сі күні жаңартылады.

(АВ-12) нысаны

 № ________АУА РАЙЫ БЮЛЛЕТЕНІ (Үлгі )
 
ə/б ____________
Маршрут (аудан) бойынша ________________________________________
Ұшу жетекшісі (экипаж командирі)
Бюллетень «__» _____ 20__ж. сағат ___ бастап сағат ___ дейін ұшу (ұшып 

шығу) үшін жарамды.
1. Ұшып шығу пунктінде ҰҚЖ деңгейіндегі ауа қысымы _____мм
Теңіз денгейіне келтірілген маршрут бойынша минимальды кысым ____мм
 2. Ұшу нүктесіндегі, маршрут бойынша жəне қону пунктіндегі нақты ауа-

райы:
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3. Биіктіктегі нақты жел (км/сағат):
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4. Маршрут (аудан) бойынша ауа-райы болжамы: ___________________
 _____________________________________________________________
 _____________________________________________________________

 5. Ұшу маршруты (ауданы) бойынша орнитологиялық жағдай: ________
 _____________________________________________________________
 6. Қону пунктіндегі сағат______-тен_______сағатқа дейінгі ауа райының 

болжамы: 
_____________________________________________________________
____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

7. Қону пунктіндегі орнитологиялық жағдай:_______________________
 _____________________________________________________________
8. Маршрут (аудан) бойынша күтілетін атмосфера жай-күйінің тігінен 

бөлінісі
25000 м________________________________________________ 25000 м
20000___________________________________________________ 20000
15000___________________________________________________15000
12000___________________________________________________12000
10000___________________________________________________10000
8000____________________________________________________ 8000
6000____________________________________________________6000
4000____________________________________________________4000
3000____________________________________________________3000
2000____________________________________________________2000
1000____________________________________________________1000
500_____________________________________________________500
200_____________________________________________________200
0_______________________________________________________0
Пункттер_________________________________________пункттер (сағат)
    (сағат)
 20__ж.»__»_________сағ.____мин. 
Кезекші синоптик __________________________________
                                        (əскери атағы) (қолы) (тегі)
 Метеорологиялық жағдайды зерделедім, бюллетень алдым: 
 ___сағ.____мин _______________________________________________
                                       (лаузымы) (ə/бөлім) (ə/атағы) (қолы) (тегі)
 9. Экипаждардың деректері жəне жерүсті бақылаулар бойынша ауа 

райының нақты жай-күйі
Орын 
(маршрут 
учаскесі, 
нүктелері) Уа

қы
т
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Төменгі 
шегінің 
биіктігі

Жоғарғы 
шегінің 
биіктігі

Кө
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ен
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Ұш
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ағ
ы

10. Ұшып 
өтетін эки-
паждар 
қонған 
кездегі 
нақты
ауа райы

 
Ұшу жетекшісі (ұшқыш немесе штурман)_____________________________
       (қолы, тегі)
Ауа райы мəліметін растаймын: 
ə/бөлім кезекші синоптигі ____________________________________ Ш.О.
11. Ауа райы туралы командирдің қорытындысы: 
 _____________________________________________________________
 _____________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________
 Командир ____________________________________________________
                                        (лаузымы, ə/бөлімімі) (қолы) (тегі)
 Ескертпе: Метеоқызметтің мөртаңбасыз лаузымды адамдардың ауа райы 

туралын қорытындысы жарамсыз.

Қазақстан Республикасы мемлекеттік авиациясының ұшуын
 метеорологиялық қамтамасыз ету қағидаларына 8-қосымша

 АВ-10 нысаны
 Старттық журналы (үлгі)

20____ж «___»___________ Жасалған уақыты:
Ұшу жетекшісі ___________ АРБ________
    АƏБ______________________
Кезекші синоптик ________ Ұшу басталған уақыт _________________
    Ұшу аяқталған уақыт________________

Ауа райын барлау 
мəліметі, ауа райы туралы 
ақпаратының баяндаған 

(жеткізген, алған) мазмұны

Кімнен келіп түсті 
жəне алынған 

уақыты

Кімге баяндалды 
(жеткізілді) жəне 
баяндалған 

(жеткзілген) уақыты

 
Ұшуға белгіленген 
Бұлттың биіктігінен ______ м бастап ____м дейін
Ауа райының шектеулген минимумы:
Көріністен ______ м бастап____м дейін
Биіктіктер бойынша жел (км/сағ)

р/с
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Нақты ауа райы туралы мəліметтер

Р/с
№

мерзім
нүкте

__
_с

__
_м

__
_с

__
_м

__
_с

__
_м

__
_с

__
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__
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__
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__
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1
Pm
T
Td
R%
ЖКРМ
ҚКРМ
VVпр
2
3
4
5
6
7
Кімге баяндалды жəне 
баяндаған уақыты 
(нақты ауа райы туралы)

 
Мыналардың ақталуын бағалау:
Ұшуға ауа райы болжамының ___________________________________
Дауылды ескертудің___________________________________________
Метеоқамтамасыз етуді бағалау _________________________________
Ұшуды жетекшісінің қолы_______________________________________

Қазақстан Республикасы мемлекеттік авиациясының
ұшуын метеорологиялық қамтамасыз ету қағидаларына 9-қосымша

АВ-17 нысаны
 Ауа райын барлау журналы (Үлгі)

Бақылау 
күні жəне 
уақыты

Жеткізілім 
қайдан 

келіп түсті

Жеткізілімнің мазмұны: 
бақылау пункті 

(маршруты); ұшу биіктігі; 
бақыланатын ауа райы 
жəне орнитологиялық 

жағдай

Алу 
(жіберілу) 
уақыты

Кімге 
баяндалды 
(берілді). 
Баяндау 
уақыты

Қазақстан Республикасы мемлекеттік авиациясының ұшуын
 метеорологиялық қамтамасыз ету қағидаларына 10-қосымша

 АВ-11 нысаны
 Кезекші синоптиктің жұмыс журналы (Үлгі)

күні, 
уақыты

кімнен келіп 
түсті

мазмұны (өтінімдер, өкімдер, кон-
сультациялар, қызметтік жазбалар)

кімге 
баяндалды

Қазақстан Республикасы мемлекеттік авиациясының 
ұшуын метеорологиялық қамтамасыз ету қағидаларына 11-қосымша

 
АВ-1 нысаны

Кіріс «авиа» жəне «дауыл» жеделхаттар журналы (Үлгі)
күні уақыты жеделхат мəтіні кімнен келіп түсті кімге баяндалды

 АВ-2 нысаны
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(Жалғасы. Басы 18-19-беттерде) 

(Жалғасы 21-бетте) 

 Шығыс «авиа» жəне «дауыл» жеделхаттар журналы (Үлгі)
күні жеделхат 

түрі
басталған 

(аяқталған) уақыт
жеделхат 
мазмұны

кімнен келіп 
түсті

кім 
қабылдады

Қазақстан Республикасы мемлекеттік авиациясының
 ұшуын метеорологиялық қамтамасыз ету қағидаларына 12-қосымша

Метеобөлімшенің жұмысын тексеретін лауазымды адамдардың 
нұсқауларын жазуға арналған журнал (Үлгі)

Тексеру күні 
мен уақыты

Лауазымды 
адам

Тексеру нəтижелері Тексерушінің 
қолы

 
Қазақстан Республикасы мемлекеттік авиациясының 

ұшуын метеорологиялық қамтамасыз ету қағидаларына 13-қосымша

Жеке құрамның қауіпсіздік техникасы бойынша нұсқау беруді жүргізуді 
есепке алу журналы (Үлгі)

Нұсқау 
беруді өткізу 

күні

Ə/атағы, нұсқау 
алушының 
Т.А.Ə.

Нұсқау 
алушының 

қолы

Ə/атағы, нұсқау 
берушінің 
Т.А.Ə.

Нұсқау 
берушінің 
қолы

Қазақстан Республикасы мемлекеттік авиациясының
 ұшуын метеорологиялық қамтамасыз ету қағидаларына 14-қосымша

_________ əскери бөлімі метеорологиялық қызметтің техникалық 
құралдарын жəне қауіпсіздік техникасын пайдалану қағидаларын 

білуін тексеру журналы (Үлгі)
Р/с
№

Тегі, аты, 
əкесінің аты, 
лауазымы 
жəне осы 
мамандық 
бойынша 
еңбек өтілі

Алдыңғы тексеру 
күні, білімдерді 

бағалау жəне 1000 
В дейін немесе 

одан жоғары электр 
қондырғыларында 
жұмыс істеу құқығы

Қағида-
ларды 
білуін 
тексеру 
күні мен 
себебі

Қағида-
ларды 
білуін 
жалпы 
бағалау 
жəне 
тобы

Те
кс
ер
іл
уш

ін
ің

 
қо
лы

Те
кс
ер
уш

ін
ің

 қо
лы

Қазақстан Республикасы мемлекеттік авиациясының ұшуын метеорологиялық қамтамасыз ету қағидаларына 15-қосымша

 _______ əскери бөлімінің өлшеу аспаптарын тексеруді есепке алу журналы (Үлгі)
Р/с
№

Өлшеу аспап-
тарының 
атауы

Қысқаша техникалық 
сипаттама

Аспаптың 
нөмірі

Аспапты орнату немесе 
орналасқан жері

Аспаптардың 
кезеңділігі

Міндетті тексеруді жүргізу күні Ескертпе

Типі немесе 
жүйесі

Өлшеу 
шегі

Дəлдік 
сыныбы

Қазақстан Республикасы мемлекеттік авиациясының ұшуын метеорологиялық қамтамасыз ету қағидаларына 16-қосымша

 Метеоқызметтің техникалық құралдарын жөндеуге жөнелту жоспары (Үлгі)
Р/с
№

Есепке алу бірлігі Барлығы жөнделуге тиіс Жөндеуге тоқсан сайын 
жөнелтілуге тиіс

I II III IV
орташа күрделі орташа күрделі орташа күрделі орташа күрделі орташа күрделі

Қазақстан Республикасы мемлекеттік авиациясының
 ұшуын метеорологиялық қамтамасыз ету қағидаларына 17-қосымша

Жарнамалық акті (Үлгі)
 _____________________________________________________________
         (жарнамалық акті жасалатын жабдықтың атауы мен түрі)
 _____________________________________________________________
    (зауыттық нөмірі)
 20__ж. «___» ___________ комиссияның құрамындағы төраға _______
 _____________________________________________________________
                   (Тегі, инициалдары) 
 мүшелері_____________________________________________________ 
 _____________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________ 
    (Тегі, инициалдары) 
 бір жағынан жəне _________________________________________ өкілі 
     (жеткізуші зауыт)
 екінші жағынан, жағдайымен танысып ____________________________ 
      (техниканың атауы)
 Жабдықтың техникалық деректері _______________________________
 сериясы __________________ № ______________зауыт шығарған 

______________________ 
 (шығарылған күні)
 Пайдалану басталғаннан бері жұмыс істеді ________________________
 Бұйым пайдаланылды жəне оған формуляр жүргізілді _______________
 _____________________________________________________________ 
 (формулярды жүргізу жəне пайдалану жөніндегі нұсқаулықты орындау 

бойынша 
 ескертулерді көрсету) 
 _____________________________________________________________
           (ақау анықталған мəн-жайлар 
 _____________________________________________________________ 
                                   ақаудың пайда болу себептері) 
 Істен шыққан агрегаттар мен бөлшектердің тізбесі __________________ 
 _____________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________ 
 Зауыт ə/б жіберуге тиіс агрегаттар мен бөлшектердің тізбесі _____________
 _____________________________________________________________
 _____________________________________________________________
 Агрегаттар мен бөлшектер жіберілуі тиіс мекенжай ___________________
 _____________________________________________________________
 Істен шыққан агрегатты (құралды) оны жаңасына ауыстырғаннан кейін 

зауытқа қайтару қажеттілігі туралы қорытынды 
_____________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
                    (зауыттың мекенжайын көрсету) 
 Қорытынды: жоғарыда мазмұндалғанның негізінде комиссия __________ 
 _____________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________ 
                                   (акті жасалатын жабдықтың атауы) 
 жəне одан əрі пайдалануға жарамсыз __________________________ жəне
 _______________________ жатады. 
 (есептен шығару, жөндеу) 
 _____________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________ 

 (жөндеу түрін көрсету: қалпына келтіру, ағымдағы, зауытта немесе ə/
бөлімде, бөлім немесе зауыт күшімен.)

