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(Соңы 18-бетте) 

«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҰЛТТЫҚ 
БАНКІ» РЕСПУБЛИКАЛЫҚ  МЕМЛЕКЕТТІК 
МЕКЕМЕСІ БАСҚАРМАСЫНЫҢ ҚАУЛЫСЫ

2019 жылғы 10 қыркүйек         № 155       Алматы қаласы

«Зейнетақы активтері бойынша операциялар 
туралы ақпаратты есепке алу және жария ету» 

қаржылық есептілік стандартын бекіту туралы» 
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі 

Басқармасының 2013 жылғы 26 шілдедегі
№195 қаулысына өзгерістер енгізу туралы 

«Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы» 1995 жылғы 
30 нау рыздағы, «Бухгалтерлiк есеп пен қаржылық есептiлiк туралы» 2007 жылғы 
28 ақпандағы, «Қазақстан Республикасында зейнетақымен қамсыздандыру ту-
ралы» 2013 жылғы 21 маусымдағы Қазақстан Республикасының заңдарына 
сəйкес жəне Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерін 
жетілдіру мақсатында Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Басқармасы 
ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

1. «Зейнетақы активтері бойынша операциялар туралы ақпаратты есепке 
алу жəне жария ету» қаржылық есептілік стандартын бекіту туралы» Қазақстан 
Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2013 жылғы 26 шілдедегі № 195 
қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде 
№ 8765 болып тіркелген, 2013 жылғы 31 қазанда «Заң газеті» газетінде № 163 
(2538) жарияланған) мынадай өзгерістер енгізілсін:

көрсетілген қаулымен бекітілген «Зейнетақы активтері бойынша опера-
циялар туралы ақпаратты есепке алу жəне жария ету» қаржылық есептілік 
стандартында:

3-тараудың 6-параграфының тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
«6-параграф. Қаржы активтерін тануды тоқтату жəне қалпына келтіру»;
23-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«23. Қор осы қаржы активін тануды тоқтатқаннан кейін қорға қаржы активі 

бойынша ақша ағындарының түсімдері бухгалтерлік есепте кірістер ретінде 
тануға жатады.

Егер қаржы активін тану қаржы активінің құнсыздануынан болуы ықтимал 
шығындарды өтеуге арналған резервтер (провизиялар) есебінен тоқтатылса, 
осы қаржы активі бойынша ақша түсімі қаржы активінің құнсыздануынан болуы 
ықтимал шығындарды өтеуге арналған резервтерді (провизияларды) қалпына 
келтіруден түсетін кірістерге жатқызылады.

Танылуы тоқтатылған, əділ құны бойынша бағаланатын қаржы активтерін 
қалпына келтіру кірістер есебінен Бағалау қағидаларының талаптарына сəйкес 
жүргізілген тəуелсіз баға негізінде жүзеге асырылады.

Танылуы тоқтатылған, амортизацияланған құны бойынша бағаланатын 
қаржы активтерін қаржы активінің құнсыздануынан болуы ықтимал 
шығындарды өтеуге арналған резервтер (провизиялар) есебінен қалпына 
келтіру қаржы активінің құнсыздануынан болуы ықтимал шығындарды өтеуге 
арналған резервтерді (провизияларды) қалпына келтіруден түсетін кірістер 
есебінен Бағалау қағидаларының талаптарына сəйкес жүргізілген тəуелсіз 
баға негізінде жүзеге асырылады.».

2. Бухгалтерлік есеп департаменті (Рахметова С.К.) Қазақстан Республика-
сының заңнамасында белгіленген тəртіппен:

1) Заң департаментімен (Сəрсенова Н.В.) бірлесіп осы қаулыны Қазақстан 
Республикасының Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуді;

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

3) осы қаулыны ресми жарияланғаннан кейін Қазақстан Республикасы 
Ұлттық Банкінің ресми интернет-ресурсына орналастыруды;

4) осы қаулы мемлекеттік тіркелгеннен кейін он жұмыс күні ішінде Заң 
департаментіне осы қаулының осы тармағының 2), 3) тармақшаларында жəне 
3-тармағында көзделген іс-шаралардың орындалуы туралы мəліметтерді 
ұсынуды қамтамасыз етсін.

3. Сыртқы коммуникациялар департаменті – Қазақстан Республикасы 
Ұлттық Банкінің баспасөз қызметі осы қаулы мемлекеттік тіркелгеннен кейін 
күнтізбелік он күн ішінде оның көшірмесін мерзімді баспасөз басылымдарында 
ресми жариялауға жіберуді қамтамасыз етсін. 

4. Осы қаулының орындалуын бақылау Қазақстан Республикасының Ұлттық 
Банкі Төрағасының орынбасары Д.Т. Ғалиеваға жүктелсін.

5. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн 
өткен соң қолданысқа енгізіледі. 

Ұлттық Банк Төрағасы Е.ДОСАЕВ

«КЕЛІСІЛДІ»
Қазақстан Республикасының
Қаржы министрлігі

Қаулы Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2019 
жылғы 18 қыркүйектегі Нормативтік құқықтық кесімдерді мемле-
кеттік тіркеудің тізіліміне №19392  болып енгізілді. 

«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҰЛТТЫҚ 
БАНКІ» РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК 
МЕКЕМЕСІ БАСҚАРМАСЫНЫҢ ҚАУЛЫСЫ

2019 жылғы 10 қыркүйек        № 156        Алматы қаласы

«Акционерлік қоғамдардың және қаржы 
ұйымдарының қаржылық есептілікті жариялау 

қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан 
Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 

2012 жылғы 31 тамыздағы №282 қаулысына 
өзгерістер енгізу туралы

«Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы» 1995 жылғы 30 наурыз-
дағы Қазақстан Республикасының Заңына сəйкес, акционерлік қоғамдардың 
жəне қаржы ұйымдарының қаржылық есептілікті жариялау тəртібін жетілдіру 
мақсатында Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Басқармасы ҚАУЛЫ 
ЕТЕДІ:

1. «Акционерлік қоғамдардың жəне қаржы ұйымдарының қаржылық 
есептілікті жариялау қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы 
Ұлттық Банкі Басқармасының 2012 жылғы 31 тамыздағы № 282 қаулысына 
(Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 8003 болып 
тіркелген, 2013 жылғы 12 қаңтарда «Егемен Қазақстан» газетінде № 16-20 
(27959) жарияланған) мынадай өзгерістер енгізілсін:

көрсетілген қаулымен бекітілген Акционерлік қоғамдардың жəне қаржы 
ұйымдарының қаржылық есептілікті жариялау қағидаларында:

кіріспесі мынадай редакцияда жазылсын:
«Осы Акционерлік қоғамдардың жəне қаржы ұйымдарының қаржылық 

есептілікті жариялау қағидалары (бұдан əрі – Қағидалар) «Қазақстан 
Республикасының Ұлттық Банкі туралы» 1995 жылғы 30 наурыздағы Қазақстан 
Республикасының Заңына сəйкес əзірленді жəне қызметінің айрықша түрі 
шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру болып та-
былатын заңды тұлғаларды жəне қызметінің айрықша түрі банкноттарды, 
монеталарды жəне құндылықтарды инкассациялау болып табылатын заңды 
тұлғаларды қоспағанда, акционерлік қоғамдар мен қаржы ұйымдарының 
қаржылық есептілікті жариялау тəртібін, тізбесін жəне мерзімдерін белгілейді.»;

2-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«2. Тасымалдаушының жолаушылар алдындағы азаматтық-құқықтық 

жауапкершілігін міндетті сақтандыруды жүзеге асыратын сақтандыру 

ұйымдары жыл сайын халықаралық қаржылық есептілік стандарттарына сəйкес 
келетін шоғырландырылған жылдық қаржылық есептілігін, ал еншілес ұйымы 
(еншілес ұйымдары) болмаған жағдайда – шоғырландырылмаған жылдық 
қаржылық есептілігін жəне аудиторлық есебін Қазақстан Республикасының 
бүкіл аумағына таратылатын кемінде екі мерзімді баспасөз басылымында 
мемлекеттік тілде жəне орыс тілінде қосымша жариялайды.».

2. Осы қаулыға қосымшаға сəйкес тізбе бойынша Қазақстан Республикасы 
Ұлттық Банкі Басқармасы қаулысының, сондай-ақ Қазақстан Республикасы 
Ұлттық Банкі Басқармасының кейбір қаулылары құрылымдық элементтерінің 
күші жойылды деп танылсын.

3. Бухгалтерлік есеп департаменті (Рахметова С.К.) Қазақстан Республика-
сының заңнамасында белгіленген тəртіппен:

1) Заң департаментімен (Қасенов А.С.) бірлесіп осы қаулыны Қазақстан 
Республикасының Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуді;

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

3) осы қаулыны ресми жарияланғаннан кейін Қазақстан Республикасы 
Ұлттық Банкінің ресми интернет-ресурсына орналастыруды;

4) осы қаулы мемлекеттік тіркелгеннен кейін он жұмыс күні ішінде Заң 
департаментіне осы қаулының осы тармағының 2), 3) тармақшаларында жəне 
4-тармағында көзделген іс-шаралардың орындалуы туралы мəліметтерді 
ұсынуды қамтамасыз етсін.

4. Сыртқы коммуникациялар департаменті – Қазақстан Республикасы 
Ұлттық Банкінің баспасөз қызметі (Адамбаева Ə.Р.) осы қаулы мемлекеттік 
тіркелгеннен кейін күнтізбелік он күн ішінде оның көшірмелерін мерзімді 
баспасөз басылымдарында ресми жариялауға жіберуді қамтамасыз етсін.

5. Осы қаулының орындалуын бақылау Қазақстан Республикасының Ұлттық 
Банкі Төрағасының орынбасары Д.Т. Ғалиеваға жүктелсін.

6. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн 
өткен соң қолданысқа енгізіледі.

Ұлттық Банк Төрағасы Е.ДОСАЕВ

Қазақстан Республикасы 
Ұлттық Банкі Басқармасының

2019 жылғы 10 қыркүйектегі №156 қаулысына қосымша

Күші жойылды деп танылған Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасы қаулысының, сондай-ақ Қазақстан 

Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының кейбір қаулылары 
құрылымдық элементтерінің тізбесі 

1. «Қаржы ұйымдарының аудиторлық есебін жасау жəне оны Қазақстан 
Республикасының Ұлттық Банкіне ұсыну мерзімі туралы» Қазақстан 
Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2012 жылғы 27 шілдедегі № 223 
қаулысы (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 
7903 болып тіркелген, 2012 жылғы 10 қазанда «Егемен Қазақстан» газетінде 
№ 659-664 (27736) жарияланған).

2. «Қазақстан Республикасының кейбір нормативтік құқықтық актілеріне 
бухгалтерлік есеп жүргізу, аудиторлық есепті жасау жəне ұсыну мерзімі, 
қаржылық есептілікті жариялау мəселелері бойынша өзгерістер енгізу 
туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2014 жылғы 
24 желтоқсандағы № 255 қаулысымен (Нормативтік құқықтық актілерді 
мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 10208 болып тіркелген, 2015 жылғы 26 
ақпанда Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің «Əділет» 
ақпараттық-құқықтық жүйесінде жарияланған) бекітілген Бухгалтерлік есеп 
жүргізу, аудиторлық есепті жасау жəне ұсыну мерзімі, қаржылық есептілікті жа-
риялау мəселелері бойынша өзгерістер енгізілетін Қазақстан Республикасының 
нормативтік құқықтық актілері тізбесінің 2-тармағы.

3. «Қазақстан Республикасының кейбір нормативтік құқықтық актілеріне 
бухгалтерлік есепті жүргізу жəне қаржылық есептілік мəселелері бойынша 
өзгерістер енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 
2016 жылғы 28 қарашадағы № 279 қаулысымен (Нормативтік құқықтық актілерді 
мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 14738 болып тіркелген, 2017 жылғы 7 
ақпанда Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық 
бақылау банкінде жарияланған) бекітілген Бухгалтерлік есепті жүргізу жəне 
қаржылық есептілік мəселелері бойынша өзгерістер енгізілетін Қазақстан 
Республикасының кейбір нормативтік құқықтық актілері тізбесінің 6-тармағы. 

Қаулы Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2019 
жылғы 17 қыркүйектегі Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекет-
тік тіркеудің тізіліміне №19386 болып енгізілді. 

 

«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҰЛТТЫҚ 
БАНКІ» РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК 
МЕКЕМЕСІ БАСҚАРМАСЫНЫҢ ҚАУЛЫСЫ

2019 жылғы 10 қыркүйек            №159         Алматы қаласы

Қазақстан Республикасында автомобильмен 
инкассаторлық тасымалдауды ұйымдастыру 

жөніндегі нұсқаулықты бекіту туралы

«Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы» 1995 жылғы 30 нау-
рыздағы Қазақстан Республикасының Заңына сəйкес Қазақстан Республикасы 
Ұлттық Банкінің Басқармасы ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

1. Қоса беріліп отырған Қазақстан Республикасында автомобильмен 
инкассаторлық тасымалдауды ұйымдастыру жөніндегі нұсқаулық бекітілсін.

2. Мыналардың:
1) «Қазақстан Республикасында автомобильдiк инкассаторлық тасымалды 

ұйымдастыру жөніндегі нұсқаулықты бекіту туралы» Қазақстан Республикасы 
Ұлттық Банкі Басқармасының 2001 жылғы  20 сəуірдегі № 110  қаулысының  
(Норма тивтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 1549 болып 
тіркелген);

2) «Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының кейбір қаулы-
ларына қолма-қол ақша айналысы мəселелері бойынша өзгерістер енгізу 
туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2018 жылғы 
29 қазандағы № 265 қаулысымен (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік 
тіркеу тізілімінде № 18173 болып тіркелген, 2019 жылғы 23 қаңтарда Қазақстан 
Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкінде 
жарияланған) бекітілген Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 
қолма-қол ақша айналысы мəселелері бойынша  өзгерістер енгізілетін кейбір 
қаулыларының тізбесі 2-тармағының күші жойылды деп танылсын.

3. Қолма-қол ақша айналысы департаменті (Қажмұратов Ж.Т.) Қазақстан 
Республикасының заңнамасында белгіленген тəртіппен:

1) Заң департаментімен (Қасенов А.С.) бірлесіп осы қаулыны Қазақстан 
Республикасының Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуді;

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

3) осы қаулыны ресми жарияланғаннан кейін Қазақстан Республикасы 
Ұлттық Банкінің ресми интернет-ресурсына орналастыруды;

4) осы қаулы мемлекеттік тіркелгеннен кейін он жұмыс күні ішінде Заң 
департаментіне осы қаулының осы тармағының 2), 3) тармақшаларында жəне 
4-тармағында көзделген іс-шаралардың орындалуы туралы мəліметтерді 
ұсынуды қамтамасыз етсін.

4. Сыртқы коммуникациялар департаменті – Ұлттық Банктің баспасөз 
қызметі (Адамбаева Ə.Р.) осы қаулы мемлекеттік тіркелгеннен кейін күнтізбелік 
он күн ішінде оның көшірмесін мерзімді баспасөз басылымдарында ресми 
жариялауға жіберуді қамтамасыз етсін.

5. Осы қаулының орындалуын бақылау Қазақстан Республикасының Ұлттық 
Банкі Төрағасының орынбасары Д.Т. Ғалиеваға жүктелсін.

6. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн 
өткен соң қолданысқа енгізіледі.

Ұлттық Банк Төрағасы  Е.ДОСАЕВ
«КЕЛІСІЛДІ»
Қазақстан Республикасының
Ішкі істер министрлігі

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 
2019 жылғы 10 қыркүйектегі № 159 қаулысымен бекітілген

Қазақстан Республикасында автомобильмен инкассаторлық 
тасымалдауды ұйымдастыру жөніндегі нұсқаулық

1-тарау. Жалпы ережелер
1. Осы Қазақстан Республикасында автомобильмен инкассаторлық 

тасы мал дауды ұйымдастыру жөніндегі нұсқаулық (бұдан əрі – Нұсқаулық) 
«Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы» 1995 жылғы 30 наурыздағы 
Қазақстан Республикасының Заңына сəйкес əзірленді жəне екінші деңгейдегі 
банктерде, Ұлттық почта операторында (бұдан əрі – банктер), айрықша қызметі 
банкноттарды, монеталарды жəне құндылықтарды инкассациялау болып та-
былатын заңды тұлғаларда  (бұдан əрі – инкассаторлық ұйымдар), Қазақстан 
Республикасы Ұлттық Банкінің аумақтық филиалдарында  (бұдан əрі – Ұлттық 
Банктің филиалы) жəне Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің  Кассалық 
операциялар жəне құндылықтарды сақтау орталығында (филиалда) (бұдан 
əрі – Ұлттық Банктің Орталығы) Қазақстан Республикасында автомобильмен 
инкассаторлық тасымалдауды (бұдан əрі – автомобильмен инкассаторлық 
тасымалдау) ұйымдастыру тəртібін нақтылайды.

2. Нұсқаулықта мынадай ұғымдар пайдаланылады:
1) банкноттарды, монеталарды жəне құндылықтарды инкассациялау 

бағыты жəне кестесі – инкассация қызметінің басшысы немесе кезекші инкас-
сатор клиентпен келісім бойынша белгілеген инкассация қызметінің қызмет-
керлері бригадасының бағыт алған жолы жəне банкноттарды, монеталарды 
жəне құндылықтарды инкассациялау уақыты;

2) жүргізуші-инкассатор – көлік құралын басқаруды жүзеге асыратын 
инкассация қызметінің қызметкері;

3) жүргізуші – Ұлттық Банк филиалының көлік құралын басқаруды жүзеге 
асыратын қызметкері;

4) жол парағы – жүргізуші-инкассатордың (жүргізушінің) жəне көлік құра-
лының жұмысын есепке алу мен бақылауды жүргізуге арналған құжат;

5) инкассация қызметі – банктің, инкассаторлық ұйымның, Ұлттық Банк 
орталығының банкноттарды, монеталарды жəне құндылықтарды қабылдауды, 
жинауды, жеткізуді, тасымалдауды сақтауды жəне тапсыруды, сондай-ақ 
банкноттары, монеталары жəне құндылықтары бар клиентке ілесіп жүруді 
жүзеге асыратын  бөлімшесі;

6) кезекші инкассатор – көлік құралының қызметін ұйымдастыруға  жəне 
банкноттарды, монеталарды жəне құндылықтарды инкассациялау үшін оны 
бағытқа шығаруға жауапты инкассация қызметінің қызметкері;

7) көлік құралдары – банкноттарды, монеталарды жəне құндылықтарды 
тасымалдауға арналған арнайы көлік құралдары;

  
2-тарау. Банктердің, инкассаторлық ұйымдарының автомобильмен 

инкассаторлық тасымалдауды жүзеге асыруы
3. Автомобильмен инкассаторлық тасымалдауды инкассация қызметі 

басшысының немесе кезекші инкассатордың тапсырмасы бойынша инкассация 
қызметі қызметкерлерінің бригадасы жүзеге асырады.

Инкассация қызметі қызметкерлерінің бригадасы көлік құралының 
банкноттарды, монеталарды жəне құндылықтарды инкассациялау бағыты 
жəне кестесі бойынша қозғалысын қандай да болсын ауытқусыз қамтамасыз 
етеді. Банкноттарды, монеталарды жəне құндылықтарды инкассациялау 
бойынша тапсырманы орындауға байланысты емес адамдарды тасымалдау 
жүзеге асырылмайды.

Банктердің, инкассаторлық ұйымдарының көлік құралдарын банкноттар, 
монеталар жəне құндылықтар болып табылмайтын жүктерді тасымалдау үшін 
пайдалануына рұқсат етілмейді.

4. Автомобильмен инкассаторлық тасымалдау үшін жабық шанағы бар, 
сондай-ақ банкноттардың, монеталардың жəне құндылықтардың сақталуын 
жəне инкассация қызметі қызметкерлерінің жəне банкноттарды, монеталарды 
жəне құндылықтарды алып жүретін адамдардың (кассир, бухгалтер) қауіп-
сіздігін қамтамасыз етуге арналған құралдармен (қару атуға арналған тесік-
термен, брондалған жеке бөліктермен немесе арнайы брондалған шанақ-
тармен жəне басқа қорғаныш құралдарымен), радиостанциялармен не 
инкас сация қызметінің басшысымен немесе кезекші инкассатормен ақпарат 
алмасу үшін өзге байланыс құрылғыларымен жабдықталған көлік құралдары 
пайдаланылады.

Салмағы 10 (он) тоннадан асатын банкноттарды, монеталарды жəне 
құндылықтарды инкассациялау кезінде жүк көтерімділігі 10 (он) тоннадан аса-
тын, жабық шанағы бар көлік құралдарын пайдалануға рұқсат етіледі. 

Көлік құралдарын сейфтермен жəне металл шкафтармен қосымша 
жабдықтауға рұқсат етіледі.

Арнайы бояулармен жабдықталған арнайы контейнерлерді қолдана отырып 
банкноттарды, монеталарды жəне құндылықтарды инкассациялау кезінде 
жабық шанағы бар көлік құралдары пайдаланылады. Көлік құралы салонының 
инкассация қызметінің қызметкерлері жəне банкноттарды, монеталарды жəне 
құндылықтарды алып жүретін адамдар орналасқан бөлігі олардың қауіпсіздігін 
қамтамасыз етуге арналған құралдарымен, сондай-ақ радиостанциялармен не 
инкассация қызметінің басшысымен немесе кезекші инкассатормен ақпарат 
алмасу үшін өзге байланыс құрылғыларымен жабдықталған.

5. Көлік құралдары Қазақстан Республикасының жол жүрісі туралы заңна-
масының талаптарына сəйкес арнайы жарық жəне дыбыс сигналдарымен 
жабдық талады жəне арнайы түсті-графикалық схемалармен боялады.

6. Банкноттарды, монеталарды жəне құндылықтарды инкассациялау 
бағыты жəне кестесі бойынша көлікпен 1 (бір) ай мерзімге шығу Нұсқаулыққа 
1-қосымшаға сəйкес нысан бойынша жол парағының негізінде жүзеге асырыла-
ды, оған инкассация қызметінің басшысы немесе кезекші инкассатор қол қояды. 

7. Инкассация қызметінің қызметкерлері бригадасының банкноттарды, 
монеталарды жəне құндылықтарды инкассациялау бағыты жəне кестесі бой-
ынша əрбір шығу алдында инкассация қызметінің басшысы немесе кезекші 
инкассатор:

1) көлік құралының автомобильмен инкассаторлық тасымалдауға 
дайындығын тексереді (техникалық жарамдылығын, қосалқы бөлшектермен 
жабдықталуын, жанар-жағар материалдардың құйылғанын, байланыс 
құралдарының, өрт сөндіру құралдарының жұмысын);

2) жүргізуші-инкассаторда Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2014 жылғы 
13 қарашадағы № 1196 қаулысымен бекітілген Жол жүрісі қағидаларының 
(бұдан əрі – Жол жүрісі қағидалары) 2-бөлімі 1-тармағының 1) тармақшасында 
көзделген құжаттардың болуын тексерді;

3) Нұсқаулықтың 6-тармағында көрсетілген жол парағын береді.
8. Инкассация қызметі қызметкерінің банкноттарды, монеталарды жəне құн-

дылықтарды  инкассациялау бағытты жəне кестесі бойынша шығуы мынадай:  
1) экипировканың,  жеке қорғаныс құралдарының, оның ішінде брондалған 

жилеттер, каскалар (шлемдер), сондай-ақ қызметтік қару-жарақтың болмауы; 
2) инкассатор-жүргізушінің көлік құралын басқаруға құқығының болмауы 

жағдайларында жүзеге асырылмайды. 
9. Тапсырманы аяқтағаннан кейін  инкассатор - жүргізуші жол парағын 

инкассация қызметінің басшысына немесе кезекші инкассаторға тапсырады. 
Жол парағын беру жəне тапсыру Нұсқаулыққа 2-қосымшаға сəйкес нысан 

бойынша жол парағын қабылдау жəне тапсыруды есепке алу журналында 
көрсетіледі. 

Қолданыс мерзімі аяқталғаннан кейін жол парақтары жеке папкаға 
тігіледі жəне кемінде 1 (бір) жыл инкассация қызметінде сақталады, мерзімі 
аяқталғаннан кейін жойылады. 

10. Банкноттарды, монеталарды жəне құндылықтарды  инкассациялау 
бойынша операциялар арнайы жөнелтілімдерді тасымалдау жəне жеткізумен 
қатар жүрген кезде Ұлттық пошта операторының көлік құралдарын пайдалануға 
рұқсат етіледі. 

11. Ішкі істер органдары қызметкерінің талабы бойынша көлік құралын 
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(Жалғасы 19-бетте) 

(Соңы. Басы 17-бетте) 

тоқтату «Жол қозғалысы туралы» 2014 жылғы 17 сəуірдегі Қазақстан Рес-
публикасы Заңының 52-бабының 1-тармағына сəйкес жүзеге асырылады. 

Ішкі істер органдары қызметкерлерінің талабы бойынша көлік құралы 
тоқтатылған жəне құжаттар талап етілген жағдайда көлік құралын жүргізуші-
инкассатор көлік құралынан шықпай жол парағы мен жүргізуші куəлігін ұсынады.   

Инкассация қызметінің қызметкерлері бригадасының жетекшісі инкассация 
қызметінің басшысына немесе кезекші инкассаторға кез келген қолжетімді 
байланыс құралын қолдана отырып, көлік құралының тоқтатылғаны жəне 
тоқтату орны туралы, сондай-ақ көлік құралынан  анықталған ақау, көлік 
құралының қатысуымен жол-көлік оқиғасы туралы жəне штаттан тыс оқиғаның 
орын алғаны туралы өзге ақпаратты дереу хабарлайды.  

3-тарау. Ұлттық Банктің автомобильмен инкассаторлық 
тасымалдауды ұйымдастыру ерекшеліктері 

12. Автомобильмен инкассаторлық тасымалдауды Ұлттық Банктің қолма-
қол ақша айналысы бөлімшесінің тапсырмасы бойынша Ұлттық Банк Орта-
лығының инкассация  қызметі  қызметкерлерінің  бригадасы жүзеге асырады.   

Инкассация  қызметі  қызметкерлерінің  бригадасы көлік құралының 
бағыттан ауытқымай, белгіленген бағыт пен кесте бойынша қозғалысын қамта-
масыз етеді. Банкноттарды, монеталарды жəне құндылықтарды  инкассациялау 
бойынша тапсырманы орындаумен байланысы жоқ адамдарды тасымалдау 
жүзеге асырылмайды. 

Ұлттық Банктің автомобильмен инкассаторлық тасымалдауды жүзеге асыру 
кезінде көлік құралын жүргізуді:

1) Ұлттық Банктің Орталығында – жүргізуші-инкассатор; 
2) Ұлттық Банктің филиалында – жүргізуші жүзеге асырады. 
13. Ұлттық Банк филиалының, Ұлттық Банк Орталығының көлік құралы  

Нұсқаулықтың 5-тармағына сəйкес жабдықталады. 
14. Инкассация қызметі қызметкерлерінің бригадасы банкноттарды, моне-

таларды жəне құндылықтарды инкассациялау бағыты жəне кестесі бойынша 
əрбір жолға шығардың алдында:

1) Ұлттық Банк филиалының немесе «Қазақстан Республикасы Ұлттық 
Банкінің қызметін қамтамасыз ету орталығы акционерлік қоғамының банкнот-
тарды, монеталарды жəне құндылықтарды инкассациялау бағыты бойынша 
көлік құралын жіберуге жауапты қызметкері көлік құралының автомобиль-
мен инкассаторлық тасымалдауға дайындығын (техникалық жарамдылығын, 
қосалқы бөлшектердің түгелдігін, жанар-жағармай материалдарының құйы-
луын, байланыс құралдарының, өрт сөндіру құралдарының жұмысын) тексе-
реді;   

2) Инкассация қызметі қызметкерлері бригадасының жетекшісі жүргізуші-
инкассаторда (жүргізушіде) Жол қағидаларының 2-бөлімінің 1-тармағының 1) 
тармақшасында көзделген құжаттардың болуын тексереді.

Нұсқаулықтың 8-тармағында көзделген жағдайларда Ұлттық Банк Орталы-
ғының инкассация қызметінің қызметкерлеріне, жүргізушіге банкноттарды, 
монеталарды жəне құндылықтарды инкассациялау бағыты бойынша шығуына 
жол берілмейді.  

15. Инкассация қызметі қызметкерлері бригадасының банкноттарды, 
монеталарды жəне құндылықтарды инкассациялау бағыты бойынша жолға 
шығуы, сондай-ақ жол парағын беру, тіркеу жəне сақтау тəртібі Ұлттық Банктің 
құжаттарымен реттеледі. 

4-тарау. Автомобильмен инкассаторлық тасымалдау кезінде ішкі істер 
органдарының қызметкерлерімен өзара іс-қимыл

16. Қазақстан Республикасы Ішкі істер органының қызметкерлері ав-
томобильмен инкассаторлық тасымалдауды жүзеге асыратын инкассация 
қызметінің инкассаторлары инкассация қызметінің қызметкерлеріне жəне 
(немесе) тасымалданатын банкноттарға, монеталарға жəне құндылықтарға 
қылмыстық қол сұғушылық туралы өтінішпен хабарласқан жағдайда құқық 
бұзушылықты жою жəне құқық бұзушыларды ұстау, оқиға болған жерді күзету, 
сондай-ақ болған оқиға жөнінде жақын маңдағы ішкі істер органына хабарлау 
бойынша көмек көрсетеді.    

17. Автомобильмен инкассаторлық тасымалдауды ары қарай жүзеге 
асыру мүмкін болмайтын жағдайға əкелген көлік құралының жарамсыздығы 
анықталған жағдайда, сондай-ақ көлік құралының қатысуымен жол-көлік 
оқиғасы болған жағдайда Қазақстан Республикасы Ішкі істер органының 
қызметкері болған оқиға жөнінде жақын маңдағы ішкі істер органына 
хабарлайды жəне инкассация қызметі қызметкерлерінің бригадасына 
тасымалданатын банкноттарды, монеталарды жəне құндылықтарды сақтауды 
қамтамасыз етуге көмек көрсетеді. 

Қазақстан Республикасында автомобильмен инкассаторлық 
тасымалдауды ұйымдастыру жөніндегі нұсқаулыққа 1-қосымша

20___ жылғы «____» ______________  
№ ______ жол  парағы

Көлік құралының маркасы _________________________ 
Мемлекеттік тіркеу нөмірлік белгісі (МТНБ) ______________
Автомобилмен инкассаторлық тасымалдау Қазақстан Республикасы 

Ұлттық Банкінің 20 ___ «____» ___________  №_____ лицензиясы негізінде 
жүзеге асырылады. 

Берілетін мекенжай 
____________________________________________________________
____________________________________________________________
Жүргізушілер: _____________________   _____________________________
   (тегі, аты, əкесінің аты (ол бар болса) (төлік құралын басқару құқығына
                 берілген жүргізуші куəлігінің сериясы, нөмірі, санаты)
______________________________  ____________________  ____________

(тегі, аты, əкесінің аты (ол бар болса) (төлік құралын басқару құқығына 
берілген жүргізуші куəлігінің сериясы, нөмірі, санаты)

_____________________  ____________________  _____________________
(тегі, аты, əкесінің аты (ол бар болса) (төлік құралын басқару құқығына 

берілген жүргізуші куəлігінің сериясы, нөмірі, санаты)
_____________________  _______________________________________

(тегі, аты, əкесінің аты (ол бар болса) (төлік құралын басқару құқығына 
берілген жүргізуші куəлігінің сериясы, нөмірі, санаты)

Айдың басындағы мəліметтер Айдың соңындағы мəліметтер
Жүрісі 

(километрмен)
Айдың басындағы 
отын қалдығы 

(литрмен)

Жүрісі 
(километрмен)

Айдың басындағы 
отын қалдығы 

(литрмен)

Көлік құралын пайдаланудың қорытынды деректері 
Жүрісі 

(километрмен)
Берілген отын 

(литрмен)
100 (жүз) километрге 
арналған шығыс 

нормасы

Жүгіріске 
отын шығыны 

(литрмен)

Көлік құралдарына техникалық қызмет көрсету (бұдан əрі – ТҚК)
 Бұрын жүргізілгені Жоспарланатыны

 Күні
(жжжж.кк.аа)

Жүрісі 
(километрмен)

 Күні
(жжжж.кк.аа)

Жүрісі 
(километрмен)

 ТҚК – 1
 ТҚК – 2 

Радиостанцияның болуы:  
__________________________ көлік құралы тексерілді
         (маркасы мен нөмірі)  
________________________________ 
 (қолы)

Күні _______________________________

Артқы жағы
Күні

(жжжж. 
кк.аа)

Жүргізуші-
инкассаторлар

 Ауысым 
басталуы

Көлік құралын жəне 
жүргізушіні тексердім, 
шығуға рұқсат етемін 
(инкассация қызметі 
басшысының немесе 
кезекшісінің қолы)

Бірінші 
ауысым

Екінші 
ауысым

Бірінші 
ауысым

Екінші 
ауысым

аты-жөні аты-жөні Шығу 
уақыты

Шығу 
уақыты

1 2 3 4 5 6

кестенің жалғасы
Маршрут 

№ 
Ауысымның 
аяқталуы
(нақты)

Ауысым аяқталғаннан кейінгі жүрісі 
(километрмен)

Бі
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сы
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уақыты
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Қазақстан Республикасында  автомобильмен инкассаторлық 
тасымалдауды ұйымдастыру жөніндегі нұсқаулыққа 2-қосымша

Жол  парағын қабылдауды жəне тапсыруды есепке алу журналы
__________________________________________________________ 

(банк филиалының, инкассаторлық ұйымның атауы)
_______________________________________________________ 

(инкассация қызметінің атауы) 

_________________________ басталды

_________________________ аяқталды

_________________________________________________________
         (банк филиалының, инкассаторлық ұйымның атауы)

№
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Растау жазбасы

Осы журналда
                     ______________________________ парақ тігілді, нөмірленді 
         (толық жазу)

Банк филиалының, 
инкассаторлық ұйымның 
басшысы __________________ ____________
                (тегі, аты, əкесінің аты               (қолы)
                             (ол бар болса)

Инкассация     
қызметінің басшысы __________________ ____________ 
                                         (тегі, аты, əкесінің аты               (қолы)
                                               (ол бар болса)

 Қаулы Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2019 
жыл ғы 18 қыркүйектегі Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекет-
тік тіркеудің тізіліміне №19391 болып енгізілді. 

«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҰЛТТЫҚ 
БАНКІ» РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК 
МЕКЕМЕСІ БАСҚАРМАСЫНЫҢ ҚАУЛЫСЫ

2019 жылғы 10 қыркүйек           №160          Алматы қаласы

«Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің 
мемлекеттік көрсетілетін қызметтер 

стандарттарын бекіту туралы» Қазақстан 
Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының

2015 жылғы 30 сәуірдегі №71 қаулысына өзгерістер 
енгізу  туралы

Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерін жетілдіру 
мақсатында Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Басқармасы ҚАУЛЫ 
ЕТЕДІ:

1. «Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің мемлекеттік көрсетілетін 
қызметтер стандарттарын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық 
Банкі Басқармасының 2015 жылғы 30 сəуірдегі № 71 қаулысына (Нормативтік 
құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 11534 болып тіркелген, 
2015 жылғы 15 шілдеде «Əділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде жарияланған) 
мынадай өзгерістер енгізілсін:

көрсетілген қаулыға 12-қосымшаға сəйкес бекітілген «Жарияланған 
акциялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу» мемлекеттік көрсетілетін қызмет 
стандартында: 

3-тармақтың екінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
«Өтініштерді қабылдау жəне мемлекеттік қызметті көрсету нəтижелерін 

жіберу «электрондық үкіметтің» www.egov.kz веб-порталы (бұдан əрі – портал) 
арқылы жүзеге асырылады.»;

4, 5 жəне 6-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:
«4. Мемлекеттік қызмет көрсету мерзімдері: құжаттарды мемлекеттік 

тіркеуге ұсынған күннен кейін 15 (он бес) жұмыс күні ішінде.
5. Мемлекеттік қызмет көрсетудің нысаны: электрондық (толық автоматтан-

дырылған).
6. Мемлекеттік қызмет көрсету нəтижесі – жарияланған акциялар шығары-

лымын мемлекеттік тіркеу туралы куəлік (бұдан əрі – куəлік) жəне жарияланған 
акциялар шығарылымы проспектісінің бір данасы не осы мемлекеттік көрсе-
тілетін стандарттың 11-тармағында көзделген негіздер бойынша мемлекеттік 
қызмет көрсетуден бас тарту туралы дəлелді жауап.

Мемлекеттік қызмет көрсетудің нəтижесін ұсыну нысаны: электрондық.
Порталда мемлекеттік қызмет көрсету нəтижесі көрсетілетін қызметті 

алушының «жеке кабинетіне» көрсетілетін қызметті берушінің уəкілетті 
адамының электрондық цифрлық қолтаңбасымен (бұдан əрі – ЭЦҚ) куəланды-
рылған электрондық құжат нысанында жіберіледі.»;

8-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«8. Портал жұмысының кестесі – жөндеу жұмыстарын жүргізуге байланысты 

техникалық үзілістерді қоспағанда, тəулік бойы (көрсетілетін қызметті алушы 
жұмыс уақыты аяқталған соң, Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына 
сəйкес демалыс жəне мереке күндері өтініш білдірген кезде өтініштерді қабыл-
дау жəне мемлекеттік қызметті көрсету нəтижелерін жіберу келесі жұмыс күні 
жүзеге асырылады).