 
Жабдық (агрегат) ____________________________________________ 

жолымен іске қосылған 
 _____________________________________________________________ 

 (анықталған бас тарту туралы өнім берушіге хабарлау күнін жəне 
техниканы қалпына келтіру күнін көрсету)

 
Комиссия төрағасы ____________________________________________
     (қолы, тегі, инициалдары) 
 Комиссия мүшелері_________________________________________
    (қолы, тегі, инициалдары) 
 _____________________________________________________________
                  (қолы, тегі, инициалдары) 
 _____________________________________________________________
    (қолы, тегі, инициалдары)
 М.О.
 
Ескертпе: 
Егер бір жақты рекламациялық акті жасалса, онда: 
шығару бойынша келмеген өнеркəсіп, жасаушы зауыт өкілінің қатысуынсыз 

белгіленеді.

Қазақстан Республикасы мемлекеттік авиациясының ұшуын 
метеорологиялық қамтамасыз ету қағидаларына 18-қосымша

 
Бекітемін 00000 əскери бөлімінің командирі 
_____________________________________ 

(əскери атағы, қолы, тегі, аты,
əкесінің аты (ол бар болған кезде)

20 __ж. «____» __________
 

Ақаулық ведомосы (Үлгі)
 
Ə/бөлімде орналасқандарды __________________ төменгі санаттарға
 _____________________________________________________________
 _____________________________________________________________
 көшіруге арналған

Соңғы 
орташа 
(күрделі) 
жөндеу күні

Орташа (күрделі) 
жөндеуге 
пысықталған 
сағаттар саны

Комиссия қарап тексеру 
кезінде анықтаған 
бөлшектердің, тораптардың, 
блоктардың жəне тұтас 
үлгінің техникалық жай-күйі

Жол 
берілетін 
шектер

ТШ бойынша іс жүзінде

 
Қазақстан Республикасы мемлекеттік авиациясының 

ұшуын метеорологиялық қамтамасыз ету қағидаларына 19-қосымша

 Жинақтау ведомосы (Үлгі)
 
20_____ж. шығарылған № ________ типі __________________________
 ______________________, ə/бөлімге тиесілі ______________________

Р/с
№

Мүліктің атауы 
жəне тораптар, 
агрегаттар, 
аспаптар нөмірі

Өлшем 
бірлігі

Жөн-
деуге 
жіберілді

Жөндеу 
кəсіпорнына 
келіп түсті

Жөндеуден 
кейін жөндеу 
кəсіпорны 
қайтарды Ес

ке
рт
пе

 
00000 əскери бөлімінің командирі______________________________
     (əскери атағы, қолы, тегі, аты,
    əкесінің аты (ол бар болған кезде)
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(Жалғасы. Басы 18-20-беттерде) 

(Жалғасы 22-бетте) 

Қазақстан Республикасы мемлекеттік авиациясының 
ұшуын метеорологиялық қамтамасыз ету қағидаларына

20-қосымша

 Метеоқызметтің техникалық құралдарын есепке алу журналы
(Үлгі)

Типі Зауыт-
тық 
нөмірі

Шыға-
рылғын 
күні

Ə/
бөлімге 
келіп 
түсуі

1-ші 
күрделі 
жөндеу

1-ші 
күрделі 
жөндеу

1-ші 
күрделі 
жөндеу

есептен 
шығару

күні санаты

Қазақстан Республикасы мемлекеттік авиациясының ұшуын 
метеорологиялық қамтамасыз ету қағидаларына

21-қосымша

Бекітемін
 00000 əскери бөлімінің командирі
____________________________ 
(əскери атағы, қолы, тегі, аты,

əкесінің аты (ол бар болған кезде) 
20 __ж. «____» __________

Есептен шығаруға жататын метеоқызметтер техникалық 
құралдарының техникалық (сапалық) жай-күй актісі

(Үлгі)
 Комиссияның құрамында төраға 
____________________________________________________
 (лауазымы, ə/атағы, тегі жəне инициалдары) 
 _____________________________________________________________ 

 Мүшелері ____________________________________________________ 
   (лауазымы, ə/атағы, тегі жəне инициалдары) 
 _____________________________________________________________ 
   (лауазымы, ə/атағы, тегі жəне инициалдары) 
 _____________________________________________________________ 
   (лауазымы, ə/атағы, тегі жəне инициалдары)
 
Материалдық құндылықтарды қарап тексеру жəне паспорттарды, форму-

ляр ларды жəне оларға басқа да құжаттарды зерделеу нəтижесінде комиссия 
мыналарды белгіледі:

Р/с
№

Техникалық 
құралдардың 
атауы

Негізгі деректер

Те
хн
ик
ал
ық

 (с
ап
ал
ық

) 
жа

й-
кү
йі

 ж
əн
е 
то
зу

 
се
бе
пт
ер
і

О
да
н 
əр
і п
ай
да
ла
ну

 
ту
ра
лы

 қо
ры

ты
нд
ы 

(е
се
пт
ен

 ш
ығ
ар
уғ
а,

 
жө

нд
еу
ге

 ж
ат
ад
ы)

Нө
мі
рі

, м
ар
ка
сы

, 
ш
ығ
ар
ыл

ға
н 
жы

лы

Ба
ст
ап
қы

 құ
ны

Пайдалануда болу 
уақыты
норма 
бойынша

іс 
жүзінде

 
Есептен шығаруға жататын техникалық құралдардың жекелеген бөлшек-

терін  (жекелеген тораптарды, аспаптарды, агрегаттарды, қосалқы бөлшек-
терді, бөлшектерді)  пайдалану мақсатқа сəйкестігі туралы комиссияның 
қорытындысы.

 _____________________________________________________________
 _____________________________________________________________

 Комиссия төрағасы ____________________________________________
     (қолы, тегі, инициалдары) 
 Комиссия мүшелері ___________________________________________
     (қолы, тегі, инициалдары) 
 _____________________________________________________________
     (қолы, тегі, инициалдары) 
 _____________________________________________________________
     (қолы, тегі, инициалдары)
 20___ж. «__»__________________

Қазақстан Республикасы мемлекеттік авиациясының 
ұшуын метеорологиялық қамтамасыз ету қағидаларына

22-қосымша

 Өлшеу (бақылау) дəлдігі
Бақылауға жататын 
элемент

Пайдалану тұрғысынан қалаулы өлшеу немесе 
бақылау дəлдігі

Жер бетіндегі желдің 
орташа шамасы

 Бағыты: ±10 
Жылдамдығы: 
±0,5 м/с (1 торап) дейін 5 м/с (10 торап)
±10 % 5 м/с (10 торап) астам

Жер бетіндегі желдің 
орташа шамасынан 
ауытқуы

±1 м/с (2 торап) бойлық жəне бүйірлік 
құрамдастарды ескере отырып

Көріну ±50м 600м дейін
±10 % 600 м бастап 1500м дейін
±20 % 1500м астам

ҰҚЖ-дағы көріну 
қашықтығы

±10м 400 м дейін
±25 м 400 м - 800 м дейін
±10 % 800 м астам

Бұлттар саны ±1 октант
Бұлттар биіктігі ±10 м (33 фут) 100 м (330 фут) дейін

±10 % 100 м (330 фут) астам
Ауаның температу расы 
жəне шық нүктесінің 
температурасы

±1 оС

Қысымның шамасы 
(QNН, QFЕ)

±0,5 гПа

Қазақстан Республикасы мемлекеттік авиациясының
ұшуын метеорологиялық қамтамасыз ету қағидаларына

23-қосымша
Жел бағытының көрсеткіші тəуліктің жарық 
уақытында желдің бағыты мен жылдамдығын 
көзбен шолып анықтау үшін қызмет етеді.
Пайдалану шарттары:
ауаның температурасы -50 С ден +50 С дейін;
желдің жылдамдығы 50 м/с.
Кепілдік міндеттемелер:
 Жел көрсеткішінің діңгегіне - 5 жыл;
Ауыспалы жел конусына - 6 ай.
Жеткізу жиынтығы:
Жел көрсеткіші діңгегі - 1 дана;
Жел көрсеткіші - 1 дана;
Ауыспалы жел конусы - 1 дана.
Діңгек биіктігі: 3.0 м.
Конустың ұзындығы: 120 см.
Dвх: 30 см.
Конус түсі: ҚА.
Жел көрсеткішінің діңгегі:

 
жер беті деңгейінен талап етілетін биіктікте жел көрсеткішін орнатуға 

арналған;
 болат діңгек, жиналмалы, полимерлі жабынмен қорғалған;
 діңгек конструкциясы конус-жел көрсеткішін ауыстыру үшін оның аудары-

луын жүргізуге мүмкіндік береді.
 Діңгек негізінің типі:
 А типі діңгекті орнату топырақтың бетіне, іргетастың бетондалған элемен-

тіне салып жүргізіледі;
 Б типі діңгекті орнату анкерлік бұранданың көмегімен қатты бетке, тіректі 

крест тəрізді негізге жүргізіледі.
 Жел көрсеткіші:
 жел көрсеткішінің конструкциясы болаттан, жиналмалы, полимерлі 

жабынмен қорғалған;
 жел көрсеткішінің өз осінің айналасында айналуы жəне баяу желге ден 

қою арнайы бұрылыс торабын қолдану есебінен қамтамасыз етіледі;
 жел көрсеткішін орнату діңгекте жүргізіледі.
 Жел көрсеткіші:
 ауыспалы жел конусы;
 ауыспалы жел конусы (шұлық немесе колдун деп аталады).
 Конус нысаны бар:
 қара, қызыл немесе қызғылт сары түсті кезек көлденең ақ жолақтары бар 

қиыстырылған конус;
 конуста су өткізбейтін қасиеті бар, полимерлі, жел өткізбейтін жəне 

жанбай тын матадан, тозуға жəне ультракүлгін сəулеге төзімді үрленбейтін 
жəне жанбайтын матадан жасалған, бұл полиэфирлі жіптермен жəне мықты 
лентаның люверсімен канттың күшеюімен жел конустарының қызмет мерзімін 
айтарлықтай арттырады;

 конус жел көрсеткішінің нысанаға келтіретін сақинаға қоса берілетін 
қамыттардың көмегімен бекітіледі.

 Конустың механикалық параметрлері:
 биіктігі (жарықсыз) 6 500 мм;
 биіктігі (жарықпен) 6750 мм;
 салмағы 90 кг.
 Жел конусының мөлшері (А нұсқасы тікұшақ):
 ұзындығы 2,5 м; 
 диаметрі 0,6 м.
 Жел конусының мөлшері (Б нұсқасы):
 ұзындығы 3,75 м;
 диаметрі 0,9 м;
 желге қарсы төзімділікі барынша 140 км / сағ;
 температураның диапазоны ±55 C;
 конус судың жиналуына кедергі жасайды;
 тоқыма материалының ең аз беріктік шегі 667 Н;
 6 км/ сағ желдің жылдамдықтығы кезінде ±5 дəлдікпен жел конусын 

бұрумен желдің бағытын көрсету;
 желдің жылдамдығы 28 км/сағ болған кезде жел жылдамдығын (үрлеумен) 

көрсету.
 Жел көрсеткішінде (1-сурет) қиылған конус нысаны болады жəне ақтың 

қызғылт сары-қызыл немесе ақтың қара түспен кезек көлденең жолақтармен 
боялады.

1-сурет. Конус-жел көрсеткіші

 Ескертпе:
 Жел көрсеткіші əуеайлақта орнатылуға жəне ол ұшуда немесе əуеайлақтың 

жұмыс алаңында ƏК-ден көрінетіндей жəне жақын орналасқан объектілермен 
құрылатын ауаның ұйытқуы ықпал етпейтіндей орналасуға тиіс.

 Қазақстан Республикасы мемлекеттік авиациясының ұшуын
 метеорологиялық қамтамасыз ету қағидаларына 24-қосымша

Метеорологиялық алаңға қойылатын талаптар

1. Метеорологиялық алаң əрбір стационарлық əуеайлақта оған метеоро-
логиялық аспаптарды орнату жəне өндірісті бақылау үшін жабдықталады. 