Көрсетілетін қызметті берушінің жұмыс кестесі – Қазақстан Республикасының 
еңбек заңнамасына сəйкес демалыс жəне мереке күндерінен басқа, сағат 
13.00-ден 14.30-ға дейінгі түскі үзіліспен дүйсенбі – жұма аралығында сағат 
9.00-ден 17.30-ға дейін.»;

9-тармақтың бірінші абзацы жəне бірінші бөлігінің 1) тармақшасы мынадай 
редакцияда жазылсын:

«9. Мемлекеттік қызметті көрсету үшін қажетті құжаттар тізбесі:
1) көрсетілетін қызметті алушының уəкілетті адамының ЭЦҚ-мен куəланды-

рылған ақпараттық жүйелердегі заңмен қорғалатын құпия болып табылатын 
мəліметтерді пайдалануға келісімі бар еркін нысанда жасалған өтініш;»;

10-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«10. Осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 9-тармағының 

бірінші бөлігінің 2), 3), 4), 6), 7) тармақшаларында (құжаттардың электрондық 
көшірмелері түрінде), сондай-ақ бірінші бөлігінің 5) тармақшасында жəне екінші 

бөлігінде (мəліметтердің электрондық нысаны түрінде) көрсетілген құжаттар 
өтінішті беруге уəкілетті адамның ЭЦҚ-мен куəландырылған өтінішке қоса 
беріледі жəне көрсетілетін қызметті алушы портал арқылы ұсынады.

Көрсетілетін қызметті беруші заңды тұлғаны мемлекетттік тіркеу (қайта 
тіркеу) туралы мəліметтерді «электрондық үкіметтің» шлюзі арқылы тиісті 
мемлекеттік ақпараттық жүйелерден алады.»;

көрсетілген қаулыға 13-қосымшаға сəйкес бекітілген «Мемлекеттік емес 
облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу» мемлекеттік көрсетілетін 
қызмет стандартында:

3-тармақтың екінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
«Өтініштерді қабылдау жəне мемлекеттік қызметті көрсету нəтижелерін 

жіберу «электрондық үкіметтің» www.egov.kz веб-порталы (бұдан əрі – портал) 
арқылы жүзеге асырылады.»;

4, 5 жəне 6-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:
« 4. Мемлекеттік тіркеу кезіндегі мемлекеттік қызмет көрсету мерзімдері:
 мемлекеттік емес облигациялардың шығарылымын көрсетілетін қызметті 

беруші құжаттарды мемлекеттік тіркеуге ұсынған күннен кейін 15 (он бес) 
жұмыс күні ішінде қарауға тиіс; 

көрсетілетін қызметті беруші облигациялық бағдарламаны 10 (он) жұмыс 
күні ішінде қарауға тиіс;

 көрсетілетін қызметті алушы бірмезгілде ұсынған облигациялық 
бағдарламаны жəне облигациялық бағдарлама шегінде облигациялардың 
бірінші шығарылымын құжаттарды мемлекеттік тіркеуге ұсынған күннен кейін 
10 (он) жұмыс күні iшiнде жүзеге асырады;

көрсетілетін қызметті беруші қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын реттеу, 
бақылау жəне қадағалау жөніндегі уəкілетті орган тіркеген облигациялық 
бағдарлама шегінде облигациялар шығарылымын құжаттарды мемлекеттік 
тіркеуге ұсынған күннен кейін 5 (бес) жұмыс күні ішінде қарауға тиіс;

көрсетілетін қызметті беруші айналыс мерзімі 12 (он екі) айдан кем емес 
облигациялар шығарылымын құжаттарды мемлекеттік тіркеуге алған күннен 
кейін 3 (үш) жұмыс күні ішінде жүзеге асырады.

5. Мемлекеттік қызмет көрсету нысаны: электрондық (толық автоматтан-
дырылған).

6. Мемлекеттік қызмет көрсету нəтижесі:
 мемлекеттік емес облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу туралы 

куəлік жəне облигациялар шығарылымы проспектісінің 1 (бір) данасы;
облигациялық бағдарламаның шығарылымын мемлекеттік тіркеу туралы 

куəлік жəне облигациялық бағдарлама шығарылымы проспектісінің 1 (бір) 
данасы;

облигациялық бағдарлама шегінде облигациялар шығарылымын мемле-
кеттік тіркеу туралы куəлік жəне облигациялық бағдарлама шегінде облигация-
лар шығарылымы проспектісінің 1 (бір) данасы не осы мемлекеттік көрсетілетін 
қызмет стандартының 20 жəне 21-тармақтарында көзделген негіздер бойынша 
мемлекеттік қызмет көрсетуден бас тарту туралы дəлелді жауап.

Мемлекеттік қызмет көрсету нəтижесін ұсыну нысаны: электрондық.
Порталда мемлекеттік қызмет көрсету нəтижесі көрсетілетін қызметті 

алушының «жеке кабинетіне» көрсетілетін қызметті берушінің уəкілетті адамы-
ның электрондық цифрлық қолтаңбасымен (бұдан əрі – ЭЦҚ) куəландырылған 
электрондық құжат нысанында жіберіледі.»;

8-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«8. Портал жұмысының кестесі – жөндеу жұмыстарын жүргізуге байланысты 

техникалық үзілістерді қоспағанда, тəулік бойы (көрсетілетін қызметті алушы 
жұмыс уақыты аяқталған соң, Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына 
сəйкес демалыс жəне мереке күндері өтініш білдірген кезде өтініштерді 
қабылдау жəне мемлекеттік қызметті көрсету нəтижелерін жіберу келесі жұмыс 
күні жүзеге асырылады).

Көрсетілетін қызметті берушінің жұмыс кестесі – Қазақстан Республикасының 
еңбек заңнамасына сəйкес демалыс жəне мереке күндерінен басқа, сағат 
13.00-ден 14.30-ға дейінгі түскі үзіліспен дүйсенбі – жұма аралығында сағат 
9.00-ден 17.30-ға дейін.»;

9-тармақтың бірінші абзацы жəне бірінші бөлігінің 1) тармақшасы мынадай 
редакцияда жазылсын:

«9. Мемлекеттік қызметті көрсету үшін қажетті құжаттар тізбесі:
1) көрсетілетін қызметті алушының уəкілетті адамының ЭЦҚ-мен куəлан-

дырылған ақпараттық жүйелердегі заңмен қорғалатын құпия болып табылатын 
мəліметтерді пайдалануға келісімі бар еркін нысанда жасалған өтініш;»;

15-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
  «15. Осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 9-тармағының 

2), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10) жəне 11) тармақшаларында, 11-тармағының үшінші 
бөлігінде, 12-тармағының, 16-тармағының 1), 2) жəне 3) тармақшаларында (PDF 
форматындағы құжаттардың электрондық көшірмелері түрінде), 9-тармағының 
3) тармақшасында (мəліметтердің электрондық нысаны түрінде) көрсетілген 
құжаттар өтінішті беруге уəкілетті адамның ЭЦҚ-мен куəландырылған өтінішке 
қоса беріледі жəне көрсетілетін қызметті алушы портал арқылы ұсынады.

Көрсетілетін қызметті беруші заңды тұлғаны мемлекетттік тіркеу (қайта 
тіркеу) туралы мəліметтерді «электрондық үкіметтің» шлюзі арқылы тиісті 
мемлекеттік ақпараттық жүйелерден алады.».

2. Тəуекелдер департаменті Қазақстан Республикасының заңнамасында 
белгіленген тəртіппен:

1) Заң департаментімен бірлесіп осы қаулыны Қазақстан Республикасының 
Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуді;

2) осы қаулыны ресми жарияланғаннан кейін Қазақстан Республикасы 
Ұлттық Банкінің ресми интернет-ресурсына орналастыруды;

3) осы қаулы мемлекеттік тіркелгеннен кейін он жұмыс күні ішінде Заң 
департаментіне осы қаулының осы тармағының 2) тармақшасында жəне 
3-тармағында көзделген іс-шаралардың орындалуы туралы мəліметтерді 
ұсынуды қамтамасыз етсін.

3. Сыртқы коммуникациялар – Ұлттық Банктің баспасөз қызмет департа-
менті осы қаулы мемлекеттік тіркелгеннен кейін күнтізбелік он күн ішінде оның 
көшірмесін мерзімді баспасөз басылымдарында ресми жариялауға жіберуді 
қамтамасыз етсін. 

4. Осы қаулының орындалуын бақылау Қазақстан Республикасының Ұлттық 
Банкі Төрағасының орынбасары О.А. Смоляковқа жүктелсін.

5. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн 
өткен соң қолданысқа енгізіледі.

 
Ұлттық Банк Төрағасы Е.ДОСАЕВ

Қаулы Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2019 
жыл ғы 18 қыркүйектегі Нормативтік құқықтық кесімдерді мемле кет-
тік тіркеудің тізіліміне №19393 болып енгізілді.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҰЛТТЫҚ 
ЭКОНОМИКА МИНИСТРЛІГІ СТАТИСТИКА 

КОМИТЕТІ ТӨРАҒАСЫНЫҢ БҰЙРЫҒЫ

2019 жылғы 14 ақпан          №24           Нұр-Сұлтан қаласы

«Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика 
министрлігі Статистика комитетінің аумақтық 
органдары туралы ережелерді бекіту жөнінде» 

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика 
министрлігінің Статистика комитеті төрағасының 

2014 жылғы 15 қазандағы № 13 бұйрығына 
өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

 БҰЙЫРАМЫН:
  1. «Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика 

комитетінің аумақтық органдары туралы ережелерді бекіту жөнінде» Қазақ-
стан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Статистика комитеті 
төрағасының 2014 жылғы 15 қазандағы № 13 бұйрығына (Қазақстан Респуб-
лика  сының Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде 
№9834 болып тіркелген, 2015 жылғы 20 сəуірде «Əділет» ақпараттық-құқықтық 
жүйесінде жарияланған) мынадай өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:

 көрсетілген бұйрықпен бекітілген Қазақстан Республикасы Ұлттық 
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(Жалғасы. Басы 18-бетте) 

(Соңы 20-бетте) 

экономика министрлігінің Статистика комитеті Ақмола облысының Статистика 
департаменті туралы ережеде:

14-тармақта:
7) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
 «7) респонденттерге бармай, профилактикалық бақылау нысанында 

респонденттерге қатысты мемлекеттік статистика саласындағы мемлекеттік 
бақылауды жүзеге асырады;»;

  7-2) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
  «7-2) əкімшілік дереккөздерге бармай жəне бару арқылы профилактикалық 

бақылау нысанында əкімшілік дереккөздерге қатысты мемлекеттік статистика 
саласындағы мемлекеттік бақылауды жүзеге асырады;»;

  7-5) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
  «7-5) бағаларды тіркеуді жүргізеді;»;
 15-тармақ мынадай мазмұндағы абзацтармен толықтырылсын:
  «Комитет қызметіне қанағаттанушылық деңгейін мониторингілеу мақса-

тында респонденттер мен пайдаланушылардан деректер жинау;»
  «жалпымемлекеттік статистикалық байқаулар мен ұлттық санақтар жүргізу 

кезінде адамдарды интервьюерлер ретінде тарту;»;
  «тиісті мемлекеттік органдармен, комиссиялармен, санақ персоналымен 

бірлесіп халық арасында ұлттық санақтарды жүргізудің мақсаттары мен тəртібі 
туралы жаппай түсіндіру жұмыстарын жүргізу;»;

  «санақ персоналын іріктеу жəне Қазақстан Республикасының заңнамасына 
сəйкес ұлттық санақтарға қатысуға олармен шарттар жасасу;»;

  «уəкілетті органның шешімі бойынша пилоттық санақ жүргізу арқылы санақ 
парақтарын сынауды жүргізу, облыстар жəне республикалық маңызы бар 
қалалар əкімдіктерінің ауыл шаруашылығы санағы субъектілерінің тізімдерін 
қалыптастыру, нақтылау, сондай-ақ Комитетке ұсыну;»;

  көрсетілген бұйрықпен бекітілген Қазақстан Республикасы Ұлттық 
экономика министрлігінің Статистика комитеті Ақтөбе облысының Статистика 
департаменті туралы ережеде:

 14-тармақта:
 7) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
  «7) респонденттерге бармай, профилактикалық бақылау нысанында 

респонденттерге қатысты мемлекеттік статистика саласындағы мемлекеттік 
бақылауды жүзеге асырады;»;

  7-2) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
  «7-2) əкімшілік дереккөздерге бармай жəне бару арқылы профилактикалық 

бақылау нысанында əкімшілік дереккөздерге қатысты мемлекеттік статистика 
саласындағы мемлекеттік бақылауды жүзеге асырады;»;

  7-5) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
  «7-5) бағаларды тіркеуді жүргізеді;»;
 15-тармақ мынадай мазмұндағы абзацтармен толықтырылсын:
  «Комитет қызметіне қанағаттанушылық деңгейін мониторингілеу 

мақсатында респонденттер мен пайдаланушылардан деректер жинау;»
  «жалпымемлекеттік статистикалық байқаулар мен ұлттық санақтар жүргізу 

кезінде адамдарды интервьюерлер ретінде тарту;»;
  «тиісті мемлекеттік органдармен, комиссиялармен, санақ персоналымен 

бірлесіп халық арасында ұлттық санақтарды жүргізудің мақсаттары мен тəртібі 
туралы жаппай түсіндіру жұмыстарын жүргізу;»;

  «санақ персоналын іріктеу жəне Қазақстан Республикасының заңнамасына 
сəйкес ұлттық санақтарға қатысуға олармен шарттар жасасу;»;

  «уəкілетті органның шешімі бойынша пилоттық санақ жүргізу арқылы санақ 
парақтарын сынауды жүргізу, облыстар жəне республикалық маңызы бар 
қалалар əкімдіктерінің ауыл шаруашылығы санағы субъектілерінің тізімдерін 
қалыптастыру, нақтылау, сондай-ақ Комитетке ұсыну;»;

  көрсетілген бұйрықпен бекітілген Қазақстан Республикасы Ұлттық 
экономика министрлігінің Статистика комитеті Алматы облысының Статистика 
департаменті туралы ережеде:

 14-тармақта:
 7) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
  «7) респонденттерге бармай, профилактикалық бақылау нысанында 

респонденттерге қатысты мемлекеттік статистика саласындағы мемлекеттік 
бақылауды жүзеге асырады;»;

  7-2) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
  «7-2) əкімшілік дереккөздерге бармай жəне бару арқылы профилактикалық 

бақылау нысанында əкімшілік дереккөздерге қатысты мемлекеттік статистика 
саласындағы мемлекеттік бақылауды жүзеге асырады;»;

  7-5) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
  «7-5) бағаларды тіркеуді жүргізеді;»;
 15-тармақ мынадай мазмұндағы абзацтармен толықтырылсын:
  «Комитет қызметіне қанағаттанушылық деңгейін мониторингілеу мақса-

тында респонденттер мен пайдаланушылардан деректер жинау;»
  «жалпымемлекеттік статистикалық байқаулар мен ұлттық санақтар жүргізу 

кезінде адамдарды интервьюерлер ретінде тарту;»;
  «тиісті мемлекеттік органдармен, комиссиялармен, санақ персоналымен 

бірлесіп халық арасында ұлттық санақтарды жүргізудің мақсаттары мен тəртібі 
туралы жаппай түсіндіру жұмыстарын жүргізу;»;

  «санақ персоналын іріктеу жəне Қазақстан Республикасының заңнамасына 
сəйкес ұлттық санақтарға қатысуға олармен шарттар жасасу;»;

  «уəкілетті органның шешімі бойынша пилоттық санақ жүргізу арқылы санақ 
парақтарын сынауды жүргізу, облыстар жəне республикалық маңызы бар 
қалалар əкімдіктерінің ауыл шаруашылығы санағы субъектілерінің тізімдерін 
қалыптастыру, нақтылау, сондай-ақ Комитетке ұсыну;»;

  көрсетілген бұйрықпен бекітілген Қазақстан Республикасы Ұлттық 
экономика министрлігінің Статистика комитеті Атырау облысының Статистика 
департаменті туралы ережеде:

 14-тармақта:
 7) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
  «7) респонденттерге бармай, профилактикалық бақылау нысанында 

респонденттерге қатысты мемлекеттік статистика саласындағы мемлекеттік 
бақылауды жүзеге асырады;»;

  7-2) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
  «7-2) əкімшілік дереккөздерге бармай жəне бару арқылы профилактикалық 

бақылау нысанында əкімшілік дереккөздерге қатысты мемлекеттік статистика 
саласындағы мемлекеттік бақылауды жүзеге асырады;»;

  7-5) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
  «7-5) бағаларды тіркеуді жүргізеді;»;
 15-тармақ мынадай мазмұндағы абзацтармен толықтырылсын:
  «Комитет қызметіне қанағаттанушылық деңгейін мониторингілеу 

мақсатында респонденттер мен пайдаланушылардан деректер жинау;»
  «жалпымемлекеттік статистикалық байқаулар мен ұлттық санақтар жүргізу 

кезінде адамдарды интервьюерлер ретінде тарту;»;
  «тиісті мемлекеттік органдармен, комиссиялармен, санақ персоналымен 

бірлесіп халық арасында ұлттық санақтарды жүргізудің мақсаттары мен тəртібі 
туралы жаппай түсіндіру жұмыстарын жүргізу;»;

  «санақ персоналын іріктеу жəне Қазақстан Республикасының заңнамасына 
сəйкес ұлттық санақтарға қатысуға олармен шарттар жасасу;»;

  «уəкілетті органның шешімі бойынша пилоттық санақ жүргізу арқылы санақ 
парақтарын сынауды жүргізу, облыстар жəне республикалық маңызы бар 
қалалар əкімдіктерінің ауыл шаруашылығы санағы субъектілерінің тізімдерін 
қалыптастыру, нақтылау, сондай-ақ Комитетке ұсыну;»;

  көрсетілген бұйрықпен бекітілген Қазақстан Республикасы Ұлттық эконо-
мика министрлігінің Статистика комитеті Шығыс Қазақстан облысының Статис-
тика департаменті туралы ережеде:

 14-тармақта:
7) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
  «7) респонденттерге бармай, профилактикалық бақылау нысанында 

респонденттерге қатысты мемлекеттік статистика саласындағы мемлекеттік 
бақылауды жүзеге асырады;»;

  7-2) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
  «7-2) əкімшілік дереккөздерге бармай жəне бару арқылы профилактикалық 

бақылау нысанында əкімшілік дереккөздерге қатысты мемлекеттік статистика 
саласындағы мемлекеттік бақылауды жүзеге асырады;»;

  7-5) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
  «7-5) бағаларды тіркеуді жүргізеді;»;
 15-тармақ мынадай мазмұндағы абзацтармен толықтырылсын:
  «Комитет қызметіне қанағаттанушылық деңгейін мониторингілеу 

мақсатында респонденттер мен пайдаланушылардан деректер жинау;»
  «жалпымемлекеттік статистикалық байқаулар мен ұлттық санақтар жүргізу 

кезінде адамдарды интервьюерлер ретінде тарту;»;

  «тиісті мемлекеттік органдармен, комиссиялармен, санақ персоналымен 
бірлесіп халық арасында ұлттық санақтарды жүргізудің мақсаттары мен тəртібі 
туралы жаппай түсіндіру жұмыстарын жүргізу;»;

  «санақ персоналын іріктеу жəне Қазақстан Республикасының заңнамасына 
сəйкес ұлттық санақтарға қатысуға олармен шарттар жасасу;»;

  «уəкілетті органның шешімі бойынша пилоттық санақ жүргізу арқылы санақ 
парақтарын сынауды жүргізу, облыстар жəне республикалық маңызы бар 
қалалар əкімдіктерінің ауыл шаруашылығы санағы субъектілерінің тізімдерін 
қалыптастыру, нақтылау, сондай-ақ Комитетке ұсыну;»;