 Бұл ретте метеорологиялық алаң үшін орын таңдауда мыналарды 
басшылыққа алу қажет:

 1) метеорологиялық алаң метеобөлімшенің қызметтік үй-жайына тікелей 
жақын орналасуға тиіс, бірақ метеорологиялық аспаптарды орнату шарттарын 
қанағаттандыратын міндетті түрде ашық жерде жəне оларға дейін арақашықтық 
олардың он еселік биіктігінен оның айналасындағы заттардан қашықтықта 
болуға тиіс;

 2) қиылысатын жергілікті жердегі метеорологиялық алаң тік еңістердің 
маңында орналаспауға тиіс;

 3) метеорологиялық алаң су қоймаларынан кемінде 100 м жəне басқару 
жолдарынан 300 м алшақ болуға тиіс. Метеорологиялық алаң тікбұрыш түрінде 
мөлшері 15х10 м құрылады жəне жергілікті жерде оның үлкен жағы солтүстіктен 
оңтүстікке қарай бағытталатындай бағдарланады. Метеорологиялық алаңды 
қоршау ауаның тұрып қалуына жəне қардың жиналуына ықпал етпеуге тиіс. 
Стандартты қоршау 10х10 см ұяшықтары бар, мөлшері 2,5 х 1,5 м металл 
рамасына тартылатын, 40х40 мм бұрыштық темірден дəнекерленетін сымды 
торлардан тұрады. Рамалар жер бетінен 1,2 - 1,5 м биіктікте жерге бетондалған 
құбырларға немесе темір-бетон бағаналарға бекітіледі. Метеорологиялық 
алаңға өту үшін есік ілмешегімен жабдықталады. Метеорологиялық алаңға 
жақындау үшін кірпіштен немесе гравийден жол жабдықталады.

 2. Метеорологиялық алаңда аспаптар мынадай тəртіппен орналастырылады:

1) солтүстік бөлігінде - діңгектер бергіштермен температураны, ылғалды-
лықты, желдің бағыты мен жылдамдығын өлшеу үшін (М-49, М-63М, М-63МР, 
КРАМС) жəне жақын найзағайды анықтау бергіш діңгегі (КРАУС типті);

 2) орта бөлігінде - ауаның температурасы мен ылғалдығын өлшеу үшін 
аспаптары бар психрометриялық күрке, термограф пен гигрографты орнату 
үшін психрометриялық күрке, жауын-шашын өлшегішті орнату үшін бағана;

 3) оңтүстік бөлігінде - аэрологиялық теодолит үшін бағана. Одан басқа, 
метеорологиялық алаңда аэрозольды бақылау үшін көлденең немесе тік 
планшеттер орнатылуы мүмкін;

 4) метеорологиялық бөлімшелер үй-жайында: сынап барометрі, барометр-
анероид, барограф, ИВО, РВО-2, ЛИВО, РДВ басқару пульттері, М-49 
метеорологиялық параметрлер көрсеткіші, М-47 өлшеу пульттері, (М-63МР), 
автономды найзағай пеленгаторының қабылдағыш құрылғысы - арақашықтық 
өлшегіші (АГПД).

Қазақстан Республикасы мемлекеттік авиациясының 
ұшуын метеорологиялық қамтамасыз ету қағидаларына 

25-қосымша

Бекітемін 
00000 əскери бөлімі командирі 

____________________________
(əскери атағы, қолы, тегі, аты,

əкесінің аты (ол бар болған кезде)

20 __ж. «____» __________

 Командалық-диспетчерлік пункттен (күндіз) көлденең көру 
қашықтығын көзбен шолып анықтауға арналған

 бағдарлар схемасы

 00000 əскери бөлімі метеорологиялық қызметінің (топтың) бастығы
 _____________________________________________________

 (əскери атағы, қолы, тегі, аты, əкесінің аты 
(ол бар болған кезде)

Бекітемін 
00000 əскери бөлімінің командирі
____________________________
(əскери атағы, қолы, тегі, аты,

əкесінің аты (ол бар болған кезде)

20 __ж. «____» __________

 Командалық-диспетчерлік пункттен (түнде) көлденең көру 
қашықтығын көзбен шолып анықтауға арналған 

бағдарлар схемасы

 00000 əскери бөлімі метеорологиялық қызметінің (топтың) бастығы
 _____________________________________________________

 (əскери атағы, қолы, тегі, аты, əкесінің аты 
ол бар болған кезде)
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(Жалғасы. Басы 18-21-беттерде) 

(Соңы 23-бетте) 

 Қазақстан Республикасы мемлекеттік авиациясының
 ұшуын метеорологиялық қамтамасыз ету қағидаларына 26-қосымша

 АВ-9 нысаны
Ауа райын радиолокациялық барлау бюллетені

Қазақстан Республикасы мемлекеттік авиациясының
 ұшуын метеорологиялық қамтамасыз ету қағидаларына 27-қосымша

АВ-17 нысаны
 Ауа райын барлау журналы

Бақылау 
күні жəне 
уақыты

Жеткізілім 
қайдан 
келіп түсті

Мазмұны: бақылау пункті 
(маршруты); ұшу биіктігі; 
бақыланатын ауа райы 
жəне орнитологиялық 
жағдайы

Алу 
(жіберілу) 
уақыты

Кімге 
баяндалды 
(жіберілді). 
Баяндау 
уақыты

Қазақстан Республикасы мемлекеттік авиациясының
 ұшуын метеорологиялық қамтамасыз ету қағидаларына 28-қосымша

Бекітемін
Қазақстан Республикасы Қарулы Күштері

Əуе қорғанысы күштерінің бас қолбасшысы 
______________________________________

(əскери атағы, қолы, тегі, əкесінің аты
(ол бар болған кезде) 

20_____ж. « ____» ___________

ҚР ҚК ƏҚК əуеайлақтарындағы АЕҚ дейін метеорологиялық 
элементтердің жəне шектеу арақашықтығының сынды мəні

 1-кесте
Əртүрлі ауаның 
температурасы 
кезінде 
( С) ауаның са-
лыстырмалы 
ылғалдылығы (%)
əуеайлақтар Кемінде 

7 балл 
бұлтты-
лық 
кезінде

7-10 
балл 
бұлтты-
лық 
кезінде

<-15 -15<-5 -5<+5 >+5 <-15 -15<-5 -5<+5 >+5
Астана 86 93 94 95 87 91 94 96
Қарағанды 86 93 94 95 88 93 94 96
Шымкент 87 92 94 95 90 94 96 96
Первомайск 85 90 92 95 88 94 94 96
Жетіген 88 90 93 95 88 94 94 96
Талдықорған 86 90 93 93 87 91 94 95
Балқаш 84 90 94 96 87 91 96 97
Үшарал 87 91 93 95 90 92 95 97
Хлебодаровка 88 91 92 94 89 91 94 96
Ақтөбе 89 91 93 95 90 92 95 97
Семей 88 92 94 95 90 94 95 96
Тараз 86 90 92 94 90 93 95 97
Луговая 86 87 92 94 87 91 94 95
Сарышаған 83 90 93 96 87 90 96 96
Ақтау 83 89 93 95 86 90 95 96
Аягөз 88 92 94 95 90 94 95 96

 
Əуе кемелерінің ұшу жəне қону үшін жел жылдамдығының шектік мəні

 2-кесте
ЖЕЛ

М
иг

-2
3

УБ
М
иГ

-2
7

М
иГ

-3
1

Су
-2

7
Су

-3
0

М
иГ

- 2
9

Су
-2

5

Ан
-2

6
С-

29
5

Ил
-7

6

Ту
-1

34

Ан
-1

2
Ан

-7
2

Вo
еi

ng
75

7

Ту
-1

54

Бүйірлік 10 15 15 10 12 20 20 15 17 17
Қарсы 20 25 25 20 30 25 20 20 20 20
Бағыттас 5 5 6 5 5 5 5 5 5 10

Ми-35
Ми-26

Л-39
Ми-171,
Ми-17
Ми-8

ЕС145 UH-2 Ан-2 ТЛ 2000
ТЛ 3000

Zlin42 ҰҰА

10 10 10 10 6 8 10 6
25 20 25 15 18 15 18 7
10 7 8 5 3 3 3 6

 
ЕСКЕРТУЛЕР:
 1. Сынды мəнінен 3%-ға аз кезінде маршруттық ұшулар ТОҚТАТЫЛАДЫ.
 2. Белгіленген минимум кезіндегі ұшулар (БМҰ) 100Х1000, экипаж 

командирінің минимумы кезінде ƏК ұшулары кезінде 100Х1000 жəне төменгі 
сынды ылғалдылық мəндері есептелмейді.

 3. Əуеайлақтан 50 км арақашықтықта ашық жарық түсірілген кезде 
маршрутпен ұшулар ТОҚТАТЫЛАДЫ.

 4. Əуеайлақ бағытына немесе қону бағытына жылжитын жарық түстер 
болған кезде ұшулар 30 км қашықтықта ТОҚТАТЫЛАДЫ.

 5. Əуеайлақтан арақашықтығы 20 км қауіпті ауа райы құбылысы болған 
кезде олардың қозғалу жылдамдығына жəне бағытына қарамастан - ұшулар 
ТОҚТАТЫЛАДЫ.

 6. Ауаның температурасы +35 градус жəне жоғары, əскери-көлік, армиялық 
авиация +38 градус жəне жоғары кезінде жауынгерлік авиацияның ұшуы мен 
ұшып өтуіне ЖОЛ БЕРІЛМЕЙДІ, ауаның төмен температурасы кезінде осы 
əуеайлақтың салқын жел эквивалент кестесі (ТТС-ке сəйкес Boeing-747 жəне 
С-295 əуе кемелерін қоспағанда) басшылыққа алынады.

 7. Оны тұрақты төмендету жағдайы кезінде əуеде ауа райын барлау +37 
градус температура кезінде жүргізуге рұқсат етіледі.

 8. Қосалқы əуеайлақ ретінде онда ауаның температурасы +40 градустан 
аспайтын əуеайлақта пайдалану.

 9. Егер ұшулар кезеңінде ауаның температурасы +30 градусқа жетсе 
жəне оның жоғарылау үрдісі болса, ұшу ауысымының ұзақтығы іс жүзінде ұшу 
басталған уақыттан 5 сағатпен ШЕКТЕЛЕДІ.

 10. Егер ұшулардың басында, оның кезеңінде ауаның температурасы +30 
градусқа жетсе, бірақ бір сағат ішінде ұшулар температурасы +30 градустан 
төмен үдеріс болса, ұшу ауысымының ұзақтығы ШЕКТЕЛМЕЙДІ.

 11. Ұшуды жəне дымқыл ҰҚЖ-ға қонуды желдің бүйірлік жылдамдығының 
жол берілген шекті мəнінен бүйірлік жел кезінде 2 м/с аз жүргізу.

 12. Мынадай ілініс коэффиценті кезінде ұшулар жасауға РҰҚСАТ 
ЕТІЛМЕЙДІ: 0.45% жəне одан жоғары - əуеайлақ шектеусіз ұшуға жəне қонуға 
жарамды;

 0.39 - 0.41% К/Э ұшу жəне қону, 0.35% жəне жоғары - кезекші экипаждардың 
қосалқы əуеайлаққа қонумен өз əуеайлағынан ұшуы; 0.32% жəне жоғары 
кезінде əуеайлақтан

 ƏТА-ның ұшу жəне қону үшін жарамды, 0.28% жəне жоғары ƏТА-ның ұшу 
үшін əуеайлақ жарамды.

 Салқын жел температурасының эквивалент кестесі
 Температура ( Т, )

 Кестенің қауіпті аймағына сəйкес жағдайларда орындау кезінде кезекті 
ұшуға авиациялық техниканы старттық дайындау уақытын 10 минутқа арттыру. 
Қауіпті аймақтан тыс салқын жел эквивалентін арттыру кезінде ҰШУЛАР 
ТОҚТАТЫЛСЫН!

 Мысалы: Т= - 150 С, желдің жылдамдығы = 8 м/с.
 Салқын жел эквивалент температурасы = - 330 С.
 КЕЛІСІЛДІ:

Қазақстан Республикасы 
Қарулы Күштері
Əуе қорғанысы күштері
Əскери-əуе күштерінің қолбасшысы
______________________________
__________ 20____ж. «___» ______
ƏҚК БҚБ МТҚББ
дəрігерлік-ұшу комиссиясының 
төрағасы
- медициналық бөлімінің бастығы
______________________________
_______ 20____ж. «___» ________

ƏҚК БҚБ ұшуларының
қауіпсіздігін қадағалау
басқармасының бастығы
______________________________
_______ 20____ж. «___» ________
29990 əскери бөлімі
метеорологиялық орталығының
бастығы ______________________
_______ 20____ж. «___» ________

 
Қазақстан Республикасы мемлекеттік авиациясының 

ұшуын метеорологиялық қамтамасыз ету қағидаларына 
29-қосымша

Бекітемін
Əскери бөлімінің штаб бастығы
____________________________
(əскери атағы, қолы, тегі, аты,

əкесінің аты (ол бар болған кезде)

20 __ж. «____» __________

 Метеорологиялық бөлімшенің (əуеайлақтың) дауылды хабарлау
жəне ескерту бойынша есебі нұсқаулығының үлгілік нысаны

(Үлгі)

 1. Дауылды хабарлау
1. Ауа райының қауіпті құбылыстары туралы дауылды хабарлауды жəне 

ескертуді метеорологиялық бөлімшелердің кезекші есептобы жүзеге асырады.
2. Дауылды хабарлаудың басталуы, күшеюі, бəсеңдеуі жəне аяқталуы 

туралы (ауа райының қауіпті құбылыстары жəне ерекше қауіпті құбылыстары 
көрсетіледі) мыналарға баяндалады:

 1) ҰБ жəне командиріне - ұшулар уақытында;
 2) командалық пунктің жедел кезекшісіне - тəулік бойы;
 3) əуе қозғалысы басқармасы органдарының ауысым бастығына - тəулік 

бойы;
 4) ƏК қабылдау жəне жіберу бойынша кезекшіге - тəулік бойы;
 5) кезекші экипаждардың үлкеніне - тəулік бойы;
 6) кезекші авиадиспетчерге - тəулік бойы;
 7) кейінге қалдыруға болмайтын шешімдерді талап ететін (осы жағдайлар 

аталатын) жағдайларда, командирге жəне авиациялық базаның штаб басты-
ғына;

 8) басқа лауазымды адамдарға - авиациялық бөлім командирінің (штаб 
бастығының) нұсқауы бойынша (лауазымды адамдар аталады, қауіпті ауа 
райы ның құбылыстары көрсетіледі, ол туралы олар жəне байланыс құралдары 
хабардар етіледі).

 3. Қауіпті ауа райының құбылыстары туралы дауылды хабарлау жəне өте 
қауіпті ауа райы құбылыстары метеорологиялық бөлімшелердің мекенжай-
ларына беріледі (Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрінің жəне 
Қазақстан Республикасы Байланыс жəне коммуникациялар министрілігінің 
телефон, телеграф, радио жəне басқа да байланыс құралдары бойынша беру 
үшін мекен жайлары аталады).

 4. Дауылды хабарлау осы Қағидалардың талаптарын сақтаумен жасалады, 
беріледі жəне тіркеледі.

 5. Басқа метеорологиялық бөлімшелерден алынған дауылды хабарлаулар 
мынадай лауазымды адамдарға баяндалады (бөлімнің лауазымды адамдары 
аталады).

 6. Метеорологиялық бөлімшенің кезекші инженер-синоптигі:

1) əуеайлақ жəне ұшулар ауданында қауіпті жəне ерекше қауіпті құбылыс-
тар туындаған кезде:

 осы құбылыстардың мүмкін күшеюін (бəсеңдеуін), ауысуын жəне болжамды 
аяқтау уақытын көрсетіп, осы Нұсқаулықтың 2-тармағында аталған қауіпті жəне 
өте қауіпті ауа райы құбылыстары үшін бақылау нəтижелерін дереу баяндайды;

 3-тармақта жəне өтінімдер бойынша аталған кезекші кіші метеомаманға 
жасауға, шығыс жеделхаттар журналына тіркеуге жəне белгіленген мекенжайға 
дауылды хабарлауды жіберуге нұсқама береді, жазбаның дұрыс жазылуын жəне 
хабардар етудің дұрыс жөнелтілуін бақылайды;

 қауіпті жəне өте қауіпті құбылыстардың одан əрі дамуын бақылайды жəне 
барлық өзгерістер туралы дауылды хабарлау баяндалған лауазымды адам-
дарға баяндайды.

2) басқа метеорологиялық бөлімшелерден дауылды хабарлауды алған кезде:
 кіріс жеделхаттар журналына дұрыс хабардар ету жазбасын бақылайды;
 əуеайлақ жəне ұшулар ауданында қауіпті ауа райының ауысу мүмкіндігін 

талдайды жəне қажет болған кезде ауа райын бақылауды жиі ұйымдастырады;
 ауа райының күтілетін өзгерістері туралы алынған хабардар етулер мен 

өз қорытындыларын осы Нұсқаулықтың 5-тармағында аталған лауазымды 
адамдарға баяндайды, ал əуеайлақта қауіпті ауа райы құбылыстарының қатері 
туындаған жағдайда - дауылды ескертуді əзірлейді жəне тапсырады.

 3) əуеайлақта (көріну аймағында) АҚҚ жəне ӨҚАҚ туындаған кезде:
 кезекші инженер-синоптикке бақылау нəтижелерін дереу (жеке өзі немесе 

телефон бойынша) баяндайды;
 кезекші инженер-синоптиктің нұсқауы бойынша дауылды хабарлауды шығыс 

жеделхаттар (радиограммалар) журналына жазады жəне оны белгі ленген 
мекенжайға жəне сұрау салулар бойынша жібереді (жолдайды);

 қауіпті жəне өте қауіпті ауа райы құбылыстарының одан əрі дамуын бақы-
лайды, кезекші инженер-синоптикке олардың күшеюі, əлсіреуі, аяқтау туралы 
баяндайды жəне оның нұсқауы бойынша жасайды, журналға жазады жəне осы 
құбылыстың күшеюі, əлсіреуі жəне аяқтау туралы белгіленген мекенжайға жəне 
сұрау салулар бойынша жібереді (жолдайды).

 4) басқа метеорологиялық бөлімшелерден дауылды хабарлауды алған кезде:
 кіріс жеделхаттар (радиограммалар) журналына хабардар етудің мазмұ-

нын жазады;
 дереу кезекші инженер-синоптикке алынған дауылды хабарлаудың 

мазмұнын баяндайды.

 2. Дауылды ескертуді ресімдеу жəне тапсыру
 5) Дауылды ескертулер əуеайлақта, əуеайлақ ауданында, полигонда, қону 

алаңында мынадай қауіпті ауа райының ұшу маршруттарында əзірленеді (ауа 
райының қауіпті құбылыстары аталады осы Қағидаларда көрсетілген қауіпті ауа 
райының құбылыстары аталады). Егер қауіпті ауа райының құбылысы əуеайлақта 
жəне əуеайлақ ауданында (ұшуларда) бір уақытта күтілсе, «Əуеайлақ жəне 
əуеайлақ ауданы (ұшулар) бойынша» көрсетумен бір дауылды ескерту жасалады.

 Дауылды ескертулер ұшулар жүргізіледі ме немесе жоқ па, ауа райының 
бұрын əзірленген болжамдарында ауа райының қауіпті құбылыстары көзделді 
ме немесе көзделмеді ме оған байланысты емес əзірленеді.

 6) Дауылды ескертулерді кезекші инженер-синоптик 6 сағаттан артық 
емес мерзімге, барынша уақытты алдын алумен əзірлейді, ауа райының қауіпті 
құбылысы туындаумен, оның ішінде бұрын əзірленген дауылды ескертулерде 
көзделмеген жағдайда, сондай-ақ мынадай жағдайларда:

 1) бұдан бұрын берілген дауылды ескертулерде көзделген, ауа райының 
қауіпті құбылысы туындаған, қарқындылығы немесе ұзақтығы уақытын нақтылау 
мүмкіндігі болады;

 2) метеорологиялық элементтер күрделі белгілерге жетті, əуеайлақ 
ауданында араласатын жауын-шашынды бұлттылыққа, найзағайларға, қарқын-
ды жауын-шашындарға, төмен бұлттарға, тұмандар мен түтіндерге дейін шекті 
болады;

 3) құбылыс пайда болды жəне оның қарқындылығы мен ұзақтығын нақтылау 
қажеттілігі бар.

 7. Дауылды ескертулерде: ауа райының қауіпті құбылысы неге негізде летіні, 
оның пайда болу уақыты, түрі, қарқыны мен ұзақтығы көрсетіледі.

 Дауылды ескертулерде бірнеше ауа райының қауіпті құбылысының 
туындауын болжау жағдайларында барлық осы құбылыстар көрсетіледі.

 8. Дауылды ескертулер арнайы бланкіге жазылады жəне қолы қойғызып 
беріледі (кімге екені көрсетіледі), сондай-ақ мекенжайға (мекенжай көрсетіледі 
жəне жіберу тəсілі) дауылды ескерту схемасына сəйкес беріледі.

 Лауазымды адам дауылды ескертуді қабылдаудан бас тартқан жағдайда 
кезекші инженер-синоптик дереу ол туралы авиациялық бөлімнің метеоро-
логиялық қызмет бастығына жəне метеоорталыққа баяндайды, ол туралы 
дауылды ескерту бланкісіне белгі жасайды.

 9. Ауа райының қауіпті құбылысы кенеттен туындаған кезде жəне дауылды 
ескерту алдын ала кемінде 30 минутта жасалған жағдайда кезекші инженер-
синоптик қауіпті ауа райы құбылысының туындауы туралы дереу баяндайды 
(күтілетін қарқыны мен ұзақтығын көрсетіп), одан кейін ауызша баяндау уақытын 
көрсете отырып, дауылды ескерту бланкісін дауылды ескерту схемасында 
аталған лауазымды адамдарға жазып береді жəне тапсырады.

 10. Метеоорталықтан, сондай-ақ басқа да метеорологиялық бөлімшелерден 
алынған дауылды ескертуді осы метеорологиялық бөлімшенің кезекші инженер-
синоптигі өз əуеайлағында (əуеайлақ, ұшу, полигон, қону алаңы, корабль 
ауданында) қауіпті метеорологиялық құбылыстардың (немесе элементтердің) 
туындауын осы метеорологиялық бөлімшенің кезекші инженер-синоптигінің 
күтуіне немесе күтпеуіне байланысты емес авиациялық бөлімнің командиріне, 
ұшулар жетекшісіне, командалық пункт жедел кезекшісіне, əуе қозғалысын 
басқару орталығының ауысым бастығына, ƏК қабылдау жəне шығару бойынша 
кезекшіге, кезекші экипаждардың үлкеніне, кезекші авиадиспетчерге (қай 
жағдайларда екені көрсетіледі) баяндалады.

 Баяндау уақытын жəне берілген ұсыныстарды кезекші инженер-синоптик 
жұмыс журналына жазады жəне метеорологиялық орталыққа баяндайды.

 11. Егер дауылды ескертудің əрекет мерзімі ішінде бұрын берілген дауылды 
ескертуде көзделмеген қауіпті ауа райы құбылысы қатерінің туындауы анықталса, 
жаңа дауылды ескерту жасалады.

 Егер қауіпті ауа райының құбылысы оның туындауы туралы болжанған 
мерзімнен кейін бір сағат ішінде басталмаса, метеорологиялық жағдай оның 
неғұрлым кеш мерзімде туындау мүмкіндігі туралы қорытынды жасауға мүмкіндік 
береді, қауіпті құбылыстың басталу уақытына нақтылауға жасалады. Егер 
дауылды ескертуде көрсетілген мерзімнен кейін қауіпті құбылысты сақтау күтілсе, 
оны аяқтауға күтілетін сəтке дейін қауіпті құбылысты сақтауға жаңа дауылды 
ескерту жазып беріледі.

 Дауылды ескертуді баяндаудан, тапсырудан (жіберуден) кейінгі жағдайда 
кейінгі аэросиноптикалық материалдарды талдау қауіпті метеорологиялық 
құбылыстардың туындауын болжау мүмкіндігі расталмаса, себептерін негіздей 
отырып жəне күтілетін ауа райының сипатын көрсетумен дауылды ескерту 
жойылады.

 
00000 əскери бөлімі метеорологиялық қызметінің (топтың) бастығы
 ______________________________________________________________
 (əскери атағы, қолы, тегі, аты, əкесінің аты (ол бар болған кезде)

Қазақстан Республикасы мемлекеттік авиациясының
ұшуын метеорологиялық қамтамасыз ету қағидаларына 30-қосымша

 Əскери бөлімнің дауылды ескерту кестесі
(Үлгі)
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(Соңы. Басы 18-22-беттерде) 

(Жалғасы 24-бетте) 

 Шартты белгілер:
 S - əуеайлақтан арақашықтығы (кммен);
 h - теңіз деңгейінен станцияның биіктігі (метрмен);
 Т - ауа райының қауіпті құбылыстары туралы мəліметтерді қамтитын 

«дауыл» сериясы жеделхаттарының өтуін бақылау мерзімдері (минутпен);
 t - ауа райы туралы мəліметтерді қамтитын қауіпті құбылыс туралы мəлі-

мет тер баяндалған «авиа» жеделхат сериясының өтуін бақылау мерзімдері 
(минутпен).