  көрсетілген бұйрықпен бекітілген Қазақстан Республикасы Ұлттық 
экономика министрлігінің Статистика комитеті Жамбыл облысының Статистика 
департаменті туралы ережеде:

 14-тармақта:
 7) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
  «7) респонденттерге бармай, профилактикалық бақылау нысанында 

респонденттерге қатысты мемлекеттік статистика саласындағы мемлекеттік 
бақылауды жүзеге асырады;»;

  7-2) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
  «7-2) əкімшілік дереккөздерге бармай жəне бару арқылы профилактикалық 

бақылау нысанында əкімшілік дереккөздерге қатысты мемлекеттік статистика 
саласындағы мемлекеттік бақылауды жүзеге асырады;»;

  7-5) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
  «7-5) бағаларды тіркеуді жүргізеді;»;
15-тармақ мынадай мазмұндағы абзацтармен толықтырылсын:
 «Комитет қызметіне қанағаттанушылық деңгейін мониторингілеу 

мақсатында респонденттер мен пайдаланушылардан деректер жинау;»
 «жалпымемлекеттік статистикалық байқаулар мен ұлттық санақтар жүргізу 

кезінде адамдарды интервьюерлер ретінде тарту;»;
  «тиісті мемлекеттік органдармен, комиссиялармен, санақ персоналымен 

бірлесіп халық арасында ұлттық санақтарды жүргізудің мақсаттары мен тəртібі 
туралы жаппай түсіндіру жұмыстарын жүргізу;»;

  «санақ персоналын іріктеу жəне Қазақстан Республикасының заңнамасына 
сəйкес ұлттық санақтарға қатысуға олармен шарттар жасасу;»;

  «уəкілетті органның шешімі бойынша пилоттық санақ жүргізу арқылы санақ 
парақтарын сынауды жүргізу, облыстар жəне республикалық маңызы бар 
қалалар əкімдіктерінің ауыл шаруашылығы санағы субъектілерінің тізімдерін 
қалыптастыру, нақтылау, сондай-ақ Комитетке ұсыну;»;

  көрсетілген бұйрықпен бекітілген Қазақстан Республикасы Ұлттық 
эконо мика министрлігінің Статистика комитеті Батыс Қазақстан облысының 
Статистика департаменті туралы ережеде:

 14-тармақта:
 7) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
  «7) респонденттерге бармай, профилактикалық бақылау нысанында 

респонденттерге қатысты мемлекеттік статистика саласындағы мемлекеттік 
бақылауды жүзеге асырады;»;

  7-2) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
  «7-2) əкімшілік дереккөздерге бармай жəне бару арқылы профилактикалық 

бақылау нысанында əкімшілік дереккөздерге қатысты мемлекеттік статистика 
саласындағы мемлекеттік бақылауды жүзеге асырады;»;

  7-5) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
  «7-5) бағаларды тіркеуді жүргізеді;»;
 15-тармақ мынадай мазмұндағы абзацтармен толықтырылсын:
  «Комитет қызметіне қанағаттанушылық деңгейін мониторингілеу 

мақсатында респонденттер мен пайдаланушылардан деректер жинау;»
 «жалпымемлекеттік статистикалық байқаулар мен ұлттық санақтар жүргізу 

кезінде адамдарды интервьюерлер ретінде тарту;»;
  «тиісті мемлекеттік органдармен, комиссиялармен, санақ персоналымен 

бірлесіп халық арасында ұлттық санақтарды жүргізудің мақсаттары мен тəртібі 
туралы жаппай түсіндіру жұмыстарын жүргізу;»;

  «санақ персоналын іріктеу жəне Қазақстан Республикасының заңнамасына 
сəйкес ұлттық санақтарға қатысуға олармен шарттар жасасу;»;

  «уəкілетті органның шешімі бойынша пилоттық санақ жүргізу арқылы санақ 
парақтарын сынауды жүргізу, облыстар жəне республикалық маңызы бар 
қалалар əкімдіктерінің ауыл шаруашылығы санағы субъектілерінің тізімдерін 
қалыптастыру, нақтылау, сондай-ақ Комитетке ұсыну;»;

  көрсетілген бұйрықпен бекітілген Қазақстан Республикасы Ұлттық эконо-
мика министрлігінің Статистика комитеті Қарағанды облысының Статистика 
департаменті туралы ережеде:

 14-тармақта:
7) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
 «7) респонденттерге бармай, профилактикалық бақылау нысанында 

респонденттерге қатысты мемлекеттік статистика саласындағы мемлекеттік 
бақылауды жүзеге асырады;»;

  7-2) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
  «7-2) əкімшілік дереккөздерге бармай жəне бару арқылы профилактикалық 

бақылау нысанында əкімшілік дереккөздерге қатысты мемлекеттік статистика 
саласындағы мемлекеттік бақылауды жүзеге асырады;»;

  7-5) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
  «7-5) бағаларды тіркеуді жүргізеді;»;
 15-тармақ мынадай мазмұндағы абзацтармен толықтырылсын:
  «Комитет қызметіне қанағаттанушылық деңгейін мониторингілеу 

мақсатында респонденттер мен пайдаланушылардан деректер жинау;»
  «жалпымемлекеттік статистикалық байқаулар мен ұлттық санақтар жүргізу 

кезінде адамдарды интервьюерлер ретінде тарту;»;
  «тиісті мемлекеттік органдармен, комиссиялармен, санақ персоналымен 

бірлесіп халық арасында ұлттық санақтарды жүргізудің мақсаттары мен тəртібі 
туралы жаппай түсіндіру жұмыстарын жүргізу;»;

  «санақ персоналын іріктеу жəне Қазақстан Республикасының заңнамасына 
сəйкес ұлттық санақтарға қатысуға олармен шарттар жасасу;»;

  «уəкілетті органның шешімі бойынша пилоттық санақ жүргізу арқылы санақ 
парақтарын сынауды жүргізу, облыстар жəне республикалық маңызы бар 
қалалар əкімдіктерінің ауыл шаруашылығы санағы субъектілерінің тізімдерін 
қалыптастыру, нақтылау, сондай-ақ Комитетке ұсыну;»;

  көрсетілген бұйрықпен бекітілген Қазақстан Республикасы Ұлттық эко-
номика министрлігінің Статистика комитеті Қызылорда облысының Статистика 
департаменті туралы ережеде:

 14-тармақта:
7) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
 «7) респонденттерге бармай, профилактикалық бақылау нысанында 

респонденттерге қатысты мемлекеттік статистика саласындағы мемлекеттік 
бақылауды жүзеге асырады;»;

  7-2) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
  «7-2) əкімшілік дереккөздерге бармай жəне бару арқылы профилактикалық 

бақылау нысанында əкімшілік дереккөздерге қатысты мемлекеттік статистика 
саласындағы мемлекеттік бақылауды жүзеге асырады;»;

  7-5) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
  «7-5) бағаларды тіркеуді жүргізеді;»;
 15-тармақ мынадай мазмұндағы абзацтармен толықтырылсын:
  «Комитет қызметіне қанағаттанушылық деңгейін мониторингілеу 

мақсатында респонденттер мен пайдаланушылардан деректер жинау;»
  «жалпымемлекеттік статистикалық байқаулар мен ұлттық санақтар жүргізу 

кезінде адамдарды интервьюерлер ретінде тарту;»;
  «тиісті мемлекеттік органдармен, комиссиялармен, санақ персоналымен 

бірлесіп халық арасында ұлттық санақтарды жүргізудің мақсаттары мен тəртібі 
туралы жаппай түсіндіру жұмыстарын жүргізу;»;

  «санақ персоналын іріктеу жəне Қазақстан Республикасының заңнамасына 
сəйкес ұлттық санақтарға қатысуға олармен шарттар жасасу;»;

  «уəкілетті органның шешімі бойынша пилоттық санақ жүргізу арқылы санақ 
парақтарын сынауды жүргізу, облыстар жəне республикалық маңызы бар 
қалалар əкімдіктерінің ауыл шаруашылығы санағы субъектілерінің тізімдерін 
қалыптастыру, нақтылау, сондай-ақ Комитетке ұсыну;»;

  көрсетілген бұйрықпен бекітілген Қазақстан Республикасы Ұлттық эконо-
мика министрлігінің Статистика комитеті Қостанай облысының Статистика 
департаменті туралы ережеде:

 14-тармақта:
 7) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
  «7) респонденттерге бармай, профилактикалық бақылау нысанында рес-

понденттерге қатысты мемлекеттік статистика саласындағы мемлекеттік бақы-
лауды жүзеге асырады;»;

  7-2) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
  «7-2) əкімшілік дереккөздерге бармай жəне бару арқылы профилактикалық 

бақылау нысанында əкімшілік дереккөздерге қатысты мемлекеттік статистика 
саласындағы мемлекеттік бақылауды жүзеге асырады;»;

  7-5) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
  «7-5) бағаларды тіркеуді жүргізеді;»;
15-тармақ мынадай мазмұндағы абзацтармен толықтырылсын:
 «Комитет қызметіне қанағаттанушылық деңгейін мониторингілеу мақса-

тында респонденттер мен пайдаланушылардан деректер жинау;»
  «жалпымемлекеттік статистикалық байқаулар мен ұлттық санақтар жүргізу 

кезінде адамдарды интервьюерлер ретінде тарту;»;
  «тиісті мемлекеттік органдармен, комиссиялармен, санақ персоналымен 

бірлесіп халық арасында ұлттық санақтарды жүргізудің мақсаттары мен тəртібі 
туралы жаппай түсіндіру жұмыстарын жүргізу;»;

  «санақ персоналын іріктеу жəне Қазақстан Республикасының заңнамасына 
сəйкес ұлттық санақтарға қатысуға олармен шарттар жасасу;»;

  «уəкілетті органның шешімі бойынша пилоттық санақ жүргізу арқылы санақ 
парақтарын сынауды жүргізу, облыстар жəне республикалық маңызы бар 
қалалар əкімдіктерінің ауыл шаруашылығы санағы субъектілерінің тізімдерін 
қалыптастыру, нақтылау, сондай-ақ Комитетке ұсыну;»;

  көрсетілген бұйрықпен бекітілген Қазақстан Республикасы Ұлттық эконо-
мика министрлігінің Статистика комитеті Маңғыстау облысының Статис тика 
департаменті туралы ережеде:

 14-тармақта:
 7) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
  «7) респонденттерге бармай, профилактикалық бақылау нысанында 

респонденттерге қатысты мемлекеттік статистика саласындағы мемлекеттік 
бақылауды жүзеге асырады;»;

  7-2) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
  «7-2) əкімшілік дереккөздерге бармай жəне бару арқылы профилактикалық 

бақылау нысанында əкімшілік дереккөздерге қатысты мемлекеттік статистика 
саласындағы мемлекеттік бақылауды жүзеге асырады;»;

  7-5) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
  «7-5) бағаларды тіркеуді жүргізеді;»;
 15-тармақ мынадай мазмұндағы абзацтармен толықтырылсын:
  «Комитет қызметіне қанағаттанушылық деңгейін мониторингілеу мақса-

тында респонденттер мен пайдаланушылардан деректер жинау;»
  «жалпымемлекеттік статистикалық байқаулар мен ұлттық санақтар жүргізу 

кезінде адамдарды интервьюерлер ретінде тарту;»;
  «тиісті мемлекеттік органдармен, комиссиялармен, санақ персоналымен 

бірлесіп халық арасында ұлттық санақтарды жүргізудің мақсаттары мен тəртібі 
туралы жаппай түсіндіру жұмыстарын жүргізу;»;

  «санақ персоналын іріктеу жəне Қазақстан Республикасының заңнамасына 
сəйкес ұлттық санақтарға қатысуға олармен шарттар жасасу;»;

  «уəкілетті органның шешімі бойынша пилоттық санақ жүргізу арқылы санақ 
парақтарын сынауды жүргізу, облыстар жəне республикалық маңызы бар 
қалалар əкімдіктерінің ауыл шаруашылығы санағы субъектілерінің тізімдерін 
қалыптастыру, нақтылау, сондай-ақ Комитетке ұсыну;»;

  көрсетілген бұйрықпен бекітілген Қазақстан Республикасы Ұлттық эконо-
мика министрлігінің Статистика комитеті Павлодар облысының Статистика 
департаменті туралы ережеде:

 14-тармақта:
7) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
 «7) респонденттерге бармай, профилактикалық бақылау нысанында рес-

понденттерге қатысты мемлекеттік статистика саласындағы мемлекеттік 
бақылауды жүзеге асырады;»;

  7-2) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
  «7-2) əкімшілік дереккөздерге бармай жəне бару арқылы профилактикалық 

бақылау нысанында əкімшілік дереккөздерге қатысты мемлекеттік статистика 
саласындағы мемлекеттік бақылауды жүзеге асырады;»;

 7-5) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
 «7-5) бағаларды тіркеуді жүргізеді;»;
15-тармақ мынадай мазмұндағы абзацтармен толықтырылсын:
 «Комитет қызметіне қанағаттанушылық деңгейін мониторингілеу мақса-

тында респонденттер мен пайдаланушылардан деректер жинау;»
  «жалпымемлекеттік статистикалық байқаулар мен ұлттық санақтар жүргізу 

кезінде адамдарды интервьюерлер ретінде тарту;»;
  «тиісті мемлекеттік органдармен, комиссиялармен, санақ персоналымен 

бірлесіп халық арасында ұлттық санақтарды жүргізудің мақсаттары мен тəртібі 
туралы жаппай түсіндіру жұмыстарын жүргізу;»;

  «санақ персоналын іріктеу жəне Қазақстан Республикасының заңнамасына 
сəйкес ұлттық санақтарға қатысуға олармен шарттар жасасу;»;

  «уəкілетті органның шешімі бойынша пилоттық санақ жүргізу арқылы санақ 
парақтарын сынауды жүргізу, облыстар жəне республикалық маңызы бар 
қалалар əкімдіктерінің ауыл шаруашылығы санағы субъектілерінің тізімдерін 
қалыптастыру, нақтылау, сондай-ақ Комитетке ұсыну;»;

  көрсетілген бұйрықпен бекітілген Қазақстан Республикасы Ұлттық эконо-
мика министрлігінің Статистика комитеті Солтүстiк Қазақстан облысының 
Статистика департаменті туралы ережеде:

 14-тармақта:
 7) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
  «7) респонденттерге бармай, профилактикалық бақылау нысанында 

респонденттерге қатысты мемлекеттік статистика саласындағы мемлекеттік 
бақылауды жүзеге асырады;»;

  7-2) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
  «7-2) əкімшілік дереккөздерге бармай жəне бару арқылы профилактикалық 

бақылау нысанында əкімшілік дереккөздерге қатысты мемлекеттік статистика 
саласындағы мемлекеттік бақылауды жүзеге асырады;»;

  7-5) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
  «7-5) бағаларды тіркеуді жүргізеді;»;
 15-тармақ мынадай мазмұндағы абзацтармен толықтырылсын:
  «Комитет қызметіне қанағаттанушылық деңгейін мониторингілеу 

мақсатында респонденттер мен пайдаланушылардан деректер жинау;»
  «жалпымемлекеттік статистикалық байқаулар мен ұлттық санақтар жүргізу 

кезінде адамдарды интервьюерлер ретінде тарту;»;
  «тиісті мемлекеттік органдармен, комиссиялармен, санақ персоналымен 

бірлесіп халық арасында ұлттық санақтарды жүргізудің мақсаттары мен тəртібі 
туралы жаппай түсіндіру жұмыстарын жүргізу;»;

  «санақ персоналын іріктеу жəне Қазақстан Республикасының заңнамасына 
сəйкес ұлттық санақтарға қатысуға олармен шарттар жасасу;»;

  «уəкілетті органның шешімі бойынша пилоттық санақ жүргізу арқылы санақ 
парақтарын сынауды жүргізу, облыстар жəне республикалық маңызы бар 
қалалар əкімдіктерінің ауыл шаруашылығы санағы субъектілерінің тізімдерін 
қалыптастыру, нақтылау, сондай-ақ Комитетке ұсыну;»;

  көрсетілген бұйрықпен бекітілген Қазақстан Республикасы Ұлттық эконо-
мика министрлігінің Статистика комитеті Түркістан облысының Статистика 
департаменті туралы ережеде:

 14-тармақта:
  7) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
  «7) респонденттерге бармай, профилактикалық бақылау нысанында 

респонденттерге қатысты мемлекеттік статистика саласындағы мемлекеттік 
бақылауды жүзеге асырады;»;

  9) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
  «9) əкімшілік дереккөздерге бармай жəне бару арқылы профилактикалық 

бақылау нысанында əкімшілік дереккөздерге қатысты мемлекеттік статистика 
саласындағы мемлекеттік бақылауды жүзеге асырады;»;

  12) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
  «12) бағаларды тіркеуді жүргізеді;»;
 15-тармақ мынадай мазмұндағы абзацтармен толықтырылсын:
  «Комитет қызметіне қанағаттанушылық деңгейін мониторингілеу мақса-

тында респонденттер мен пайдаланушылардан деректер жинау;»
  «жалпымемлекеттік статистикалық байқаулар мен ұлттық санақтар жүргізу 

кезінде адамдарды интервьюерлер ретінде тарту;»;
  «тиісті мемлекеттік органдармен, комиссиялармен, санақ персоналымен 

бірлесіп халық арасында ұлттық санақтарды жүргізудің мақсаттары мен тəртібі 
туралы жаппай түсіндіру жұмыстарын жүргізу;»;

  «санақ персоналын іріктеу жəне Қазақстан Республикасының заңнамасына 
сəйкес ұлттық санақтарға қатысуға олармен шарттар жасасу;»;

  «уəкілетті органның шешімі бойынша пилоттық санақ жүргізу арқылы санақ 
парақтарын сынауды жүргізу, облыстар жəне республикалық маңызы бар 
қалалар əкімдіктерінің ауыл шаруашылығы санағы субъектілерінің тізімдерін 
қалыптастыру, нақтылау, сондай-ақ Комитетке ұсыну;»;

  көрсетілген бұйрықпен бекітілген Қазақстан Республикасы Ұлттық 
экономика министрлігінің Статистика комитеті Астана қаласының Статистика 
департаменті туралы ережеде:
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 14-тармақта:
7) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
  «7) респонденттерге бармай, профилактикалық бақылау нысанында 

респонденттерге қатысты мемлекеттік статистика саласындағы мемлекеттік 
бақылауды жүзеге асырады;»;

  7-2) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
  «7-2) əкімшілік дереккөздерге бармай жəне бару арқылы профилактикалық 

бақылау нысанында əкімшілік дереккөздерге қатысты мемлекеттік статистика 
саласындағы мемлекеттік бақылауды жүзеге асырады;»;

  7-5) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
  «7-5) бағаларды тіркеуді жүргізеді;»;
 15-тармақ мынадай мазмұндағы абзацтармен толықтырылсын:
  «Комитет қызметіне қанағаттанушылық деңгейін мониторингілеу мақса-

тында респонденттер мен пайдаланушылардан деректер жинау;»
  «жалпымемлекеттік статистикалық байқаулар мен ұлттық санақтар жүргізу 

кезінде адамдарды интервьюерлер ретінде тарту;»;
  «тиісті мемлекеттік органдармен, комиссиялармен, санақ персоналымен 

бірлесіп халық арасында ұлттық санақтарды жүргізудің мақсаттары мен тəртібі 
туралы жаппай түсіндіру жұмыстарын жүргізу;»;

  «санақ персоналын іріктеу жəне Қазақстан Республикасының заңнамасына 
сəйкес ұлттық санақтарға қатысуға олармен шарттар жасасу;»;

  «уəкілетті органның шешімі бойынша пилоттық санақ жүргізу арқылы санақ 
парақтарын сынауды жүргізу, облыстар жəне республикалық маңызы бар 
қалалар əкімдіктерінің ауыл шаруашылығы санағы субъектілерінің тізімдерін 
қалыптастыру, нақтылау, сондай-ақ Комитетке ұсыну;»;

  көрсетілген бұйрықпен бекітілген Қазақстан Республикасы Ұлттық 
экономика министрлігінің Статистика комитеті Алматы қаласының Статистика 
департаменті туралы 15-тармақ:

 14-тармақта:
 7) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
  «7) респонденттерге бармай, профилактикалық бақылау нысанында 

респонденттерге қатысты мемлекеттік статистика саласындағы мемлекеттік 
бақы лауды жүзеге асырады;»;

  7-2) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
  «7-2) əкімшілік дереккөздерге бармай жəне бару арқылы профилактикалық 

бақылау нысанында əкімшілік дереккөздерге қатысты мемлекеттік статистика 
саласындағы мемлекеттік бақылауды жүзеге асырады;»;

  7-5) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
  «7-5) бағаларды тіркеуді жүргізеді;»;
 15-тармақ мынадай мазмұндағы абзацтармен толықтырылсын:
  «Комитет қызметіне қанағаттанушылық деңгейін мониторингілеу мақса-

тында респонденттер мен пайдаланушылардан деректер жинау;»
  «жалпымемлекеттік статистикалық байқаулар мен ұлттық санақтар жүргізу 

кезінде адамдарды интервьюерлер ретінде тарту;»;
  «тиісті мемлекеттік органдармен, комиссиялармен, санақ персоналымен 

бірлесіп халық арасында ұлттық санақтарды жүргізудің мақсаттары мен тəртібі 
туралы жаппай түсіндіру жұмыстарын жүргізу;»;

  «санақ персоналын іріктеу жəне Қазақстан Республикасының заңнамасына 
сəйкес ұлттық санақтарға қатысуға олармен шарттар жасасу;»;

  «уəкілетті органның шешімі бойынша пилоттық санақ жүргізу арқылы санақ 
парақтарын сынауды жүргізу, облыстар жəне республикалық маңызы бар 
қалалар əкімдіктерінің ауыл шаруашылығы санағы субъектілерінің тізімдерін 
қалыптастыру, нақтылау, сондай-ақ Комитетке ұсыну;»;

  көрсетілген бұйрықпен бекітілген Қазақстан Республикасы Ұлттық эконо-
мика министрлігінің Статистика комитеті Шымкент қаласының Статистика 
департаменті туралы ережеде:

 14-тармақта:
  7) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
  «7) респонденттерге бармай, профилактикалық бақылау нысанында 

респонденттерге қатысты мемлекеттік статистика саласындағы мемлекеттік 
бақылауды жүзеге асырады;»;

  9) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
  «9) əкімшілік дереккөздерге бармай жəне бару арқылы профилактикалық 

бақылау нысанында əкімшілік дереккөздерге қатысты мемлекеттік статистика 
саласындағы мемлекеттік бақылауды жүзеге асырады;»;

  12) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
  «12) бағаларды тіркеуді жүргізеді;»;
 15-тармақ мынадай мазмұндағы абзацтармен толықтырылсын:
  «Комитет қызметіне қанағаттанушылық деңгейін мониторингілеу 

мақсатында респонденттер мен пайдаланушылардан деректер жинау;»
  «жалпымемлекеттік статистикалық байқаулар мен ұлттық санақтар жүргізу 

кезінде адамдарды интервьюерлер ретінде тарту;»;
  «тиісті мемлекеттік органдармен, комиссиялармен, санақ персоналымен 

бірлесіп халық арасында ұлттық санақтарды жүргізудің мақсаттары мен тəртібі 
туралы жаппай түсіндіру жұмыстарын жүргізу;»;

  «санақ персоналын іріктеу жəне Қазақстан Республикасының заңнамасына 
сəйкес ұлттық санақтарға қатысуға олармен шарттар жасасу;»;

  «уəкілетті органның шешімі бойынша пилоттық санақ жүргізу арқылы санақ 
парақтарын сынауды жүргізу, облыстар жəне республикалық маңызы бар 
қалалар əкімдіктерінің ауыл шаруашылығы санағы субъектілерінің тізімдерін 
қалыптастыру, нақтылау, сондай-ақ Комитетке ұсыну;»;

  2. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика 
комитетінің Заң басқармасы заңнамамен белгіленген тəртіпте:

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

  2) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі 
Статистика комитетінің интернет-ресурсында орналастыруды;

  3) Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика 
комитетінің аумақтық органдарына басшылыққа алу жəне орындау үшін 
жолдауды қамтамасыз етсін.

  3. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика 
комитетінің аумақтық органдары орындалуы туралы бір айлық мерзім ішінде 
Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитетін 
ақпараттандыра отырып, белгіленген мерзімде осы бұйрықтан туындайтын 
өзге де шараларды қабылдасын.

  4. Осы бұйрықтың орындалуын бақылауды өзіме қалдырамын.
  5. Осы бұйрық алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он 

күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

 Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі
Статистика комитетінің төрағасы Н.АЙДАПКЕЛОВ

 

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ИНДУСТРИЯ ЖӘНЕ ИНФРАҚҰРЫЛЫМДЫҚ ДАМУ 

МИНИСТРІНІҢ БҰЙРЫҒЫ

2019 жылғы 6 ақпан         № 65      Нұр-Сұлтан қаласы 

Қазақстан Республикасы Индустрия және 
инфрақұрылымдық даму министрлігінің Геология 

және жер қойнауын пайдалану комитеті» 
мемлекеттік мекемесінің және оның аумақтық 

бөлімшелерінің ережелерін бекіту туралы

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

жəне инфрақұрылымдық даму министрлігінің Геология жəне жер қойнауын 
пайдалану комитеті» республикалық мемлекеттік мекемесінің ережесі;

  2) осы бұйрыққа 2-қосымшаға сəйкес «Өскемен қаласындағы Қазақстан 
Республикасы Индустрия жəне инфрақұрылымдық даму министрлігі Геология 

жəне жер қойнауын пайдалану комитетінің «Шығысқазжерқойнауы» Шығыс 
Қазақстан өңіраралық геология жəне жер қойнауын пайдалану департаменті» 
республикалық мемлекеттік мекемесінің ережесі;

  3) осы бұйрыққа 3-қосымшаға сəйкес «Ақтөбе қаласындағы Қазақстан 
Республикасы Индустрия жəне инфрақұрылымдық даму министрлігі Геология 
жəне жер қойнауын пайдалану комитетінің «Батысқазжерқойнауы» Батыс 
Қазақстан өңіраралық геология жəне жер қойнауын пайдалану департаменті» 
республикалық мемлекеттік мекемесінің ережесі;

  4) осы бұйрыққа 4-қосымшаға сəйкес «Көкшетау қаласындағы Қазақстан 
Республикасы Индустрия жəне инфрақұрылымдық даму министрлігі Геология 
жəне жер қойнауын пайдалану комитетінің «Солтүстікқазжерқойнауы» 
Солтүстік Қазақстан өңіраралық геология жəне жер қойнауын пайдалану 
департаменті» республикалық мемлекеттік мекемесінің ережесі;

  5) осы бұйрыққа 5-қосымшаға сəйкес «Қарағанды қаласындағы Қазақстан 
Республикасы Индустрия жəне инфрақұрылымдық даму министрлігі Геология 
жəне жер қойнауын пайдалану комитетінің «Орталыққазжерқойнауы» Орталық 
Қазақстан өңіраралық геология жəне жер қойнауын пайдалану департаменті» 
республикалық мемлекеттік мекемесінің ережесі;

  6) осы бұйрыққа 6-қосымшаға сəйкес «Алматы қаласындағы Қазақстан 
Республикасы Индустрия жəне инфрақұрылымдық даму министрлігі Геология 
жəне жер қойнауын пайдалану комитетінің «Оңтүстікқазжерқойнауы» Оңтүстік 
Қазақстан өңіраралық геология жəне жер қойнауын пайдалану департаменті» 
республикалық мемлекеттік мекемесінің ережесі бекітілсін.

  2. Қазақстан Республикасы Индустрия жəне инфрақұрылымдық даму 
министрлігінің Геология жəне жер қойнауын пайдалану комитеті:

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

  2) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму 
министрлігінің интернет-ресурсында орналастыруды қамтамасыз етсін.

  3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау жетекшілік ететін Қазақстан 
Республикасының Индустрия жəне инфрақұрылымдық даму вице-министріне 
жүктелсін.

  4. Осы бұйрық «Жер қойнауы жəне жер қойнауын пайдалану туралы» 
2017 жылғы 27 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Кодексіне сəйкес 
2024 жылғы 1 қаңтарға дейін қолданыста болатын «Қазақстан Республикасы 
Индустрия жəне инфрақұрылымдық даму министрлігінің Геология жəне 
жер қойнауын пайдалану комитеті» республикалық мемлекеттік мекемесі 
ережесінің 16-тармағы 44), 45), 59), 76) тармақшаларын, сондай-ақ 2023 
жылғы 1 қаңтарға дейін қолданыста болатын 82) тармақшасын қоспағанда, 
қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

 
Қазақстан Республикасының Индустрия жəне

инфрақұрылымдық даму министрі Ж.ҚАСЫМБЕК

Қазақстан Республикасы Индустрия жəне инфрақұрылымдық даму 
министрінің 2019 жылғы 6 ақпандағы № 65 бұйрығына 1-қосымша

 «Қазақстан Республикасы Индустрия жəне
инфрақұрылымдық даму министрлігінің Геология жəне жер қойнауын 

пайдалану комитеті» республикалық мемлекеттік мекемесінің
ЕРЕЖЕСІ

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

министрлігінің Геология жəне жер қойнауын пайдалану комитеті» республи-
калық мемлекеттік мекемесі (бұдан əрі – Комитет) реттеу, іске асыру жəне 
бақылау функцияларын жүзеге асыратын, сондай-ақ мемлекеттік геологиялық 
зерделеу, минералдық-шикізат базасын өндіру, жер қойнауын мемлекеттік 
басқару салаларындағы Министрліктің стратегиялық функцияларын орындауға 
қатысатын Қазақстан Республикасы Индустрия жəне инфрақұрылымдық даму 
министрлігінің (бұдан əрі - Министрлік) ведомствосы болып табылады.

  2. «Қазақстан Республикасы Индустрия жəне инфрақұрылымдық даму ми-
нистрлігінің Геология жəне жер қойнауын пайдалану комитеті» республикалық 
мемлекеттік мекемесінің ережесіне (бұдан əрі - Ереже) қосымшаға сəйкес 
Комитеттің аумақтық бөлімшелері жəне оның қарамағындағы ұйымдары бар.

  3. Комитет 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.

  4. Комитет республикалық мемлекеттік мекеменің ұйымдық-құқықтық 
нысанындағы заңды тұлға болып табылады, мемлекеттік тілде өз атауы 
бар мөрі мен мөртаңбалары, белгіленген үлгідегі бланкілері, сондай-ақ 
қазынашылық органдарында шоттары бар.

  5. Комитет өз атынан азаматтық-құқықтық қатынастарға түседі.
  6. Комитет егер заңнамаға сəйкес осыған уəкілеттік берілген болса, 

мемлекеттің атынан азаматтық-құқықтық қатынастардың тарапы болуға 
құқығы бар.

  7. Комитет өз құзыретінің мəселелері бойынша заңнамада белгіленген 
тəртіппен Комитет төрағасының бұйрықтарымен жəне Қазақстан Республика-
сының заңнамасында көзделген басқа да актілермен ресімделетін шешімдер 
қабылдайды.

  8. Комитеттің құрылымы мен штат санының лимиті Қазақстан Республика-
сының Индустрия жəне инфрақұрылымдық даму министрінің келісімі бойынша 
Министрліктің жауапты хатшысы бекітеді.

  9. Комитеттің орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 010000, Нұр-
Сұлтан қаласы, «Сарыарқа» ауданы, Əзірбайжан Мəмбетов көшесі, 32 үй.

 Ескерту. 9-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Индустрия жəне инфрақұрылымдық 
даму министрінің 06.05.2019 № 286 бұйрығымен.

  10. Комитеттің толық атауы – «Қазақстан Республикасы Индустрия 
жəне инфрақұрылымдық даму министрлігінің Геология жəне жер қойнауын 
пайдалану комитеті» республикалық мемлекеттік мекемесі.

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

асырылады.
  13. Комитетке кəсіпкерлік субъектілерімен Комитеттің функциялары болып 

табылатын міндеттерді орындау тұрғысында шарттық қатынастарға түсуге 
тыйым салынады.

  Комитетке Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерімен кіріс 
əкелетін қызметті жүзеге асыру құқығы берілген жағдайда, онда осындай 
қызметтен алынған кірістер республикалық бюджеттің кірісіне жіберіледі.

  
2-тарау. Негізгі функциялары, құқықтары мен міндеттері

  14. Миссиясы: еліміздің барлық өндірістік салаларын белсенді дамыту үшін 
минералдық-шикізат базасын толықтыру мақсатында Қазақстан аумағының 
геологиялық зерделенуін арттыру.

  15. Міндеттері: мемлекеттік геологиялық зерделеу, минералдық-шикізат 
базасын өндіру, жер қойнауын пайдалануды мемлекеттік басқару саласындағы 
мемлекеттік саясатты іске асыру.

  16. Функциялары:
  1) ведомствоның құзыреті шегінде реттеу, іске асыру жəне бақылау-

қадағалау функцияларын жүзеге асыру жəне Министрліктің стратегиялық 
функцияларын орындауға қатысу;

  2) адам мен азаматтың құқықтары мен бостандықтарын қозғайтын 
нормативтік құқықтық актілерді қоспағанда, ведомствоның құзыретіне кіретін 
мəселелер бойынша жəне Министрдің бұйрықтарында оларды бекіту бойынша 
тікелей құзыреті болған кезде нормативтік құқықтық актілерді бекіту;

  3) өз құзыретi шегiнде халықаралық ынтымақтастықты жүзеге асыру;
  4) Қазақстан Республикасының жұмылдыру дайындығы жəне жұмылдыру 

саласындағы заңдары мен өзге де нормативтiк құқықтық актiлерiнiң сақталуын 
қамтамасыз ету;

  5) өз құзыреті шегінде ұлттық қауiпсiздiктi қамтамасыз ету жөнiндегi 
іс-шараларды жоспарлау жəне өткiзу бойынша ведомстволық бағынысты 
ұйымдардың қызметiне басшылық ету;

  6) ұлттық қауiпсiздiк саласындағы заңдар мен өзге де нормативтiк құқықтық 
актiлердiң сақталуын қамтамасыз ету;

  7) өз құзыретi шегiнде техникалық регламенттер əзірлеу бойынша жұмысты 
ұйымдастыру;

  8) Қазақстан Республикасының пайдалы қазбалар қорлары жөніндегі 
мемлекеттік комиссияның қызметін ұйымдастыру;

  9) ойын бизнесі саласындағы лицензияланатын қызмет түрлеріне 
қойылатын біліктілік талаптары мен құжаттар тізбесін қоспағанда, біліктілік 
талаптары мен оларға сəйкестікті растайтын құжаттар тізбесін бекіту туралы 
нормативтік құқықтық актілерді əзірлеу, рұқсаттар жəне хабарламалар 
саласындағы уəкілетті органмен келісу;

  10) кəсіпкерлік жөніндегі уəкілетті орган айқындайтын тəртіппен Қазақстан 
Республикасы Кəсіпкерлік кодексінің 82-бабының 3-тармағында көзделген 
əзірленетін құжаттардың жобаларына қатысты реттеушілік əсерді талдау;

  11) жүргізілген реттеушілік əсерді талдаудың нəтижесін Министрліктің 
ресми интернет-ресурсында орналастыру;

  12) Қазақстан Республикасы Кəсіпкерлік кодексінің 132-бабының 2-тар-
мағына сəйкес тексерілетін субъектілер қызметінің Қазақстан Респуб ликасы-
ның заңнамасында белгіленген талаптарға сəйкестігін бақылауды жəне 
тексеруді жүзеге асыру;

  13) тиісті салада мемлекеттік бақылау жəне қадағалау саласындағы мем-
лекеттік саясатты іске асыру;

  14) өз құзыреті шегінде Қазақстан Республикасы Кəсіпкерлік кодексінің 
141-бабының 2 жəне 3-тармақтарында, 143-бабының 1-тармағында көзделген 
нормативтік құқықтық актілерді, сондай-ақ тексерулер жүргізудің жартыжылдық 
кестелерін əзірлеу;

  15) Қазақстан Республикасының заңдарына сəйкес мемлекеттік бақылауды 
жəне қадағалауды жүргізу;

  16) мемлекеттік бақылау жəне қадағалау тиімділігінің мониторингін жүргізу;
  17) мемлекеттік бақылау жəне қадағалау жүргізуді жетілдіру жөнінде 

ұсыныстар енгізу;
  18) бекітілген тексеру парақтарының нысандарын, тəуекел дəрежесін 

бағалау өлшемшарттарын, ведомстволық есептіліктің жиынтық деректерін 
Министрліктің интернет-ресурсында орналастыру;

  19) тексеру жүргiзудiң мерзiмдерi мен нысанасын көрсете отырып, тəуекел 
дəрежесін бағалау негізінде тексерулер жүргізудің ерекше тəртібі бойынша 
тексеру, ішінара тексеру жүргiзудiң басталатыны туралы тексерудің өзі 
басталғанға дейiн кемiнде күнтiзбелiк отыз күн бұрын тексерiлетiн субъектiге 
жазбаша түрде хабарлау;

  20) Қазақстан Республикасы Кəсіпкерлік кодексінің 144-бабы 3-тармағының 
2), 7), 9) жəне 10) тармақшаларында, 6 жəне 7-тармақтарында көзделген 
жағдайларды қоспағанда, тексеру жүргiзу нысанасын көрсете отырып, 
тексерiлетiн субъектiге жоспардан тыс тексеру жүргiзудiң басталатыны туралы 
тексерудің өзі басталғанға дейiн кемiнде бiр тəулiк бұрын хабарлау;

  21) тексеруді тағайындау туралы актіні ресімдеу жəне оны құқықтық 
статистика жəне арнайы есепке алу жөніндегі уəкілетті органда тіркеу;

  22) тексеру мерзiмдерi ұзартылған жағдайда құқықтық статистика жəне 
арнайы есепке алу жөнiндегi уəкiлеттi органда тiркей отырып, тексерудi ұзарту 
туралы қосымша актіні ресiмдеу;

  23) екінші санаттағы рұқсатты алуға арналған өтініштердің нысандарын, 
екінші санаттағы рұқсаттардың нысандарын əзірлеу;