 Ескертпе:
 Əскери əуеайлақтар үшін Т-1 орнына Қазақстан Республикасы Қарулы 

Күштерінің байланыс желілері бойынша «ұшақ» сериясы жеделхаттарының 
өтуін бақылау мерзімдері қойылады.

 1. Осы Қағидаларда көрсетілген əуеайлақ ауданындағы ауа райының 
қауіпті құбылыстары жəне ерекше қауіпті құбылыстардың туындауы, күшеюі, 
əлсіреуі жəне аяқталуы туралы дауылды ескерту беріледі (баяндалады).

 2. Əуеайлақ жəне ұшу ауданында бақыланатын, сондай-ақ басқа 
метеобөлімшелерден (метеостанциялардан) алынған АҚБ жəне АЕҚБ туралы 
дауылды ескерту мыналарда баяндалады:

 1) ұшулар болған кезде:
 ұшулар жетекшісіне - өзіне;
 авиациялық бөлім командиріне - өзіне, телефон арқылы (одан əрі баяндау 

жəне баяндау тəсілі кезектілік тəртібінде лауазымды адамдар аталады);
 2) ұшулар болмаған кезде:
 авиациялық бөлім командиріне - өзіне, телефон арқылы;
 ұшақтарды қабылдау жəне шығару жөніндегі кезекшіге - өзіне, телефон 

арқылы;
 авиадиспетчерге - өзіне (одан əрі баяндау жəне баяндау тəсілі кезектілік 

тəртібінде лауазымды адамдар аталады).
 3. Əуеайлақ жəне ұшулар ауданында бақыланатын ауа райының қауіпті 

құбылыстары жəне ерекше қауіпті құбылыстар мынадай мекенжайға өтінім 
бойынша (метеобөлімшелердің мекенжайы жəне беру тəртібі аталады) 
беріледі.

 00000 əскери бөлімі метеорологиялық қызметінің (топтың) бастығы
 _____________________________________________________________
 (əскери атағы, қолы, тегі, аты, əкесінің аты
(ол бар болған кезде)

 Қазақстан Республикасы мемлекеттік авиациясының
ұшуын метеорологиялық қамтамасыз ету қағидаларына

31-қосымша

 Əскери бөлімнің дауылды ескерту схемасы
(Үлгі)

Cu Cong, Cb, R,= 3,1,6,4,9,10 ұшулар уақытында. Ұшулар болмаған кезде 
1,5,6,4,9,10.

Н күндіз <= 300 м Н түнде <= 400 м Көріністі нашарлатын жауын-шашын 
V күндіз <= 3 км V түнде <= 4 км 3,1,6,4,9,10 ұшулар кезеңінде. Ұшулар 
болмаған кезде 3,1,6,4,9,10.

Жел 12 м/с жəне одан жоғары
Т 00С арқылы ауысуы
Т > 350 жоғарылауы Т< 350 төмендеуі
3,1,6,4,2,7,8,9,10 ұшулар уақытында. Ұшулар болмаған кезде 
1,5,6,4,2,7,8,9,10.

Айланып өтуге болмайтын Cu Cong, Cb, R бұршақ
Қатты жəне орташа мұздануы. Қатты шайқалу.
 Бұлттармен, тумандармен жəне жауын-шашындармен, тау, шоқылар, 
асулар мен жасанды құрылыстардың бастарын (діңгек, құбырлар, 
теледидар мұнаралары жəне т.б.) жабу. 
Ұшулар кезеңінде 3,1,4,2,7,9,10.

№ Лауазымды адамдар Баяндау түрі
1 Командир өзі телефонмен
2 Штаб бастығы өзі телефонмен
3 Ұшулар жетекшісі өзі АВ-4 тапсырумен
4 Командалық пункт жедел кезекшісі өзі телефонмен
5 Ұшақтарды қабылдау жəне ұшыру жөніндегі 

кезекші
өзі телефонмен

6 Авиадиспетчер өзі АВ-4 тапсырумен
7 Ба Байланыс бастығы өзі телефонмен
8 Бөлім командирінің тылдық қамтамасыз ету 

орынбасары
өзі телефонмен

9 Командирдің ИАҚ жөніндегі орынбасары өзі телефонмен
10 Метеорологиялық орталықтың аға офицері 

(ауысым бастығы - аға инженер-синоптик)
өзі телефонмен

 
00000 əскери бөлімі метеорологиялық қызметінің (топтың) бастығы
 ________________________________________________________
 (əскери атағы, қолы, тегі, аты, əкесінің аты (ол бар болған кезде)

Қазақстан Республикасы мемлекеттік авиациясының ұшуын метеорологиялық қамтамасыз ету қағидаларына 32-қосымша

Бекітемін
00000 бөлімінің командирі

__________________________________________________________
(əскери атағы, қолы, тегі, аты, əкесінің аты (ол бар болған кезде)

20____ж_______»__»
 

Əуежайда метеорологиялық қызметтің техникалық құралдарын орналастыру схемасы (үлгілік)

 00000 бөлімі метеорологиялық қызметінің (топтың) бастығы 
_______________________________________________________ 
(əскери атағы, қолы, тегі, аты, əкесінің аты (ол бар болған кезде) 

20____ж_______»__»

Қосымшаларда 
қолданылған 
шартты 
белгілер

Метерологиялық 
орталық МО, 
авиациялық 
бөлімнің 
метерологиялық 
қызметі

Метеорологиялық 
бекет

Жылжымалы 
метеостанция - 
ЖМС

Спутниктік ақпаратты 
автономды қабылдау 
пункті - СААҚП

Аралық 
метеорологиялық 
станция бергіші

Қашықтықтан 
метеорологиялық 
станцияны басқару 
пульты

Аниморумбометр 
(анеморумбограф) 
бергіші

Метеорологиялық 
тақтаның жинақтау 
құрылғысы

Метеорологиялық 
тақта

Старттық командылық 
пункт - СКП

Анеморумбограф 
өздігінен жазғышы

Су қоймасы

Шаропилоттық 
пункті

Психрометриялық 
будка

Жауын-шашын 
өлшегіш

Көк тайғақ индикаторы

Көк тайғақ бергіші Рулонды телеграф 
аппараты

Дауыс зорайтқыш 
байланыстың шеткі 
құрылғысы

Сөйлеу метео-
ақпарат-
танадырушы

Телефон аппараты

Арнайы аппаратура Найзағай бергіші

Температура 
мен ылғалдылық 
бергіштер блогы

Аралық блок

Сынапты барометр Көріну қашықтығын 
тіркеу көрсеткіші

 

Көріну қашықтығын 
тіркеу бергіші

Қалқан - бағдарлану

Бұлттар биіктігінің 
өлшегіш немесе 
тіркегіш бергіші

Бұлттар биіктігінің 
өлшегіш немесе 
тіркегіш басқару пульті

Бақылау-өлшеу 
аспабы - БӨА

Қашықтан 
жалғамаларды басқару 
пульті

Əскери 
əуеайлақтар

Қазгидромет 
метеостанциялары 
орналасқан пункттер

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2019 жыл-
ғы 14 мамырда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеу-
дің тізіліміне №18664 болып енгізілді. 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 193-203-нөмірлерде)

  28) халықтың пайдалануы мен қолдануына, сондай-ақ кəсіпкерлік жəне 
(немесе) өзге де қызметте пайдалану мен қолдануға арналған өнімді Қазақстан 
Рес публикасының заңнамасында белгіленген тəртіппен Қазақстан Респуб лика-
сының 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, қолда-
нуға жəне өткізуге тыйым салу;

  30) тиісті аумақты инфекциялық, паразиттік аурулардың əкелінуі мен тара-
луынан санитариялық қорғау жөніндегі іс-шараларды ұйымдастыру жəне өткізу;

  31) тиісті аумақта йод тапшылығы ауруларының профилактикасы туралы 
Қазақстан Республикасының заңнамасы талаптарының орындалуын бақы лауды 
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 талап-
тарын бұзушылықтарды жою туралы нұсқамалар беру;

  34) инфекциялық жəне паразиттік аурулардың таралуының əлеуетті көздері 
болып табылатын, сондай-ақ инфекциялық аурумен ауыратын науқас тармен қа-
рым-қатынаста болған адамдарды зертханалық зерттеп-тексеру нəтижелерін 

ал ғанға 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 саламат-
тылығы 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 қолданы-
луына 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 жауапкер-

шілігін 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 норма-
ларын 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 Республика-

сының заңнамасына сəйкес жүзеге асырылады.
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(Жалғасы. Басы 23-бетте) 

(Жалғасы 25-бетте) 

 Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Тауарлар мен 
көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау комитеті 

Төрағасының 2019 жылғы 3 маусымдағы №101-НҚ бұйрығына 173-қосымша

«Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің 
Тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін 
бақылау комитеті Павлодар облысының тауарлар мен көрсетілетін 
қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау департаментінің 

Железин 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 Павлодар 
облысының тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін 
бақылау департаментінің Железин 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 бұйым-
дардың 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 акті-
ле ріне, өзге де нормативтік құқықтық актілерге, сондай-ақ осы Ережеге сəйкес 
жүзеге асырады.

  3. Басқарма мемлекеттік мекеменің ұйымдастырушылық-құқықтық ныса-
нындағы 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 мем-

лекет атынан азаматтық-құқықтық қатынастардың тарапы болуға құқығы бар.
  6. Басқарманың құрылымы мен штат санының лимиті қолданыстағы 

заңнамаға сəйкес бекітіледі.
  7. Басқарманың орналасқан жері – 140400, Қазақстан Республикасы, 

Павлодар облысы, Железин ауданы, Железинка ауылы, Квиткова көшесі, 19 үй.
  8. Мемлекеттік органның толық атауы – «Қазақстан Республикасы 

Денсаулық сақтау министрлігінің Тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің 
сапасы мен қауіпсіздігін бақылау комитеті Павлодар облысының тауарлар мен 
көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау департаментінің 
Железин аудандық тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен 
қауіпсіздігін бақылау басқармасы».

  9. Осы Ереже Басқарманың құрылтай құжаты болып табылады.
  10. Басқарманың қызметін қаржыландыру республикалық бюджеттен жү-

зеге 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 қауіп-
сіздігі саласындағы техникалық регламенттер мен нормативтік құжаттарда бел-
гіленген талаптардың сақталуын бақылау жəне қадағалау мəселелері бойынша 
реттеуші, іске асыру жəне бақылау-қадағалау функцияларын жүзеге асыру;

  2) тиісті аумақта реттелетін саладағы мемлекеттік көрсетілетін қызмет-
тердің 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 саламат-

тылығын 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 заттар-
дың, 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 бір-
лестіктерімен реттелетін саладағы мəселелер бойынша өзара іс-қимыл жасау;

  15) реттелетін салада мемлекеттік қызметтерді көрсету, рұқсат ету құжат-
тарын беру,олардың əрекетін тоқтата тұру, сондай-ақ Қазақстан Респуб лика-
сының 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 сани-
тариялық-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 эпидемиоло-
гиялық 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 Респуб-
ликасының 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 Қазақ стан 
Республикасының заңнамасында белгіленген тəртіппен Қазақстан Республика-
сының 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, тетік-
тердің, процестердің, құрал-саймандардың жаңа түрлерін өндіруге, қолда нуға 
жəне өткізуге тыйым салу;

  30) тиісті аумақты инфекциялық, паразиттік аурулардың əкелінуі мен тара-
луынан санитариялық қорғау жөніндегі іс-шараларды ұйымдастыру жəне өткізу;

  31) тиісті аумақта йод тапшылығы ауруларының профилактикасы туралы 
Қазақстан Республикасының заңнамасы талаптарының орындалуын бақы-
лауды 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 талап-
тарын бұзушылықтарды жою туралы нұсқамалар беру;

  34) инфекциялық жəне паразиттік аурулардың таралуының əлеуетті 
көздері болып табылатын, сондай-ақ инфекциялық аурумен ауыратын науқас-
тармен қарым-қатынаста болған адамдарды зертханалық зерттеп-тексеру 
нəтижелерін алғанға дейін жұмыстан шеттете отырып, медициналық зерттеп-
тексеруге жіберу;

  35) инфекциялық жəне паразиттік аурулардың көздері болып табылатын 
адамдарды көрсетімдері бойынша емдеуге жатқызуға жіберу;

  36) Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сəйкес 
реттелетін салада тексеру жəне профилактикалық бақылау мен қадағалау 
нысанында бақылауды жүзеге асыру;

  37) тиісті аумақта халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламат-
тылығы 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 ошақ-
тарында 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 қос-
пағанда, өзінің өкілеттіктерін жүзеге асыру кезінде алынған коммерциялық, қыз-
меттік, өзге де заңмен қорғалатын құпияны құрайтын ақпаратты жария етпеу;

  6) реттелетін салада Қазақстан Республикасы заңнамасының қолданы-
луына 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 жауапкер-

шілігін 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 Респуб-
ликасы 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 Республика-

сының 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 174-қосымша

«Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің 
Тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін 
бақылау комитеті Павлодар облысының тауарлар мен көрсетілетін 
қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау департаментінің 

Май 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 
Павлодар облысының тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен 
қауіпсіздігін бақылау департаментінің Май 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 бұйым-
дардың 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 ныса-
нындағы 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 мем-

лекет атынан азаматтық-құқықтық қатынастардың тарапы болуға құқығы бар.
  6. Басқарманың құрылымы мен штат санының лимиті қолданыстағы 

заңнамаға сəйкес бекітіледі.
  7. Басқарманың орналасқан жері – 140800, Қазақстан Республикасы, 

Павлодар облысы, Май ауданы, Көктөбе ауылы, Н.Баймуратов көшесі, 29/1 
ғимарат.