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

  25) Қазақстан Республикасының Кəсіпкерлік кодексіне сəйкес тексеру 
парақтарын, тəуекел дəрежесін бағалау өлшемшарттарын, тексеру жүргізудің 
жартыжылдық кестелерін əзірлеу;

  26) мемлекеттік бақылау жəне қадағалау жүзеге асырылатын кəсіпкерлік 
субъектілері қызметінің салаларын Қазақстан Республикасы Кəсіпкерлік 
кодексінің 141-бабының 3, 5 жəне 6-тармақтарында көрсетілген топтарға жат-
қызу, сондай-ақ тексерілетін субъектілерді (объектілерді) тəуекел дəрежесі 
жоғарыға жатқызылғандарға жəне тəуекел дəрежесі жоғарыға жатқызыл-
мағандарға бөлу;

  27) Қазақстан Республикасы Үкіметінің шешімі бойынша мемлекеттік 
акциялар пакетіне (жарғылық капиталдағы қатысу үлесі) иелік ету жəне 
пайдалану құқығын, сондай-ақ республикалық мемлекеттік кəсіпорындар мен 
мемлекеттік мекемелерге қатысты мемлекеттік басқарудың тиісті саласына 
(аясына) басшылық ету жөніндегі уəкілетті органның функцияларын жүзеге 
асыру;

  28) өз құзыреті шегінде нормативтік құқықтық актілерді əзірлеу, келісу 
жəне бекіту;

  29) Қазақстан Республикасының атынан жасалатын Қазақстан Республика-
сының халықаралық шарттары бойынша міндеттемелерді орындау;

  30) мемлекеттік көрсетілетін қызметтер стандарттары мен регламенттерін 
əзірлеу;

  31) соттарға Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес талап-
арыздар беру;

  32) мемлекеттің меншігіндегі, сондай-ақ оның иеленуі мен пайдалануындағы 
геологиялық ақпаратты есепке алу, сақтау, жүйеге келтіру, жинақтап қорыту 
жəне беру;

  33) геологиялық барлау кезеңділігінің қағидаларын əзірлеу;
  34) Қазақстан Республикасындағы өндіруші салалар қызметі ашықтығының 

бастамалары стандартын іске асыру;
  35) пайдалы қазбалар жатқан аумақтарда құрылыс салуға рұқсат беру 

қағидаларын əзірлеу;
  36) мемлекеттің меншігіндегі, сондай-ақ оның иеленуі мен пайдалануындағы 

геологиялық ақпаратты есепке алу, сақтау, жүйеге келтіру, жинақтап қорыту 
жəне беру қағидаларын əзірлеу;

  37) жер қойнауын пайдаланушының жер қойнауын пайдалану жөніндегі 
операцияларды жүргізу нəтижесінде алынған геологиялық ақпаратты жəне 
оның жеткізгіштерін сақтау жəне есепке алу қағидаларын əзірлеу;

  38) геологиялық есептің мемлекеттік сараптамасын жүргізу қағидаларын 
əзірлеу;

  39) жер қойнауын пайдаланушылардың жер қойнауын геологиялық 
зерттеуге арналған лицензиялар жəне жер қойнауы кеңістігін пайдалануға 
арналған лицензиялар шарттарын сақтауын бақылау;

  40) мемлекеттік жер қойнауы қорын басқару бағдарламасын əзірлеуге 
қатысу;

  41) жер қойнауын геологиялық зерттеуге арналған лицензияларды беруге 
өтініштерді беру жəне қарау қағидаларын əзірлеу;

  42) жер қойнауының мемлекеттік сараптама жүргізу қағидаларын, Жер 
қойнауының мемлекеттік сараптама комиссиясы туралы ережені əзірлеу;

  43) тарихи шығындардың мөлшерiн, геологиялық ақпараттың құнын жəне 
алу шартын айқындау;

  44) Қазақстан Республикасының пайдалы қазбалар қорлары жөніндегі 
мемлекеттік комиссия туралы ережені əзірлеу;

  45) қорлар жөніндегі өңіраралық комиссиялар туралы ережені əзірлеу;
  46) Қазақстан Республикасындағы өндіруші салалар қызметі айқындығының 

бастама стандартын іске асыру бойынша есептіліктің нысанын жəне оны 
толтыру жөніндегі нұсқаулықты əзірлеу;

  47) жер қойнауын геологиялық зерттеу бойынша жобалау құжаттарын 
жасау жөніндегі нұсқаулықты əзірлеу;

  48) тау-кен жұмыс жоспарын жасау жөніндегі нұсқаулықты əзірлеу;
  49) жер қойнауы кеңістігін пайдалану жобасын жасау жөніндегі нұсқаулықты 

əзірлеу;
  50) кен іздеушілік жоспарын жасау жөніндегі нұсқаулықты əзірлеу;
  51) кең таралған пайдалы қатты қазбаларды қоспағанда, геологиялық 

жəне тау-кен бөлiнiсiн беру;
  52) мемлекеттік жер қойнауы қорының бірыңғай кадастрын жүргізу;
  53) геологиялық есептің нысанын əзірлеу;
  54) пайдалануға берілетін жер қойнауы учаскелерінің шекараларын 

айқындау, геологиялық ақпаратты пайдалану жəне 2017 жылғы 27 желтоқсан-
дағы «Жер қойнауы жəне жер қойнауын пайдалану туралы» Қазақстан 
Республикасының Кодексінде көзделген басқа да мəселелер бойынша 
құзыретті органмен өзара іс-қимыл жасау жəне үйлестіру;

  55) геологиялық есептің мемлекеттік сараптамасын жүргізуді ұйымдастыру;
  56) жерасты сулары бөлігінде мемлекеттік су кадастрын жүргізуге қатысу;
  57) жер қойнауын геологиялық зерттеу жəне кеңістігін пайдалану үшін жер 

қойнауын пайдалану құқығын беру;
  58) пайдалы қатты қазбаларды өндіруге арналған лицензия беру 

туралы өтінішті жер қойнауын пайдалану саласындағы заңнамада көзделген 
лицензияны беруден бас тарту үшін негіздердің болуы тұрғысынан қарау;

  59) пайдалы қатты қазбалардың ресурстарын бағалау туралы есепте 
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ресурстардың «Жер қойнауы жəне жер қойнауын пайдалану туралы» 2010 
жылғы 24 маусымдағы Қазақстан Республикасы Заңының 121-бабына сəйкес 
бұрын бекітілген өнеркəсіптік санаттар қорларының жиырма бес пайызынан 
астам емес азаюы негізділігін растау;

  60) 2017 жылғы 27 желтоқсандағы «Жер қойнауы жəне жер қойнауын 
пайдалану туралы» Қазақстан Республикасының Кодексі қолданысқа 
енгізілгенге дейін жасалған келісімшарттар бойынша уранды қоспағанда, 
пайдалы қатты қазбаларды, сондай-ақ кең таралған пайдалы қазбаларды 
барлауға жəне (немесе) өндіруге арналған келісімшарттар бойынша жұмыс 
тобы мақұлдаған жұмыс бағдарламасының жобасын келісу;

  61) өтініш берілген жер қойнауы учаскесінде кең таралған пайдалы 
қазбалар болып табылмайтын пайдалы қатты қазбалар ресурстарының 
жоқ екендігін немесе ресурстар перспективасының жоқ екендігін растайтын 
геологиялық барлау жұмыстарының нəтижелері туралы есептің мемлекеттік 
сараптама қорытындысын беру;

  62) пайдалы қазбалар жатқан аумақтарда құрылыс салуға облыстың, 
республикалық маңызы бар қалалардың, астананың жергілікті атқарушы 
органының рұқсатын келісу;

  63) жер қойнауын мемлекеттік геологиялық зерттеуді ұйымдастыру жəне 
жүргізу;

  64) жер қойнауын геологиялық зерттеу жəне оның кеңістігін пайдалану 
жөніндегі операцияларды реттеу;

  65) жер қойнауын геологиялық зерттеу, сондай-ақ оның кеңістігін 
пайдалану жөніндегі операцияларға мемлекеттік бақылауды жүзеге асыру;

  66) жер қойнауын пайдалану саласындағы Қазақстан Республикасы 
заңнамасының геологиялық ақпаратты есепке алу, сақтау, оның сақталуы 
мен анықтығы жөніндегі талаптарының сақталуына мемлекеттік бақылауды 
жүзеге асыру;

  67) құпия болып табылмайтын геологиялық ақпаратқа, сондай-ақ жер 
қойнауын пайдалануға берілген лицензиялар туралы ақпаратқа қолжетімділікті 
қамтамасыз ету;

  68) жер қойнауын геологиялық зерттеу бойынша есептер нысандарын 
əзірлеу;

  69) тиісті координаттары мен жеке кодтары бар блоктарды сəйкестендіру 
картасын əзірлеу;

  70) техногендік минералдық түзілімдерді орналастырудың қолданыстағы 
объектілерін мемлекеттік есепке алуды ұйымдастыру жəне жүргізу;

  71) мемлекеттік жер қойнауы қорының бірыңғай кадастрын енгізу жəне 
пайдалы қазбалар қорын мемлекеттік есепке алу бойынша ақпаратты ұсыну 
қағидаларын əзірлеу;

  72) жер қойнауының мемлекеттік мониторингін, геологиялық ақпаратты 
жинауды жəне жинақтап қорытуды жүзеге асыру;

  73) кен іздеушілікке арналған лицензияларды беруге өтініштер беру жəне 
қарау қағидаларын əзірлеу;

  74) өздігінен ағып жататын иесіз жəне авариялық ұңғымаларды жоюды 
жəне консервациялауды жүзеге асыру;

  75) пайдалы қазбалар қорларын мемлекеттік есепке алу бойынша 
ақпаратты мемлекеттік органдарға ұсыну;

  76) пайдалы қазбалар қорларының мемлекеттiк балансын жүргізу;
  77) геологиялық ақпаратты жариялау немесе оған ашық қолжетімділік 

жасау арқылы ашып көрсету;
  78) керндерді Қазақстан Республикасының шегінен тыс жерге əкетуге 

рұқсат беру;
  79) бiр келiсiмшарттық аумақ шегiнде жер қойнауын пайдалану бойынша 

операцияларды жүргiзу тəртiбiн келiсу;
  80) жер қойнауын пайдаланушылардың уəкілетті органға нормаланатын 

ысыраптар туралы деректерді ұсыну қағидаларын əзірлеу;
  81) жер қойнауын пайдаланушының геологиялық ақпараттың сынамалар 

түріндегі табиғи жеткізгіштерін иеліктен шығаруы жəне (немесе) сынамаларды 
Қазақстан Республикасының шегінен тыс жерге əкетуге рұқсат беру;

  82) жер қойнауын пайдаланушылар ұсынатын нормаланатын ысыраптар 
туралы деректер негізінде жүзеге асырылатын пайдалы қатты қазбаларды 
өндіру кезінде ысырапты есепке алу;

  83) ұңғымадан көмірсутектердің ағымын құжатпен растау арқылы алу, 
оның ішінде қабатты сынағышпен сынамалау жүргізген кезде жəне (немесе) 
мұнай-газдың мол болуына коллектор-жынысты зертханалық зерттеу кезінде 
растаған жаңа кенжатынның (кенжатындар жиынтығының) ашылуын растау;

  84) келісімшарттың шарттарында барлау көзделген пайдалы қатты 
қазбалар кен орнының табылғанын растау (бағалауды талап ететін кен 
орнының табылғаны туралы қорытынды);

  85) жер қойнауын геологиялық зерттеуге берілген лицензиялар бойынша 
жерасты суларына арналған іздестіру-бағалау жұмыстары жобаларына 
өзгерістерді келісу;

  86) уранды қоспағанда, пайдалы қатты қазбаларды, сондай-ақ кең 
таралған пайдалы қазбаларды барлауға жəне (немесе) өндіруге арналған 
келісімшарттар бойынша жұмыс бағдарламасын келісу;

  87) жерасты сулары учаскелері қорларының мемлекеттік сараптамасын 
ұйымдастыру жəне жүргізу;

  88) барлау учаскесінде бір мың текше метрден асатын көлемде тау-кен 
массасын алуға жəне (немесе) топырақты ауыстыруға рұқсат беру;

  89) жер қойнауын пайдаланушының теңгеріміне ұңғымаларды, 
технологиялық бірліктерді қабылдау жəне беру;

  90) Жер қойнауының мемлекеттік мониторингін жүзеге асыру қағидаларын 
əзірлеу;

  91) жер қойнауы кеңістігін пайдаланудың салдарын жою актісіне қол қою 
жөніндегі комиссияны құру;

 92) Алып тасталды - ҚР Индустрия жəне инфрақұрылымдық даму 
министрінің 06.05.2019 № 286 бұйрығымен.

 93) жер қойнауын мемлекеттік геологиялық зерттеу бойынша жұмыстарды 
жүргізуге арналған уақыт нормалары мен бағасын əзірлеу;

  94) өз құзыреті шегінде мемлекеттік құпияларын қорғау саласындағы 
Қазақстан Республикасы заңдарының жəне өзге де нормативтік құқықтық 
актілердің сақталуын қамтамасыз ету;

  95) кең таралған пайдалы қазбаларды қоспағанда, өндіруге арналған ли-
цензияларды беруге өтініштерді келісу;

  96) Қазақстан Республикасының заңдарында, Қазақстан Республикасы 
Президентiнiң, Үкiметiнiң актiлерiнде жəне Министрдің бұйрықтарында 
көзделген өзге де өкiлеттiктердi жүзеге асыру.

 Ескерту. 16-тармаққа өзгерістер енгізілді - ҚР Индустрия жəне инфрақұры-
лымдық даму министрінің 06.05.2019 № 286 бұйрығымен.

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

ұйымдардан, олардың лауазымды тұлғаларынан қажетті ақпарат пен 
материалдарды сұрауға жəне алуға;

  3) Қазақстан Республикасының заңнамасын жетілдіру жөнінде ұсыныстар 
енгізуге;

  4) Комитеттің құзыретіне кіретін мəселелер бойынша кеңестер, семинар-
лар, конференциялар, дөңгелек үстелдер, конкурстар жəне өзге шараларды 
өткізуге;

  5) қызметінің жетекшілік ететін бағыттары бойынша консультативтік-
кеңесші органдарын (жұмыс топтарын, комиссияларды, кеңестерді) құру жөнін-
де ұсыныстар енгізуге;

  6) өз құзыретіне жатқызылған мəселелер бойынша сараптамаларға қатысу 
үшін тиісті мамандарды тартуға;

  7) Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында көзделген 
өзге құқықтарды жүзеге асыруға құқығы бар.

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

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

құқықтары мен заңмен қорғалатын мүдделерін сақтауға;
  3) Комитеттің құзыретіне кіретін мəселелер бойынша түсініктемелер 

дайындау;
  4) Комитет теңгеріміндегі мемлекеттік меншіктің сақталуын қамтамасыз ету;
  5) бухгалтерлік есепті жүргізу;
  6) бухгалтерлік жəне қаржылық есептілікті жасау жəне Министрлікке беру;
  7) Комитетке бөлінген бюджеттік қаражатты толық, уақтылы жəне тиімді 

пайдалануды қамтамасыз ету;

  8) мемлекеттік сатып алу рəсімдерін «Мемлекеттік сатып алу туралы» 
Қазақстан Республикасының Заңына сəйкес жүргізу кіреді.

 
 3-тарау. Комитеттің қызметін ұйымдастыру

  18. Комитет басшылығын төраға жүзеге асырады, Комитетке жүктелген 
міндеттердің орындалуына жəне өз функцияларын оның жүзеге асыруына 
жауапты болады.

  19. Төрағаны Қазақстан Республикасы Индустрия жəне инфрақұрылымдық 
даму министрі қызметке тағайындайды жəне қызметтен босатады.

  20. Төрағаның Министрліктің жауапты хатшысымен қызметке тағайында-
латын жəне қызметтен босатылатын орынбасарлары бар.

  21. Комитет төрағасы Министрліктің басшылығына Комитеттің құрылымы 
мен штат кестесі бойынша ұсыныстар береді.

  22. Комитет төрағасы комитет қызметіне жалпы басшылықты жүзеге 
асырады жəне Комитетке жүктелген міндеттердің орындалуына жəне өз 
функцияларын оның жүзеге асыруына жауапты болады.

  23. Комитет төрағасының өкілеттіктері:
  1) өз орынбасарларының, Комитеттің құрылымдық бөлімшелері басшыла-

ры ның жəне қызметкерлерінің міндеттері мен өкілеттіктерін айқындайды;
  2) өз құзыреті шегінде бұйрықтар шығарады;
  3) мемлекеттік органдарда жəне өзге де ұйымдарда Комитет атынан 

өкілдік етеді;
  4) оның құзыретіне жатқызылған мəселелер бойынша шешімдер қабыл-

дайды.
  Төраға болмаған кезеңде оның өкілеттіктерін Министрліктің жауапты 

хатшысының бұйрығына сəйкес оны алмастыратын тұлға жүзеге асырады.
  24. Комитет төрағасы өз орынбасарларының өкілеттіктерін қолданыстағы 

заңнамаға сəйкес белгілейді.
  25. Комитет төрағасының орынбасарлары:
  1) өз өкілеттіктері шегінде Комитеттің құрылымдық бөлімшелерінің 

қызметін үйлестіреді;
  2) Комитет төрағасымен оған жүктелген өзге де функцияларды жүзеге 

асырады.
 

 4-тарау. Комитеттің мүлкі
  26. Комитеттің заңнамада көзделген жағдайларда жедел басқару 

құқығында оқшауланған мүлкі болуы мүмкін.
  Комитеттің мүлкі оған меншік иесі берген мүлік, сондай-ақ өз қызметі нəти-

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

  27. Комитетке бекітілген мүлік республикалық меншікке жатады.
  28. Егер Қазақстан Республикасының заңдарында өзгеше көзделмесе, 

Комитет өзіне бекітілген мүлікті дербес иеліктен шығаруға немесе өзге тəсілмен 
иелік етуге құқығы жоқ.

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

заңнамасына сəйкес жүзеге асырылады.

«Қазақстан Республикасы Индустрия жəне инфрақұрылымдық даму 
министрлігінің Геология жəне жер қойнауын пайдалану комитеті» 

республикалық мемлекеттік мекемесінің ережесіне қосымша

  Комитетінің қарамағындағы ұйымдардың тізбесі
 
 1) «Қазгеоақпарат» республикалық геологиялық ақпарат орталығы» жауап-

кершілігі шектеулі серіктестігі.
  Комитеттің қарамағындағы аумақтық бөлімшелердің тізбесі
  1) «Өскемен қаласындағы Қазақстан Республикасы Индустрия жəне 

инфрақұрылымдық даму министрлігі Геология жəне жер қойнауын пайдалану 
комитетінің «Шығысқазжерқойнауы» Шығыс Қазақстан өңіраралық геология 
жəне жер қойнауын пайдалану департаменті» республикалық мемлекеттік 
мекемесі;

  2) «Ақтөбе қаласындағы Қазақстан Республикасы Индустрия жəне 
инфра құрылымдық даму министрлігі Геология жəне жер қойнауын пайдалану 
комитетінің «Батысқазжерқойнауы» Батыс Қазақстан өңіраралық геология жəне 
жер қойнауын пайдалану департаменті» республикалық мемлекеттік мекемесі;

  3) «Көкшетау қаласындағы Қазақстан Республикасы Индустрия жəне 
инфрақұрылымдық даму министрлігі Геология жəне жер қойнауын пайдалану 
комитетінің «Солтүстікқазжерқойнауы» Солтүстік Қазақстан өңіраралық 
геология жəне жер қойнауын пайдалану департаменті» республикалық 
мемлекеттік мекемесі;

  4) «Қарағанды қаласындағы Қазақстан Республикасы Индустрия жəне 
инфрақұрылымдық даму министрлігі Геология жəне жер қойнауын пайдалану 
комитетінің «Орталыққазжерқойнауы» Орталық Қазақстан өңіраралық геология 
жəне жер қойнауын пайдалану департаменті» республикалық мемлекеттік 
мекемесі;

  5) «Алматы қаласындағы Қазақстан Республикасы Индустрия жəне 
инфра құрылымдық даму министрлігі Геология жəне жер қойнауын пайдалану 
комитетінің «Оңтүстікқазжерқойнауы» Оңтүстік Қазақстан өңіраралық геология 
жəне жер қойнауын пайдалану департаменті» республикалық мемлекеттік 
мекемесі.

Қазақстан Республикасы Индустрия жəне инфрақұрылымдық даму 
министрінің 2019 жылғы 6 ақпандағы № 65 бұйрығына 2-қосымша

 «Қазақстан Республикасы Индустрия жəне
инфрақұрылымдық даму министрлігі Геология жəне жер қойнауын 

пайдалану комитетiнiң Өскемен қаласындағы «Шығысқазжерқойнауы» 
Шығыс Қазақстан өңiраралық геология жəне жер қойнауын пайдалану 

департаментi» республикалық мемлекеттік мекемесі
ЕРЕЖЕСІ

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

министрлігі Геология жəне жер қойнауын пайдалану комитетiнiң Өскемен 
қаласындағы «Шығысқазжерқойнауы» Шығыс Қазақстан өңiраралық геология 
жəне жер қойнауын пайдалану департаментi» республикалық мемлекеттік 
мекемесі (бұдан əрі - «Шығысқазжерқойнауы» ӨД) Шығыс Қазақстан облы-
сының аумағында мемлекеттік геологиялық зерделеу, минералдық-шикізат 
базасын өндіру, жер қойнауын пайдалануды мемлекеттік басқару салаларын-
дағы функцияларды жүзеге асыратын «Қазақстан Республикасы Индустрия 
жəне инфрақұрылымдық даму министрлігі Геология жəне жер қойнауын пайда-
лану комитеті» республикалық мемлекеттік мекемесінің (бұдан əрі - Комитет) 
аумақтық бөлімшесі болып табылады.

  2. «Шығысқазжерқойнауы» ӨД-нің құрылымында:
  1) Өскемен өңірлік инспекциясы;
  2) Семей өңірлік инспекциясы бар.
  3. «Шығысқазжерқойнауы» ӨД өз қызметін Қазақстан Республикасының 

Конституциясына, заңнамалық жəне өзге де нормативтік құқықтық актілеріне, 
Комитеттің бұйрықтары жəне осы «Қазақстан Республикасы Индустрия 
жəне инфрақұрылымдық даму министрлігі Геология жəне жер қойнауын 
пайдалану комитетiнiң Өскемен қаласындағы «Шығысқазжерқойнауы» Шығыс 
Қазақстан өңiраралық геология жəне жер қойнауын пайдалану департаментi» 
республикалық мемлекеттік мекемесінің ережесіне (бұдан əрі - Ереже) сəйкес 
жүзеге асырады.

  4. «Шығысқазжерқойнауы» ӨД республикалық мемлекеттік мекеменің 
ұйымдық-құқықтық нысанындағы заңды тұлға болып табылады, мемлекеттік 
тілде өз атауы бар мөрі мен мөртаңбалары, белгіленген үлгідегі бланкілері, 
сондай-ақ заңнамаға сəйкес қазынашылық органдарында шоттары бар.

  5. «Шығысқазжерқойнауы» ӨД егер осыған уəкілеттік берілген болса, өз 
атынан азаматтық-құқықтық қатынастарға түседі.

  6. «Шығысқазжерқойнауы» ӨД егер заңнамаға сəйкес осыған уəкілеттік 
берілген болса, мемлекеттің атынан азаматтық-құқықтық қатынастардың 
тарапы болуға құқығы бар.

  7. «Шығысқазжерқойнауы» ӨД өз құзыретінің мəселелері бойынша 
заңнамамен белгіленген тəртіппен бұйрықтар түрінде актілер шығарады.

  8. «Шығысқазжерқойнауы» ӨД құрылымы мен штат саны Қазақстан 
Республикасының Индустрия жəне инфрақұрылымдық даму министрінің 
келісімі бойынша Қазақстан Республикасы Индустрия жəне инфрақұрылымдық 
даму министрлігінің (бұдан – əрі Министрлік) жауапты хатшысымен бекітіледі.

  9. «Шығысқазжерқойнауы» ӨД орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 
070004, Өскемен қаласы, Тоқтаров көшесі, 35.

  10. «Шығысқазжерқойнауы» ӨД толық атауы:
  «Қазақстан Республикасы Индустрия жəне инфрақұрылымдық даму 

министрлігі Геология жəне жер қойнауын пайдалану комитетiнiң Өскемен 
қаласындағы «Шығысқазжерқойнауы» Шығыс Қазақстан өңiраралық геология 
жəне жер қойнауын пайдалану департаментi» республикалық мемлекеттік 
мекемесі»

  11. Осы Ереже «Шығысқазжерқойнауы» ӨД құрылтай құжаттары болып 
табылады.

  12. «Шығысқазжерқойнауы» ӨД қызметтерін қаржыландыру республикалық 
бюджет қаражаты есебінен жүзеге асырылады.

  13. «Шығысқазжерқойнауы» ӨД кəсіпкерлік субъектілерімен «Шығысқаз-
жерқойнауы» ӨД функциялары болып табылатын міндеттерді орындау мəніне 
шарттық қатынастарға түспейді.

  «Шығысқазжерқойнауы» ӨД Қазақстан Республикасының заңнамалық 
актілерімен кіріс əкелетін қызметті жүзеге асыру құқығы берілген жағдайда, 
онда осындай қызметтен алынған кірістер республикалық бюджеттің кірісіне 
жіберіледі.

  
2-тарау. «Шығысқазжерқойнауы» ӨД негізгі міндеттері, 

функциялары, құқықтары мен міндеттері
  14. Миссиясы: елдің барлық өндірістік саласын белсенді дамыту үшін 

минералдық-шикізат базасын толықтыру мақсатында Қазақстан аумағының 
геологиялық зерделенуін арттыру.

  15. Міндеттері: мемлекеттік геологиялық зерделеу, минералдық-шикізат 
базасын өндіру, жер қойнауын пайдалануды мемлекеттік басқару саласындағы 
мемлекеттік саясатты іске асыру.

  16. Функциялары:
  1) меншіктегі, сондай-ақ мемлекет иеленуі мен пайдалануындағы геология-

лық ақпаратты есепке алу, сақтау, жүйеге келтіру, жинақтап қорыту жəне беру;
  2) жер қойнауын пайдаланушылардың жер қойнауын геологиялық 

зерттеуге арналған лицензиялар жəне жер қойнауы кеңістігін пайдалануға 
арналған лицензиялар шарттарының сақталуын бақылау;

  3) мемлекеттік жер қойнауы қорын басқару бағдарламасын əзірлеуге қатысу;
  4) тарихи шығындар мөлшерін, геологиялық ақпарат алудың құны мен 

талаптарын айқындау;
  5) мемлекеттік жер қойнауы қорының бірыңғай кадастрын енгізу;
  6) жерасты сулары бөлігінде мемлекеттік су кадастрын жүргізуге қатысу;
  7) су объектілерінің сарқылуына жол бермеуге бағытталған жеке жəне 

өаңды тұлғалар жүргізетін су қорғау іс-шараларын келісу;
  8) кең таралған пайдалы қазбалар бойынша геологиялық жəне тау-кен 

бөлінісін беру;
  9) су объектілерінің жай-күйіне əсер ететін объектілерді салуға, реконструк-

циялауға (кеңейтуге, жаңғыртуға, техникалық қайта жарақтандыруға, қайта 
бейін деуге), пайдалануға, консервациялауға, жоюға (кейіннен кəдеге жаратуға) 
қорытынды беру;

  10) жер қойнауына мемлекеттік геологиялық зерттеуді ұйымдастыру 
жəне өткізу;

  11) жер қойнауын геологиялық зерттеу жəне оның кеңістігін пайдалану 
жөніндегі операцияларды реттеу;

  12) жер қойнауын геологиялық зерттеу, сондай-ақ оның кеңістігін пайда-
лану жөніндегі операцияларға мемлекеттік бақылауды жүзеге асыру;

  13) Қазақстан Республикасының жер қойнауын пайдалану саласындағы 
заңнамасының геологиялық ақпаратты есепке алу, сақтау, оның сақталуы 
мен анықтығы жөніндегі талаптарының сақталуына мемлекеттік бақылауды 
жүзеге асыру;

  14) уранды жəне кең таралған пайдалы қазбаларды өндіру жөніндегі 
операцияларды қоспағанда, пайдалы қатты қазбаларды барлау мен өндіру 
жөніндегі операциялардың жүргізілуіне мемлекеттік бақылауды жүзеге асыру;

  15) құпия болып табылмайтын геологиялық ақпаратқа, сондай-ақ жер 
қойнауын пайдалануға арналған, өздері берген лицензиялар туралы ақпаратқа 
қолжетімділікті қамтамасыз ету;

  16) техногендік минералдық түзілімдерді орналастырудың қолданыстағы 
объектілерін мемлекеттік есепке алуды ұйымдастыру жəне жүргізу;

  17) жер қойнауының мемлекеттік мониторингін, геологиялық ақпаратты 
жинауды жəне жинақтап қорытуды жүзеге асыру;

  18) өздігінен ағып жататын иесіз жəне авариялық ұңғымаларды жою мен 
консервациялауды жүзеге асыру;

  19) пайдалы қазбалар қорларын мемлекеттік есепке алу бойынша 
ақпаратты мемлекеттік органдарға ұсыну;

  20) пайдалы қазбалар қорларының мемлекеттiк балансын жүргізу;
  21) геологиялық ақпаратты жариялау немесе оған ашық қолжетімділік 

жасау арқылы ашып көрсету;
  22) жерасты сулары учаскелері қорларының мемлекеттік сараптамасын 

ұйымдастыру жəне жүргізу;
  23) пайдалы қазбалар қорлары бойынша өңіраралық комиссиялардың 

қызметін ұйымдастыру;
  24) жерүсті су объектілері жоқ, бірақ ауызсу сапасындағы жерасты 

суларының жеткілікті қорлары бар аумақтарда облыстардың (республикалық 
маңызы бар қаланың, астананың) жергілікті атқарушы органдарымен ауыз 
сумен қамтамасыз етуге байланысты емес мақсаттар үшін ауыз су сапасындағы 
жер асты суларын пайдалануға рұқсаттарды келісу;

  25) жер қойнауы кеңістігін пайдаланудың салдарын жою актісіне қол қою 
жөніндегі комиссияны құру;

  26) жер қойнауын пайдаланушының теңгеріміне ұңғымаларды, 
технологиялық бірлікті қабылдау жəне беру;

  27) Қазақстан Республикасы Кəсіпкерлік кодексінің 141-бабының 3-тармағы 
он бірінші бөлігінің 1), 3) жəне 6) тармақшаларында, 144-бабы 3-тармағының 
3), 4), 9) жəне 10) тармақшаларында, 6, 7 жəне 8-тармақтарында көзделген 
жағдайларды қоспағанда, тексеру жүргiзу нысанасын көрсете отырып, тексерi-
летiн субъектiге жоспардан тыс тексеруді жəне бақылау жəне қадағалау субъек-
тісіне (объектісіне) бару арқылы профилактикалық бақылау мен қадағалауды 
жүргізудің басталатыны туралы тексерудің олар басталғанға дейiн кемiнде 
бiр тəулiк бұрын хабарлау;

  28) тиісті салада мемлекеттік бақылау саласындағы мемлекеттік саясатты 
іске асыру;

  29) Қазақстан Республикасының заңдарына сəйкес мемлекеттік бақылауды 
жүргізу;

  30) мемлекеттік бақылау жүргізуді жетілдіру жөнінде ұсыныстар енгізу;
  31) тексеруді жəне бақылау жəне қадағалау субъектісіне (объектісіне) бару 

арқылы профилактикалық бақылау мен қадағалауды тағайындау туралы актіні 
ресімдеу жəне оны құқықтық статистика жəне арнайы есепке алу жөніндегі 
уəкілетті органда тіркеу;

  32) тексеруді жəне бақылау жəне қадағалау субъектісіне (объектісіне) 
бару арқылы профилактикалық бақылау мен қадағалауды ұзарту туралы 
қосымша актіні ресімдеу жəне оны құқықтық статистика жəне арнайы есепке 
алу жөніндегі уəкілетті органда тіркеу;

  33) өз құзыреті шегінде мемлекеттік құпияларды қорғау саласындағы 
Қазақстан Республкасының заңдарын жəне өзге де нормативтік құқықтық 
актілерді сақтауды қамтамасыз ету;

 34) жою жоспарларының кешенді сараптамасын жүргізу;
 35) жерүсті су объектілері жоқ, бірақ ауызсу сапасындағы жерасты сулары-

ның жеткілікті қорлары бар аумақтарда облыстардың (республикалық маңызы 
бар қаланың, астананың) жергілікті атқарушы органдарымен келісу бойынша 
осы суларды ауызсумен жабдықтауға байланысты емес мақсаттар үшін 
пайдалануға рұқсаттарды келісу;

  36) жеке жəне заңды тұлғалар жүргiзетiн су объектiлерiнiң сарқылуын 
болғызбауға бағытталған су қорғау iс-шараларын келісу;

  37) уранды қоспағанда, пайдалы қатты қазбаларды, сондай-ақ кең 
таралған пайдалы қазбаларды барлауға жəне (немесе) өндіруге арналған 
келісімшарттар бойынша жұмыс бағдарламасын келісу

  38) уранды жəне кең таралған пайдалы қазбаларды өндіру жөніндегі 
операцияларды қоспағанда, пайдалы қатты қазбаларды барлау мен өндіру 
жөніндегі операциялардың жүргізілуіне мемлекеттік бақылауды жүзеге асыру;

  39) кең таралған пайдалы қазбаларды барлауға жəне (немесе) өндіруге 
арналған 2017 жылғы 27 желтоқсандағы «Жер қойнауы жəне жер қойнауын 
пайдалану туралы» Қазақстан Республикасының Кодексі қолданысқа 
енгізілгенге дейін жасалған келісімшарттар бойынша жұмыс тобы мақұлдаған 
жұмыс бағдарламасының жобасын келісу;
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  40) елді мекендерді, өнеркəсіп кешендерін жəне (немесе) басқа да 
шаруашылық объектілерін жобалауға жəне салуға облыстың, республикалық 
маңызы бар қаланың, астананың жергілікті атқарушы органының жер 
қойнауын зерттеу жөніндегі уəкілетті органының аумақтық бөлімшелерімен 
келісу бойынша алдағы уақытта құрылыс салынатын учаске астындағы жер 
қойнауында пайдалы қазбалардың жоқ екендігі немесе олардың елеусіз екендігі 
туралы оң қорытындысын келісу;

  41) Қазақстан Республикасының заңдарында, Қазақстан Республикасы 
Президентiнiң, Үкiметiнiң актiлерiнде жəне Министрдің бұйрықтарында 
көзделген өзге де өкiлеттiктердi жүзеге асыру.

  17. «Шығысқазжерқойнауы» ӨД құқықтары мен міндеттері:
  «Шығысқазжерқойнауы» ӨД-нің мыналарға:
  1) өз құзыреті шегінде бұйрықтар шығаруға;
  2) мемлекеттік органдардан, ұйымдардан, олардың лауазымды тұлғала-

рынан қажетті ақпарат пен материалдарды сұратуға жəне алуға;
  3) Қазақстан Республикасының заңнамасын жетілдіру жөнінде ұсыныстар 

енгізуге;
  4) кеңестер, семинарлар, конференциялар, дөңгелек үстелдер, конкурстар 

жəне оның құзыретіне кіретін мəселелер бойынша өзгеде іс-шараларды 
өткізуге;

  5) «Шығысқазжерқойнауы» ӨД қызметінің басшылық ететін бағыттары 
бойынша консультативтік-кеңесші органдарын (жұмыс топтарын, комиссия-
ларды, кеңестерді) құру жөнінде ұсыныстар енгізуге;

  6) өз құзыретіне жатқызылған мəселелер бойынша сараптамаларға қатысу 
үшін тиісті мамандарды тартуға;

  7) Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында көзделген 
өзге құқықтарды жүзеге асырады

  «Шығысқазжерқойнауы» ӨД міндеттеріне:
  1) «Шығысқазжерқойнауы» ӨД-ге жүктелген міндеттер мен қызметтерді 

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

құқықтары мен заңмен қорғалатын мүдделерін сақтау;
  3) «Шығысқазжерқойнауы» ӨД теңгеріміндегі мемлекеттік меншіктің 

сақталуын қамтамасыз ету;
  4) бухгалтерлік есепті жүргізу;
  5) бухгалтерлік жəне қаржылық есептілікті жасау жəне Комитет пен 

Министрлікке беру;
  6) «Шығысқазжерқойнауы» ӨД-ге бөлінген бюджеттік қаражатты толық, 

уақтылы жəне тиімді пайдалануды қамтамасыз ету;
  7) мемлекеттік сатып алу рəсімдерін «Мемлекеттік сатып алу туралы» 

Қазақстан Республикасының Заңына сəйкес жүргізу кіреді.

3-тарау. «Шығысқазжерқойнауы» ӨД қызметін ұйымдастыру
  18. «Шығысқазжерқойнауы» ӨД басшылықты басшы жүзеге асырады, 

«Шығысқазжерқойнауы» ӨД жүктелген міндеттердің орындалуына жəне өзінің 
функцияларын жүзеге асыруға дербес жауапты болады.

  19. «Шығысқазжерқойнауы» ӨД Министрліктің жауапты хатшысымен 
қызметке тағайындалатын жəне қызметтен босатылатын басшы басқарады.

  20. Басшының Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму 
министрлігінің жауапты хатшысымен қызметке тағайындалатын жəне қызмет-
тен босатылатын орынбасарлары бар.

  21. «Шығысқазжерқойнауы» ӨД басшысы «Шығысқазжерқойнауы» ӨД 
қызметіне жалпы басшылықты жүзеге асырады жəне «Шығысқазжерқойнауы» 
ӨД жүктелген міндеттердің орындалуына жəне өз функцияларын оның жүзеге 
асыруына жауапты болады.