  8. Мемлекеттік органның толық атауы – «Қазақстан Республикасы 
Денсаулық сақтау министрлігінің Тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің 
сапасы мен қауіпсіздігін бақылау комитеті Павлодар облысының тауарлар мен 
көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау департаментінің 
Май аудандық тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін 
бақылау басқармасы».

  9. Осы Ереже Басқарманың құрылтай құжаты болып табылады.
  10. Басқарманың қызметін қаржыландыру республикалық бюджеттен жү-

зеге 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 бой-
ынша реттеуші, іске асыру жəне бақылау-қадағалау функцияларын жүзеге 
асыру;

  2) тиісті аумақта реттелетін саладағы мемлекеттік көрсетілетін қызмет-
тердің 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 саламат-

тылығын 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 заттар-
дың, 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 бой-

ынша 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 құжат-
тарын беру,олардың əрекетін тоқтата тұру, сондай-ақ Қазақстан Республика-
сының 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 
түр лерін қолдануды тоқтата тұру немесе қолдануға тыйым салу;

  17) жобаларды мемлекеттік санитариялық-эпидемиологиялық сараптауға 
қатысу жəне оны өткізу, оның нəтижелері бойынша, сондай-ақ тексерулер 
жəне (немесе) профилактикалық бақылау нəтижелері негізінде Қазақстан 
Республикасының заңнамасына сəйкес санитариялық-эпидемиологиялық 
қорытынды беру;

  18) Басқарманың құзыретіне кіретін мəселелер бойынша жеке жəне заңды 
тұлғалардың өтініштерін қарау;

  19) Қазақстан Республикасының заңнамасы талаптарының анықталған 
бұзушылықтары туралы актілерді қабылдау;

20) тиісті аумақта шаруашылық жəне (немесе) өзге де қызметтің жəне 
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(Жалғасы. Басы 23-24-беттерде) 

(Жалғасы 26-бетте) 

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 эпидемио-
логиялық 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 Респуб-
ликасының Мемлекеттік шекарасы арқылы өткізу пункттерінде сани тариялық-
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 Респуб-
ликасының 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 тара-
луынан санитариялық қорғау жөніндегі іс-шараларды ұйымдастыру жəне өткізу;

  31) тиісті аумақта йод тапшылығы ауруларының профилактикасы туралы 
Қазақстан Республикасының заңнамасы талаптарының орындалуын бақы-
лауды 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 талап-
тарын бұзушылықтарды жою туралы нұсқамалар беру;

  34) инфекциялық жəне паразиттік аурулардың таралуының əлеуетті 
көздері болып табылатын, сондай-ақ инфекциялық аурумен ауыратын 
науқастармен қарым-қатынаста болған адамдарды зертханалық зерттеп-
тексеру нəтижелерін алғанға дейін жұмыстан шеттете отырып, медициналық 
зерттеп-тексеруге жіберу;

  35) инфекциялық жəне паразиттік аурулардың көздері болып табылатын 
адамдарды көрсетімдері бойынша емдеуге жатқызуға жіберу;

  36) Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сəйкес 
реттелетін салада тексеру жəне профилактикалық бақылау мен қадағалау 
нысанында бақылауды жүзеге асыру;

  37) тиісті аумақта халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламат-
тылығы 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 ошақ-
тарында 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 комис-
сияларын (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 қолданы-
луына 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 Республика-
сының 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 жауапкер-

шілігін 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 норма-
ларын 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 Республика-

сының 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 175-қосымша

«Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің 
Тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін 
бақылау комитеті Павлодар облысының тауарлар мен көрсетілетін 
қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау департаментінің 

Павлодар 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 Павлодар 
облысының тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін 
бақылау департаментінің Павлодар 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 бұйым-
дардың 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 ныса-
нындағы 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 мем-

лекет атынан азаматтық-құқықтық қатынастардың тарапы болуға құқығы бар.
  6. Басқарманың құрылымы мен штат санының лимиті қолданыстағы 

заңнамаға сəйкес бекітіледі.
  7. Басқарманың орналасқан жері – 140000, Қазақстан Республикасы, 

Павлодар облысы, Павлодар қаласы, Луначарский көшесі, 13 үй.
  8. Мемлекеттік органның толық атауы – «Қазақстан Республикасы 

Денсаулық сақтау министрлігінің Тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің 
сапасы мен қауіпсіздігін бақылау комитеті Павлодар облысының тауарлар мен 
көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау департаментінің 
Павлодар аудандық тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен 
қауіпсіздігін бақылау басқармасы».

  9. Осы Ереже Басқарманың құрылтай құжаты болып табылады.
  10. Басқарманың қызметін қаржыландыру республикалық бюджеттен жү-

зеге 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 қызмет-
тердің 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 саламат-

тылығын 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 заттар-
дың, 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 
талап тардың 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 құжат-
тарын беру,олардың əрекетін тоқтата тұру, сондай-ақ Қазақстан Респуб лика-
сының 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 эпидемио-
логиялық 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 сани-
тариялық-эпидемияға қарсы (профилактикалық) іс-шараларды, халықтың 
денсаулығы үшін қауіп төндіретін жолаушыларды, экипаждарды, поезд брига-
даларын, 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 тара-
луынан санитариялық қорғау жөніндегі іс-шараларды ұйымдастыру жəне өткізу;

  31) тиісті аумақта йод тапшылығы ауруларының профилактикасы туралы 
Қазақстан Республикасының заңнамасы талаптарының орындалуын бақы-
лауды 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 талап-
тарын бұзушылықтарды жою туралы нұсқамалар беру;

  34) инфекциялық жəне паразиттік аурулардың таралуының əлеуетті 
көздері болып табылатын, сондай-ақ инфекциялық аурумен ауыратын науқас-
тармен қарым-қатынаста болған адамдарды зертханалық зерттеп-тексеру 
нəтижелерін алғанға дейін жұмыстан шеттете отырып, медициналық зерттеп-
тексеруге жіберу;

  35) инфекциялық жəне паразиттік аурулардың көздері болып табылатын 
адамдарды көрсетімдері бойынша емдеуге жатқызуға жіберу;

  36) Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сəйкес 
реттелетін салада тексеру жəне профилактикалық бақылау мен қадағалау 
нысанында бақылауды жүзеге асыру;

  37) тиісті аумақта халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламат-
тылығы 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 комиссия-
ларын (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 қолданы-
луына 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 жауап-

кершілігін 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 Респуб-
ликасы мемлекеттік мемлекеттік қызметшілерінің əдеп кодексі нормаларын 
сақтауға бағытталған шараларды қабылдайды;
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  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 Республика-

сының 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 176-қосымша

«Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің 
Тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін 
бақылау комитеті Павлодар облысының тауарлар мен көрсетілетін 
қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау департаментінің 

Павлодар 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 Павлодар 
облысының тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін 
бақылау департаментінің Павлодар 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 бұйым-
дардың 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 ныса-
нындағы 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 мем-

лекет атынан азаматтық-құқықтық қатынастардың тарапы болуға құқығы бар.
  6. Басқарманың құрылымы мен штат санының лимиті қолданыстағы 

заңнамаға сəйкес бекітіледі.
  7. Басқарманың орналасқан жері – 140000, Қазақстан Республикасы, 

Павлодар облысы, Павлодар қаласы, Чкалов көшесі, 3 құрылыс.
  8. Мемлекеттік органның толық атауы – «Қазақстан Республикасы 

Денсаулық сақтау министрлігінің Тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің 
сапасы мен қауіпсіздігін бақылау комитеті Павлодар облысының тауарлар мен 
көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау департаментінің 
Павлодар қалалық тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен 
қауіпсіздігін бақылау басқармасы».

  9. Осы Ереже Басқарманың құрылтай құжаты болып табылады.
  10. Басқарманың қызметін қаржыландыру республикалық бюджеттен жү-

зеге 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 қызмет-
тердің 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 саламат-

тылығын 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 заттар-
дың, 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 бір-
лестіктерімен реттелетін саладағы мəселелер бойынша өзара іс-қимыл жасау;

  15) реттелетін салада мемлекеттік қызметтерді көрсету, рұқсат ету 

құжат тарын беру,олардың əрекетін тоқтата тұру, сондай-ақ Қазақстан Респуб-
лика сының 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 сани-
тариялық-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 не-
месе заңды тұлғаның қызметін немесе қызметінің жекелеген түрлерін тоқтата 
тұру бойынша шаралар қабылдау;

  26) тиісті аумақта инфекциялық жəне паразиттік ауруларды эпидемио-
логиялық 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 Респуб-
ликасының 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 Қа-
зақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тəртіппен Қазақстан 
Рес публикасының 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 тара-
луынан санитариялық қорғау жөніндегі іс-шараларды ұйымдастыру жəне өткізу;

  31) тиісті аумақта йод тапшылығы ауруларының профилактикасы ту-
ралы Қазақстан Республикасының заңнамасы талаптарының орындалуын 
бақылауды жəне қадағалауды жүзеге асыру;

  32) санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізу үшін сарапта-
ма объектісінің қоршаған ортаға жəне тұрғындардың денсаулығына əсерін 
бағалауды зерделеуге қажетті материалдарды сұрату, сондай-ақ осы өнімнің 
құнына өтемақы төлемей, сараптама жүргізу үшін қажетті көлемнен аспай-
тын жəне жеткілікті көлемдерде өнімдердің сынамаларын алу жəне үлгілерін 
іріктеп алу;

  33) реттелетін саладағы Қазақстан Республикасы заңнамасының талап-
тарын бұзушылықтарды жою туралы нұсқамалар беру;

  34) инфекциялық жəне паразиттік аурулардың таралуының əлеуетті 
көздері болып табылатын, сондай-ақ инфекциялық аурумен ауыратын нау-
қастармен қарым-қатынаста болған адамдарды зертханалық зерттеп-тексеру 
нəтижелерін алғанға дейін жұмыстан шеттете отырып, медициналық зерттеп-
тексеруге жіберу;

  35) инфекциялық жəне паразиттік аурулардың көздері болып табылатын 
адамдарды көрсетімдері бойынша емдеуге жатқызуға жіберу;

  36) Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сəйкес 
реттелетін салада тексеру жəне профилактикалық бақылау мен қадағалау 
нысанында бақылауды жүзеге асыру;

  37) тиісті аумақта халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламат-
тылығы 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 ошақ-
тарында 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 қолданы-
луына 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 

жауап кершілігін айқындайды, сондай-ақ олардың лауазымдық нұсқаулықта-
рын бекі туге 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 норма-
ларын 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 Республика-

сының 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 177-қосымша

«Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің 
Тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін 
бақылау комитеті Павлодар облысының тауарлар мен көрсетілетін 
қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау департаментінің 
Тереңкөл 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 Павлодар 
облысының тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін 
бақылау департаментінің Тереңкөл 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 бұйым-
дардың 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 мем-

лекет атынан азаматтық-құқықтық қатынастардың тарапы болуға құқығы бар.
  6. Басқарманың құрылымы мен штат санының лимиті қолданыстағы 

заңнамаға сəйкес бекітіледі.
  7. Басқарманың орналасқан жері – 140600, Қазақстан Республикасы, 

Павлодар облысы, Тереңкөл ауданы, Тереңкөл ауылдық округі, Тереңкөл 
ауылы, Тəуелсіздік көшесі, 246 А үй.

  8. Мемлекеттік органның толық атауы – «Қазақстан Республикасы 
Денсаулық сақтау министрлігінің Тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің 
сапасы мен қауіпсіздігін бақылау комитеті Павлодар облысының тауарлар мен 
көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау департаментінің 
Тереңкөл ауданы тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен 
қауіпсіздігін бақылау басқармасы» .

  9. Осы Ереже Басқарманың құрылтай құжаты болып табылады.
  10. Басқарманың қызметін қаржыландыру республикалық бюджеттен жү-

зеге 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 бо-
йынша реттеуші, іске асыру жəне бақылау-қадағалау функцияларын жүзеге 
асыру;

  2) тиісті аумақта реттелетін саладағы мемлекеттік көрсетілетін қызмет-
тердің 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 саламат-

тылығын 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 
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(Жалғасы. Басы 23-26-беттерде) 

(Жалғасы 28-бетте) 

бойын ша 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 Респуб-
ликасының 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 эпидемио-
логиялық 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 Респуб-
ликасының 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 бақы-
лауды 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 талап-
тарын бұзушылықтарды жою туралы нұсқамалар беру;

  34) инфекциялық жəне паразиттік аурулардың таралуының əлеуетті 
көздері болып табылатын, сондай-ақ инфекциялық аурумен ауыратын науқас-
тармен қарым-қатынаста болған адамдарды зертханалық зерттеп-тексеру 
нəтижелерін алғанға дейін жұмыстан шеттете отырып, медициналық зерттеп-
тексеруге жіберу;

  35) инфекциялық жəне паразиттік аурулардың көздері болып табылатын 
адамдарды көрсетімдері бойынша емдеуге жатқызуға жіберу;

  36) Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сəйкес 
реттелетін салада тексеру жəне профилактикалық бақылау мен қадағалау 
нысанында бақылауды жүзеге асыру;

  37) тиісті аумақта халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламат-
тылығы 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 ошақ-
тарында 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 комис-
сияларын (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 қолданы-
луына 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 жауапкер-

шілігін 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 норма-
ларын 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 Республика-

сының 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 178-қосымша

 «Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің 
Тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін 
бақылау комитеті Павлодар облысының тауарлар мен көрсетілетін 
қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау департаментінің 
Успен 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 Павлодар 
облысының тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін 
бақылау департаментінің Успен 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 бұйым-
дардың 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 – 141000, Қазақстан Республикасы, 
Павлодар облысы, Успен ауданы, Успен ауылы, Семенченко көшесі, 1 үй.

  8. Мемлекеттік органның толық атауы – «Қазақстан Республикасы 
Денсаулық сақтау министрлігінің Тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің 
сапасы мен қауіпсіздігін бақылау комитеті Павлодар облысының тауарлар мен 
көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау департаментінің 
Успен аудандық тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіп-
сіздігін 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 бой-
ынша реттеуші, іске асыру жəне бақылау-қадағалау функцияларын жүзеге 
асыру;

  2) тиісті аумақта реттелетін саладағы мемлекеттік көрсетілетін қызмет-
тердің 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 саламат-

тылығын 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 заттар-
дың, 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 бой-

ынша 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 құжат-
тарын беру,олардың əрекетін тоқтата тұру, сондай-ақ Қазақстан Респуб-
ликасының 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 эпидемиоло-
гиялық 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 Респуб-
ликасының 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 Респуб-
ликасының 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 бақы-
лауды 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 талап-
тарын бұзушылықтарды жою туралы нұсқамалар беру;

  34) инфекциялық жəне паразиттік аурулардың таралуының əлеуетті 
көздері болып табылатын, сондай-ақ инфекциялық аурумен ауыратын 
науқастармен қарым-қатынаста болған адамдарды зертханалық зерттеп-
тексеру нəтижелерін алғанға дейін жұмыстан шеттете отырып, медициналық 
зерттеп-тексеруге жіберу;

  35) инфекциялық жəне паразиттік аурулардың көздері болып табылатын 
адамдарды көрсетімдері бойынша емдеуге жатқызуға жіберу;

  36) Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сəйкес 
реттелетін салада тексеру жəне профилактикалық бақылау мен қадағалау 
нысанында бақылауды жүзеге асыру;

  37) тиісті аумақта халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламат-
тылығы 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 ошақ-
тарында 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 комис-
сияларын (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 қолданы-
луына талдау жүргізу;
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  7) заңнамада белгіленген тəртіппен басқа ұйымдардан мамандарды тек-
серу 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 жауап-

кершілігін 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 норма-
ларын 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 Республика-

сының 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 179-қосымша

«Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің 
Тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін 
бақылау комитеті Павлодар облысының тауарлар мен көрсетілетін 
қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау департаментінің 

Шарбақты 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 Павлодар 
облысының тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін 
бақылау департаментінің Шарбақты 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 бұйым-
дардың 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 
сəй кес 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 – 141104, Қазақстан Республикасы, 
Павлодар облысы, Шарбақты ауданы, Шарбақты ауылы, Гагарин көшесі, 49 үй.

 8. Мемлекеттік органның толық атауы – «Қазақстан Республикасы Ден-
саулық сақтау министрлігінің Тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы 
мен қауіпсіздігін бақылау комитеті Павлодар облысының тауарлар мен 
көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау департаментінің 
Шарбақты аудандық тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен 
қауіпсіздігін бақылау басқармасы».

  9. Осы Ереже Басқарманың құрылтай құжаты болып табылады.
  10. Басқарманың қызметін қаржыландыру республикалық бюджеттен жү-

зеге 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 қызмет-
тердің 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 саламат-
тылығын 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 заттар-
дың, 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 
талап тардың 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 құжат-
тарын беру,олардың əрекетін тоқтата тұру, сондай-ақ Қазақстан Респуб-
ликасының 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 эпидемио-
логиялық 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 Респуб-
ликасының 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 Респуб-
ликасының 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-эпидемио логиялық 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 талап-
тарын бұзушылықтарды жою туралы нұсқамалар беру;

  34) инфекциялық жəне паразиттік аурулардың таралуының əлеуетті 
көздері болып табылатын, сондай-ақ инфекциялық аурумен ауыратын науқас-
тармен қарым-қатынаста болған адамдарды зертханалық зерттеп-тексеру 
нəтижелерін алғанға дейін жұмыстан шеттете отырып, медициналық зерттеп-
тексеруге жіберу;

  35) инфекциялық жəне паразиттік аурулардың көздері болып табылатын 
адамдарды көрсетімдері бойынша емдеуге жатқызуға жіберу;

  36) Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сəйкес 
реттелетін салада тексеру жəне профилактикалық бақылау мен қадағалау 
нысанында бақылауды жүзеге асыру;

  37) тиісті аумақта халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламат-
тылығы 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 ошақ-
тарында 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 комис-
сияларын (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 қолданы-
луына 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 жауапкер-

шілігін 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 норма-
ларын 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 Республика-

сының 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 180-қосымша

«Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің
Тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін 

бақылау комитеті Солтүстік Қазақстан облысының тауарлар 
мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау 
департаментінің Айыртау 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 
Солтүстік Қазақстан облысының тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің 
сапасы мен қауіпсіздігін бақылау департаментінің Айыртау 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 мем-

лекет атынан азаматтық-құқықтық қатынастардың тарапы болуға құқығы бар.
 6. Басқарманың құрылымы мен штат санының лимиті қолданыстағы 

заңнамаға сəйкес бекітіледі.
 7. Басқарманың орналасқан жері – 150100, Қазақстан Республикасы, 

Солтүстік Қазақстан облысы, Айыртау ауданы, Саумалкөл ауылы, ЫА көшесі, 
22В үй.

 8. Мемлекеттік органның толық атауы – «Қазақстан Республикасы 
Денсаулық сақтау министрлігінің Тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің 
сапасы мен қауіпсіздігін бақылау комитеті Солтүстік Қазақстан облысының 
тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау 
департаментінің Айыртау аудандық тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің 
сапасы мен қауіпсіздігін бақылау басқармасы».

 9. Осы Ереже Басқарманың құрылтай құжаты болып табылады.
 10. Басқарманың қызметін қаржыландыру республикалық бюджеттен жү-

зеге 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;
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  2) тиісті аумақта реттелетін саладағы мемлекеттік көрсетілетін қызмет-
тердің 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 саламат-

тылығын 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 заттар-
дың, 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 құжат-
тарын беру,олардың əрекетін тоқтата тұру, сондай-ақ Қазақстан Респуб лика-
сының 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 сани-
тариялық-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 эпидемио-
логиялық 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 Респуб-
ликасының 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 бақы-
лауды 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 талап-
тарын бұзушылықтарды жою туралы нұсқамалар беру;

  34) инфекциялық жəне паразиттік аурулардың таралуының əлеуетті 
көздері болып табылатын, сондай-ақ инфекциялық аурумен ауыратын 
науқастармен қарым-қатынаста болған адамдарды зертханалық зерттеп-
тексеру нəтижелерін алғанға дейін жұмыстан шеттете отырып, медициналық 
зерттеп-тексеруге жіберу;

  35) инфекциялық жəне паразиттік аурулардың көздері болып табылатын 
адамдарды көрсетімдері бойынша емдеуге жатқызуға жіберу;

  36) Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сəйкес 
реттелетін салада тексеру жəне профилактикалық бақылау мен қадағалау 
нысанында бақылауды жүзеге асыру;

  37) тиісті аумақта халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламат-
тылығы 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 ошақ-
тарында 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 комис-
сияларын (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 қолданы-
луына талдау жүргізу;

  7) заңнамада белгіленген тəртіппен басқа ұйымдардан мамандарды тек-
серу 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 жауап-

кершілігін 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 норма-
ларын 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 Республика-

сының 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 181-қосымша

«Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің
Тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін 

бақылау комитеті Солтүстік Қазақстан облысының тауарлар 
мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау 
департаментінің Ақжар 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 
Солтүстік Қазақстан облысының тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің 
сапасы мен қауіпсіздігін бақылау департаментінің Ақжар аудандық тауар-
лар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау 
басқар масы» 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 – 150200, Қазақстан Республикасы, 
Солтүстік Қазақстан облысы, Ақжар ауданы, Талшық ауылы, Абылай Хан 
көшесі, 7 үй.

  8. Мемлекеттік органның толық атауы – «Қазақстан Республикасы 
Денсаулық сақтау министрлігінің Тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің 
сапасы мен қауіпсіздігін бақылау комитеті Солтүстік Қазақстан облысының 
тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау 
департаментінің Ақжар 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 бо-
йынша реттеуші, іске асыру жəне бақылау-қадағалау функцияларын жүзеге 
асыру;

  2) тиісті аумақта реттелетін саладағы мемлекеттік көрсетілетін қызметтер-
дің 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 саламат-

тылығын 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 заттар-
дың, 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 бой-

ынша 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 құжат-
тарын беру,олардың əрекетін тоқтата тұру, сондай-ақ Қазақстан Респуб-
ликасының 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 эпидемио-
логиялық 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 Респуб-
ликасының 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 Респуб-
ликасының 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 бақы-
лауды 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 талап-
тарын бұзушылықтарды жою туралы нұсқамалар беру;

  34) инфекциялық жəне паразиттік аурулардың таралуының əлеуетті 
көздері болып табылатын, сондай-ақ инфекциялық аурумен ауыратын науқас-
тармен қарым-қатынаста болған адамдарды зертханалық зерттеп-тексеру 
нəтижелерін алғанға дейін жұмыстан шеттете отырып, медициналық зерт-
теп-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 саламат-
тылығы саласындағы радиациялық бақылауды жүзеге асыру;

  38) инфекциялық жəне паразиттік аурулардың көздері болып табылатын, 
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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 комис-
сияларын (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 қолданы-
луына талдау жүргізу;

  7) заңнамада белгіленген тəртіппен басқа ұйымдардан мамандарды тек-
серу 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 жауапкер-

шілігін 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 норма-
ларын 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 Республика-

сының 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 182-қосымша

«Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің
Тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін 

бақылау комитеті Солтүстік Қазақстан облысының тауарлар 
мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау 
департаментінің Аққайың 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 
Солтүстік Қазақстан облысының тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің 
сапасы мен қауіпсіздігін бақылау департаментінің Аққайың аудандық 
тауар лар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау 
басқар масы» 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 заң-
намаға сəйкес бекітіледі.

  7. Басқарманың орналасқан жері – 150300, Қазақстан Республикасы, 
Солтүстік Қазақстан облысы, Смирнов селолық округі, Аққайың ауданы, 
Смирново ауылы, Киров көшесі, 17 үй.

  8. Мемлекеттік органның толық атауы – «Қазақстан Республикасы 
Денсаулық сақтау министрлігінің Тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің 
сапасы мен қауіпсіздігін бақылау комитеті Солтүстік Қазақстан облысының 
тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау 

департаментінің Аққайың 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 бой-
ынша реттеуші, іске асыру жəне бақылау-қадағалау функцияларын жүзеге 
асыру;

  2) тиісті аумақта реттелетін саладағы мемлекеттік көрсетілетін қызмет-
тердің 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 саламат-

тылығын 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 заттар-
дың, 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 бой-

ынша 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 құжат-
тарын беру,олардың əрекетін тоқтата тұру, сондай-ақ Қазақстан Респуб лика-
сының 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 эпидемио-
логиялық 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 Респуб-
ликасының 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 Респуб-
ликасының 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 бақы-
лауды 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 талап-
тарын бұзушылықтарды жою туралы нұсқамалар беру;

  34) инфекциялық жəне паразиттік аурулардың таралуының əлеуетті көздері 
болып табылатын, сондай-ақ инфекциялық аурумен ауыратын науқастармен 
қарым-қатынаста болған адамдарды зертханалық зерттеп-тексеру нəтижелерін 

алғанға дейін жұмыстан шеттете отырып, медициналық зерттеп-тексеруге 
жіберу;

  35) инфекциялық жəне паразиттік аурулардың көздері болып табылатын 
адамдарды көрсетімдері бойынша емдеуге жатқызуға жіберу;

  36) Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сəйкес 
реттелетін салада тексеру жəне профилактикалық бақылау мен қадағалау 
нысанында бақылауды жүзеге асыру;

  37) тиісті аумақта халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламат-
тылығы 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 ошақ-
тарында 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 комис-
сияларын (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 қолданы-
луына талдау жүргізу;

  7) заңнамада белгіленген тəртіппен басқа ұйымдардан мамандарды тек-
серу 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 жауап-

кершілігін 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 норма-
ларын 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 Республика-

сының 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 183-қосымша

«Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің
Тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін 

бақылау комитеті Солтүстік Қазақстан облысының тауарлар 
мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау 
департаментінің Ғабит Мүсірепов атындағы ауданның 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 Солтүстік 
Қазақстан облысының тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен 
қауіпсіздігін бақылау департаментінің Ғабит Мүсірепов атындағы ауданның 
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 мем-

лекет атынан азаматтық-құқықтық қатынастардың тарапы болуға құқығы бар.
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(Жалғасы 32-бетте) 

  6. Басқарманың құрылымы мен штат санының лимиті қолданыстағы 
заңнамаға сəйкес бекітіледі.

  7. Басқарманың орналасқан жері – 150400, Қазақстан Республикасы, 
Солтүстік Қазақстан облысы, Ғабит Мүсірепов аудан, Новоишимское ауылы, 
Əуелбеков көшесі, 30А үй.

  8. Мемлекеттік органның толық атауы – «Қазақстан Республикасы 
Денсаулық сақтау министрлігінің Тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің 
сапасы мен қауіпсіздігін бақылау комитеті Солтүстік Қазақстан облысының 
тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау 
департаментінің Ғабит Мүсірепов атындағы ауданның тауарлар мен көрсе-
тілетін 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 бой-
ынша реттеуші, іске асыру жəне бақылау-қадағалау функцияларын жүзеге 
асыру;

  2) тиісті аумақта реттелетін саладағы мемлекеттік көрсетілетін қызмет-
тердің 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 саламат-

тылығын 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 заттар-
дың, 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 бой-

ынша 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 Респуб-
ли ка сының 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 эпидемио-
логиялық 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 Респуб-
ликасының 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 бақы-
лауды 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 талап-
тарын бұзушылықтарды жою туралы нұсқамалар беру;

  34) инфекциялық жəне паразиттік аурулардың таралуының əлеуетті 
көздері болып табылатын, сондай-ақ инфекциялық аурумен ауыратын 
науқастармен қарым-қатынаста болған адамдарды зертханалық зерттеп-
тексеру нəтижелерін алғанға дейін жұмыстан шеттете отырып, медициналық 
зерттеп-тексеруге жіберу;

  35) инфекциялық жəне паразиттік аурулардың көздері болып табылатын 
адамдарды көрсетімдері бойынша емдеуге жатқызуға жіберу;

  36) Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сəйкес 
реттелетін салада тексеру жəне профилактикалық бақылау мен қадағалау 
нысанында бақылауды жүзеге асыру;

37) тиісті аумақта халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламат-
тылығы 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 ошақ-
тарында 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 комис-
сияларын (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 қолданы-
луына талдау жүргізу;

  7) заңнамада белгіленген тəртіппен басқа ұйымдардан мамандарды тек-
серу 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 жауапкер-

шілігін 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 норма-
ларын 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 Республика-

сының 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 184-қосымша

«Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің
Тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін 

бақылау комитеті Солтүстік Қазақстан облысының тауарлар 
мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау 

департаментінің Есіл аудандық тауарлар мен көрсетілетін 
қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау басқармасы» 

республикалық мемлекеттік мекемесiнің ережесі

 1-тарау. Жалпы ережелер
  1. «Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Тауарлар мен 

көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау комитеті Солтүстік 
Қазақстан облысының тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен 
қауіпсіздігін бақылау департаментінің Есіл аудандық тауарлар мен көрсетілетін 
қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау басқармасы» республикалық 
мемлекеттік мекемесi (бұдан əрі – Басқарма) қоғамдық денсаулық сақтау, 
халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы, көрсетілетін 
медициналық қызметтердің сапасы, дəрілік заттар мен медициналық 
бұйымдардың айналысы, техникалық регламенттер мен нормативтік 
құжаттарда белгіленген талаптардың сақталуын бақылау жəне қадағалау 
салаларында, сондай-ақ тамақ өнімінің қауіпсіздігі саласында (бұдан əрі – 
реттелетін сала) басшылықты жүзеге асыратын, тиісті аумақта құзыретінің 
шегінде реттеуші, іске асыру жəне бақылау-қадағалау функцияларын жүзеге 
асыратын Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Тауарлар 

мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау комитетінің 
аумақтық бөлімшесі болып табылады.

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

  3. Басқарма мемлекеттік мекеменің ұйымдастырушылық-құқықтық 
нысанындағы заңды тұлғасы болып табылады, мемлекеттік тілде өз атауы бар 
мөрі мен мөртаңбалары, белгіленген үлгідегі бланкілері болады.

  4. Басқарма азаматтық-құқықтық қатынастарға өз атынан түседі.
  5. Егер Басқармаға заңнамаға сəйкес уəкілеттік берілген болса, ол мем-

лекет атынан азаматтық-құқықтық қатынастардың тарапы болуға құқығы бар.
  6. Басқарманың құрылымы мен штат санының лимиті қолданыстағы 

заңнамаға сəйкес бекітіледі.
  7. Басқарманың орналасқан жері – 150500, Қазақстан Республикасы, Сол-

түстік Қазақстан облысы, Есіл ауданы, Явленка ауылы, Гагарин көшесі, 4 үй.
  8. Мемлекеттік органның толық атауы – «Қазақстан Республикасы 

Ден саулық сақтау министрлігінің Тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің 
сапасы мен қауіпсіздігін бақылау комитеті Солтүстік Қазақстан облысының 
тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау 
департаментінің Есіл аудандық тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы 
мен қауіпсіздігін бақылау басқармасы».

  9. Осы Ереже Басқарманың құрылтай құжаты болып табылады.
  10. Басқарманың қызметін қаржыландыру республикалық бюджеттен жү-

зеге 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 бо-
йынша реттеуші, іске асыру жəне бақылау-қадағалау функцияларын жүзеге 
асыру;

  2) тиісті аумақта реттелетін саладағы мемлекеттік көрсетілетін қызмет-
тердің 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 саламат-

тылығын 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 заттар-
дың, 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 бой-

ынша 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 Респуб-
ликасының 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 эпидемио-
логиялық 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 Респуб-
ликасының Мемлекеттік шекарасы арқылы өткізу пункттерінде сани тариялық-
эпидемияға қарсы (профилактикалық) іс-шараларды, халықтың денсаулығы 
үшін қауіп төндіретін жолаушыларды, экипаждарды, поезд брига даларын, 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;
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  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 бақы-
лауды 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 талап-
тарын бұзушылықтарды жою туралы нұсқамалар беру;

  34) инфекциялық жəне паразиттік аурулардың таралуының əлеуетті 
көздері болып табылатын, сондай-ақ инфекциялық аурумен ауыратын нау-
қастармен қарым-қатынаста болған адамдарды зертханалық зерттеп-тексеру 
нəтижелерін алғанға дейін жұмыстан шеттете отырып, медициналық зерттеп-
тексеруге жіберу;

  35) инфекциялық жəне паразиттік аурулардың көздері болып табылатын 
адамдарды көрсетімдері бойынша емдеуге жатқызуға жіберу;

  36) Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сəйкес 
реттелетін салада тексеру жəне профилактикалық бақылау мен қадағалау 
нысанында бақылауды жүзеге асыру;

  37) тиісті аумақта халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламат-
тылығы 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 ошақ-
тарында 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 комис-
сияларын (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 қолданы-
луына 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 жауапкер-

шілігін 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 Респуб-
ликасы 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 Республика-

сының 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 185-қосымша

«Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің
Тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін 

бақылау комитеті Солтүстік Қазақстан облысының тауарлар 
мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау 
департаментінің Жамбыл 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 
Солтүстік Қазақстан облысының тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің 
сапасы мен қауіпсіздігін бақылау департаментінің Жамбыл 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 мем-

лекет атынан азаматтық-құқықтық қатынастардың тарапы болуға құқығы бар.
  6. Басқарманың құрылымы мен штат санының лимиті қолданыстағы 

заңнамаға сəйкес бекітіледі.
  7. Басқарманың орналасқан жері – 150600, Қазақстан Республикасы, 

Солтүстік Қазақстан облысы, Жамбыл ауданы, Пресновка селосы, Е. Шайкина 
көшесі, 49 үй.

  8. Мемлекеттік органның толық атауы – «Қазақстан Республикасы 
Денсаулық сақтау министрлігінің Тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің 
сапасы мен қауіпсіздігін бақылау комитеті Солтүстік Қазақстан облысының 
тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау 
департаментінің Жамбыл аудандық тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің 
сапасы мен қауіпсіздігін бақылау басқармасы».

  9. Осы Ереже Басқарманың құрылтай құжаты болып табылады.
  10. Басқарманың қызметін қаржыландыру республикалық бюджеттен жү-

зеге 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 бо-
йынша реттеуші, іске асыру жəне бақылау-қадағалау функцияларын жүзеге 
асыру;

  2) тиісті аумақта реттелетін саладағы мемлекеттік көрсетілетін қызмет-
тердің 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 саламат-

тылығын 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 бой-

ынша 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 құжат-
тарын беру,олардың əрекетін тоқтата тұру, сондай-ақ Қазақстан Респуб-
ликасының 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 эпидемио-
логиялық 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 Респуб-
ликасының 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 тара-
луынан санитариялық қорғау жөніндегі іс-шараларды ұйымдастыру жəне өткізу;

  31) тиісті аумақта йод тапшылығы ауруларының профилактикасы туралы 
Қазақстан Республикасының заңнамасы талаптарының орындалуын бақы-
лауды 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 талап-
тарын бұзушылықтарды жою туралы нұсқамалар беру;

  34) инфекциялық жəне паразиттік аурулардың таралуының əлеуетті 
көздері болып табылатын, сондай-ақ инфекциялық аурумен ауыратын 
науқастармен қарым-қатынаста болған адамдарды зертханалық зерттеп-
тексеру нəтижелерін алғанға дейін жұмыстан шеттете отырып, медициналық 
зерттеп-тексеруге жіберу;

  35) инфекциялық жəне паразиттік аурулардың көздері болып табылатын 
адамдарды көрсетімдері бойынша емдеуге жатқызуға жіберу;

  36) Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сəйкес 
реттелетін салада тексеру жəне профилактикалық бақылау мен қадағалау 
нысанында бақылауды жүзеге асыру;

  37) тиісті аумақта халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламат-
тылығы 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 ошақ-
тарында 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 комис-
сияларын (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 қолданы-
луына талдау жүргізу;

  7) заңнамада белгіленген тəртіппен басқа ұйымдардан мамандарды тек-
серу 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 жауапкер-

шілігін 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 норма-
ларын 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 Республика-

сының заңнамасына сəйкес жүзеге асырылады.