  22. «Шығысқазжерқойнауы» ӨД басшысының өкілеттіктері:
  1) өз орынбасарларының жəне «Шығысқазжерқойнауы» ӨД құрылымдық 

бөлімшелерінің міндеттері мен жауапкершілігін айқындайды;
  2) «Шығысқазжерқойнауы» ӨД қызметкерлерін өз орынбасарларын 

қоспағанда, лауазымға тағайындайды жəне босатады;
  3) «Шығысқазжерқойнауы» ӨД қызметкерлеріне өз орынбасарларын 

тəртіптік жаза мен көтермелеу шараларын қолданады;
  4) «Шығысқазжерқойнауы» ӨД мүддесін басқа мемлекеттік органдар мен 

өзге де ұйымдарда білдіреді;
  5) «Шығысқазжерқойнауы» ӨД бұйрықтарына қол қояды;
  6) «Шығысқазжерқойнауы» ӨД жұмыс жоспарын бекітеді;
  7) Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес өзге де өкілеттіктерді 

жүзеге асырады.
  «Шығысқазжерқойнауы» ӨД басшысы болмаған кезеңде оның өкілет-

тік терін Министрліктің жауапты хатшысының бұйрығына сəйкес оны алмас-
тыратын тұлға жүзеге асырады.

  23. «Шығысқазжерқойнауы» ӨД басшысы өз орынбасарларының, құры-
лымдық бөлімшілердің басшылары мен «Шығысқазжерқойнауы» ӨД қызмет-
керлерінің міндеттерін айқындайды.

  24. «Шығысқазжерқойнауы» ӨД басшысының орынбасарлары:
  1) өз өкілеттіктері шегінде «Шығысқазжерқойнауы» ӨД-нің құрылымдық 

бөлімшелерінің қызметін үйлестіреді;
  2) Комитет төрағасымен оған жүктелген өзге де функцияларды жүзеге 

асырады.
  

4-тарау. «Шығысқазжерқойнауы» ӨД мүлкі
  25. «Шығысқазжерқойнауы» ӨД шұғыл басқару құқығында оқшауланған 

мүлкі бар. «Шығысқазжерқойнауы» ӨД мүлкі оған мемлекетпен тапсырылған 
мүлік есебінен қалыптасады жəне «Шығысқазжерқойнауы» ӨД теңгерімінде 
олардың құны көрсетілетін негізгі қор мен айналым қаражатынан, сондай-ақ 
өзге де мүліктен тұрады.

  26. «Шығысқазжерқойнауы» ӨД бекітілген мүлік республикалық меншікке 
жатады.

  27. Егер заңда өзгеше көзделмесе, «Шығысқазжерқойнауы» ӨД өзіне 
бекітілген мүлікті жəне қаржыландыру жоспары бойынша өзіне бөлінген 
қаражат есебінен сатып алынған мүлікті дербес иеліктен шығаруға немесе 
өзге тəсілмен иелік етуге құқығы жоқ.

 
 5-тарау. «Шығысқазжерқойнауы» ӨД қайта ұйымдастыру жəне тарату

  28. «Шығысқазжерқойнауы» ӨД қайта ұйымдастыру жəне тарату Қазақстан 
Республикасының заңнамасына сəйкес жүзеге асырылады.

Қазақстан Республикасы Индустрия жəне инфрақұрылымдық даму 
министрінің 2019 жылғы 6 ақпандағы № 65 бұйрығына 3-қосымша 

 «Ақтөбе қаласындағы Қазақстан Республикасы Индустрия жəне 
инфрақұрылымдық даму министрлігі Геология жəне жер қойнауын 

пайдалану комитетінің «Батысқазжерқойнауы» 
Батыс Қазақстан өңіраралық геология жəне жер қойнауын пайдалану 

департаменті» республикалық мемлекеттік мекемесінің 
ЕРЕЖЕСІ

  1-тарау. Жалпы ережелер
  1. «Ақтөбе қаласындағы Қазақстан Республикасы Индустрия жəне 

инфрақұрылымдық даму министрлігі Геология жəне жер қойнауын пайдалану 
комитетінің «Батысқазжерқойнауы» Батыс Қазақстан өңіраралық геология 
жəне жер қойнауын пайдалану департаменті» республикалық мемлекеттік 
мекемесі (бұдан əрі - «Батысқазжерқойнауы» ӨД) Атырау, Маңғыстау, Ақтөбе 
жəне Батыс Қазақстан облыстарының аумақтарында мемлекеттік геологиялық 
зерделеу, минералдық-шикізат базасын өндіру, жер қойнауын пайдалануды 
мемлекеттік басқару салаларында функцияларды жүзеге асыратын «Қазақстан 
Республикасы Индустрия жəне инфрақұрылымдық даму министрлігі Геология 
жəне жер қойнауын пайдалану комитеті» республикалық мемлекеттік 
мекемесінің (бұдан əрі - Комитет) аумақтық бөлімшесі болып табылады.

  2. «Батысқазжерқойнауы» ӨД-нің құрамында:
  1) Ақтөбе өңірлік инспекциясы;
  2) Атырау өңірлік инспекциясы;
  3) Батыс Қазақстан өңірлік инспекциясы;
  4) Маңғыстау өңірлік инспекциясы бар.
  3. «Батысқазжерқойнауы» ӨД өз қызметін Қазақстан Республикасының 

Конституциясына, заңнамалық жəне өзге де нормативтік құқықтық актілеріне, 
Комитеттің бұйрықтары жəне осы «Ақтөбе қаласындағы Қазақстан Респуб-
ликасы Индустрия жəне инфрақұрылымдық даму министрлігі Геология жəне 
жер қойнауын пайдалану комитетінің «Батысқазжерқойнауы» Батыс Қазақстан 
өңіраралық геология жəне жер қойнауын пайдалану департаменті» респуб-
ликалық мемлекеттік мекемесінің ережесіне (бұдан əрі - Ереже) сəйкес жүзеге 
асырады.

  4. «Батысқазжерқойнауы» ӨД республикалық мемлекеттік мекеменің 
ұйымдық-құқықтық нысанындағы заңды тұлға болып табылады, мемлекеттік 
тілде өз атауы бар мөрі мен мөртаңбалары, белгіленген үлгідегі бланкілері, 
сондай-ақ заңнамаға сəйкес қазынашылық органдарында шоттары бар.

  5. «Батысқазжерқойнауы» ӨД егер осыған уəкілеттік берілген болса, өз 
атынан азаматтық-құқықтық қатынастарға түседі.

  6. «Батысқазжерқойнауы» ӨД егер заңнамаға сəйкес осыған уəкілеттік 
берілген болса, мемлекеттің атынан азаматтық-құқықтық қатынастардың 
тарапы болуға құқығы бар.

  7. «Батысқазжерқойнауы» ӨД өз құзыретінің мəселелері бойынша 
заңнамамен белгіленген тəртіппен бұйрықтар түрінде актілер шығарады.

  8. «Батысқазжерқойнауы» ӨД құрылымы мен штат саны Қазақстан 
Республикасының Индустрия жəне инфрақұрылымдық даму министрінің 
келісімі бойынша Қазақстан Республикасы Индустрия жəне инфрақұрылымдық 
даму министрлігінің (бұдан – əрі министрлік) жауапты хатшысымен бекітіледі.

  9. «Батысқазжерқойнауы» ӨД орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 
030020, Ақтөбе қаласы, Ш. Қалдаяқов көшесі, 5 «б».

  10. «Батысқазжерқойнауы» ӨД толық атауы:
  «Ақтөбе қаласындағы Қазақстан Республикасы Индустрия жəне инфра-

құрылымдық даму министрлігі Геология жəне жер қойнауын пайдалану коми-
тетінің «Батысқазжерқойнауы» Батыс Қазақстан өңіраралық геология жəне 
жер қойнауын пайдалану департаменті» республикалық мемлекеттік мекемесі.

  11. Осы Ереже «Батысқазжерқойнауы» ӨД құрылтай құжаттары болып 
табылады.

  12. «Батысқазжерқойнауы» ӨД қызметтерін қаржыландыру республикалық 
бюджет қаражаты есебінен жүзеге асырылады.

  13. «Батысқазжерқойнауы» ӨД кəсіпкерлік субъектілерімен «Батысқазжер-
қойнауы» ӨД функциялары болып табылатын міндеттерді орындау мəніне 
шарттық қатынастарға түспейді.

  «Батысқазжерқойнауы» ӨД Қазақстан Республикасының заңнамалық 
актілерімен кіріс əкелетін қызметті жүзеге асыру құқығы берілген жағдайда, 
онда осындай қызметтен алынған кірістер республикалық бюджеттің кірісіне 
жіберіледі.

  2-тарау. «Батысқазжерқойнауы» ӨД негізгі міндеттері, 
функциялары, құқықтары мен міндеттері

  14. Миссиясы: елдің барлық өндірістік саласын белсенді дамыту үшін 
минералдық-шикізат базасын толықтыру мақсатында Қазақстан аумағының 
геологиялық зерделенуін арттыру.

  15. Міндеттері: мемлекеттік геологиялық зерделеу, минералдық-шикізат 
базасын өндіру, жер қойнауын пайдалануды мемлекеттік басқару саласындағы 
мемлекеттік саясатты іске асыру.

  16. Функциялары:
  1) меншіктегі, сондай-ақ мемлекет иеленуі мен пайдалануындағы геология-

лық ақпаратты есепке алу, сақтау, жүйеге келтіру, жинақтап қорыту жəне беру;
  2) жер қойнауын пайдаланушылардың жер қойнауын геологиялық 

зерттеуге арналған лицензиялар жəне жер қойнауы кеңістігін пайдалануға 
арналған лицензиялар шарттарының сақталуын бақылау;

  3) мемлекеттік жер қойнауы қорын басқару бағдарламасын əзірлеуге 
қатысу;

  4) тарихи шығындар мөлшерін, геологиялық ақпарат алудың құны мен 
талаптарын айқындау;

  5) мемлекеттік жер қойнауы қорының бірыңғай кадастрын енгізу;
  6) жерасты сулары бөлігінде мемлекеттік су кадастрын жүргізуге қатысу;
  7) су объектілерінің сарқылуына жол бермеуге бағытталған жеке жəне 

заңды тұлғалар жүргізетін су қорғау іс-шараларын келісу;
  8) кең таралған пайдалы қазбалар бойынша геологиялық жəне тау-кен 

бөлінісін беру;
  9) су объектілерінің жай-күйіне əсер ететін объектілерді салуға, реконструк-

циялауға (кеңейтуге, жаңғыртуға, техникалық қайта жарақтандыруға, қайта 
бейіндеуге), пайдалануға, консервациялауға, жоюға (кейіннен кəдеге жаратуға) 
қорытынды беру;

  10) жер қойнауына мемлекеттік геологиялық зерттеуді ұйымдастыру 
жəне өткізу;

  11) жер қойнауын геологиялық зерттеу жəне оның кеңістігін пайдалану 
жөніндегі операцияларды реттеу;

  12) жер қойнауын геологиялық зерттеу, сондай-ақ оның кеңістігін пайда-
лану жөніндегі операцияларға мемлекеттік бақылауды жүзеге асыру;

  13) Қазақстан Республикасының жер қойнауын пайдалану саласындағы 
заңнамасының геологиялық ақпаратты есепке алу, сақтау, оның сақталуы 
мен анықтығы жөніндегі талаптарының сақталуына мемлекеттік бақылауды 
жүзеге асыру;

  14) уранды жəне кең таралған пайдалы қазбаларды өндіру жөніндегі 
операцияларды қоспағанда, пайдалы қатты қазбаларды барлау мен өндіру 
жөніндегі операциялардың жүргізілуіне мемлекеттік бақылауды жүзеге асыру;

  15) құпия болып табылмайтын геологиялық ақпаратқа, сондай-ақ жер 
қойнауын пайдалануға арналған, өздері берген лицензиялар туралы ақпаратқа 
қолжетімділікті қамтамасыз ету;

  16) техногендік минералдық түзілімдерді орналастырудың қолданыстағы 
объектілерін мемлекеттік есепке алуды ұйымдастыру жəне жүргізу;

  17) жер қойнауының мемлекеттік мониторингін, геологиялық ақпаратты 
жинауды жəне жинақтап қорытуды жүзеге асыру;

  18) өздігінен ағып жататын иесіз жəне авариялық ұңғымаларды жою мен 
консервациялауды жүзеге асыру;

  19) пайдалы қазбалар қорларын мемлекеттік есепке алу бойынша 
ақпаратты мемлекеттік органдарға ұсыну;

  20) пайдалы қазбалар қорларының мемлекеттiк балансын жүргізу;
  21) геологиялық ақпаратты жариялау немесе оған ашық қолжетімділік 

жасау арқылы ашып көрсету;
  22) жерасты сулары учаскелері қорларының мемлекеттік сараптамасын 

ұйымдастыру жəне жүргізу;
  23) пайдалы қазбалар қорлары бойынша өңіраралық комиссиялардың 

қызметін ұйымдастыру;
  24) жерүсті су объектілері жоқ, бірақ ауызсу сапасындағы жерасты 

суларының жеткілікті қорлары бар аумақтарда облыстардың (республикалық 
маңызы бар қаланың, астананың) жергілікті атқарушы органдарымен ауыз 
сумен қамтамасыз етуге байланысты емес мақсаттар үшін ауыз су сапасындағы 
жер асты суларын пайдалануға рұқсаттарды келісу;

  25) жер қойнауы кеңістігін пайдаланудың салдарын жою актісіне қол қою 
жөніндегі комиссияны құру;

  26) жер қойнауын пайдаланушының теңгеріміне ұңғымаларды, 
технологиялық бірлікті қабылдау жəне беру;

  27) Қазақстан Республикасы Кəсіпкерлік кодексінің кодексінің 141-бабының 
3-тармағы он бірінші бөлігінің 1), 3) жəне 6) тармақшаларында, 144-бабы 
3-тармағының 3), 4), 9) жəне 10) тармақшаларында, 6, 7 жəне 8-тармақтарында 
көзделген жағдайларды қоспағанда, тексеру жүргiзу нысанасын көрсете 
отырып, тексерiлетiн субъектiге жоспардан тыс тексеруді жəне бақылау жəне 
қадағалау субъектісіне (объектісіне) бару арқылы профилактикалық бақылау 
мен қадағалауды жүргізудің басталатыны туралы тексерудің олар басталғанға 
дейiн кемiнде бiр тəулiк бұрын хабарлау;

  28) тиісті салада мемлекеттік бақылау саласындағы мемлекеттік саясатты 
іске асыру;

  29) Қазақстан Республикасының заңдарына сəйкес мемлекеттік бақылауды 
жүргізу;

  30) мемлекеттік бақылау жүргізуді жетілдіру жөнінде ұсыныстар енгізу;
  31) тексеруді жəне бақылау жəне қадағалау субъектісіне (объектісіне) бару 

арқылы профилактикалық бақылау мен қадағалауды тағайындау туралы актіні 
ресімдеу жəне оны құқықтық статистика жəне арнайы есепке алу жөніндегі 
уəкілетті органда тіркеу;

  32) тексеруді жəне бақылау жəне қадағалау субъектісіне (объектісіне) 
бару арқылы профилактикалық бақылау мен қадағалауды ұзарту туралы 
қосымша актіні ресімдеу жəне оны құқықтық статистика жəне арнайы есепке 
алу жөніндегі уəкілетті органда тіркеу;

  33) өз құзыреті шегінде мемлекеттік құпияларды қорғау саласындағы 
Қазақстан Республикасының заңдарын жəне өзге де нормативтік құқықтық 
актілерді сақтауды қамтамасыз ету;

  34) жою жоспарларының кешенді сараптамасын жүргізу;
  35) жерүсті су объектілері жоқ, бірақ ауызсу сапасындағы жерасты 

сулары ның жеткілікті қорлары бар аумақтарда облыстардың (республикалық 
маңызы бар қаланың, астананың) жергілікті атқарушы органдарымен келісу 
бойынша осы суларды ауызсумен жабдықтауға байланысты емес мақсаттар 
үшін пайдалануға рұқсаттарды келісу;

  36) жеке жəне заңды тұлғалар жүргiзетiн су объектiлерiнiң сарқылуын 
болғызбауға бағытталған су қорғау iс-шараларын келісу;

  37) уранды қоспағанда, пайдалы қатты қазбаларды, сондай-ақ кең 
таралған пайдалы қазбаларды барлауға жəне (немесе) өндіруге арналған 
келісімшарттар бойынша жұмыс бағдарламасын келісу

  38) уранды жəне кең таралған пайдалы қазбаларды өндіру жөніндегі 
операцияларды қоспағанда, пайдалы қатты қазбаларды барлау мен өндіру 
жөніндегі операциялардың жүргізілуіне мемлекеттік бақылауды жүзеге асыру;

  39) кең таралған пайдалы қазбаларды барлауға жəне (немесе) өндіруге 
арналған 2017 жылғы 27 желтоқсандағы «Жер қойнауы жəне жер қойнауын 
пайдалану туралы» Қазақстан Республикасының Кодексі қолданысқа енгізіл-
генге дейін жасалған келісімшарттар бойынша жұмыс тобы мақұлдаған жұмыс 
бағдарламасының жобасын келісу;

  40) елді мекендерді, өнеркəсіп кешендерін жəне (немесе) басқа да 
шаруашылық объектілерін жобалауға жəне салуға облыстың, республикалық 
маңызы бар қаланың, астананың жергілікті атқарушы органының жер 
қойнауын зерттеу жөніндегі уəкілетті органының аумақтық бөлімшелерімен 
келісу бойынша алдағы уақытта құрылыс салынатын учаске астындағы жер 
қойнауында пайдалы қазбалардың жоқ екендігі немесе олардың елеусіз екендігі 
туралы оң қорытындысын келісу;

  41) Қазақстан Республикасының заңдарында, Қазақстан Республикасы 
Президентiнiң, Үкiметiнiң актiлерiнде жəне Министрдің бұйрықтарында 
көзделген өзге де өкiлеттiктердi жүзеге асыру.

  17. «Батысқазжерқойнауы» ӨД құқықтары мен міндеттері:
  «Батысқазжерқойнауы» ӨД-нің мыналарға:
  1) өз құзыреті шегінде бұйрықтар шығаруға;
  2) мемлекеттік органдардан, ұйымдардан, олардың лауазымды тұлғала-

рынан қажетті ақпарат пен материалдарды сұрауға жəне алуға;
  3) Қазақстан Республикасының заңнамасын жетілдіру жөнінде ұсыныстар 

енгізуге;
  4) кеңестер, семинарлар, конференциялар, дөңгелек үстелдер, конкурстар 

жəне оның құзыретіне кіретін мəселелер бойынша өзгеде іс-шараларды өткізуге;
  5) «Батысқазжерқойнауы» ӨД қызметінің басшылық ететін бағыттары 

бойынша консультативтік-кеңесші органдарын (жұмыс топтарын, комиссия-
ларды, кеңестерді) құру жөнінде ұсыныстар енгізуге;

  6) өз құзыретіне жатқызылған мəселелер бойынша сараптамаларға қатысу 
үшін тиісті мамандарды тартуға;

  7) Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында көзделген 
өзге құқықтарды жүзеге асыруға құқығы бар.

  «Батысқазжерқойнауы» ӨД міндеттеріне:
  1) «Батысқазжерқойнауы» ӨД-ге жүктелген міндеттер мен қызметтерді 

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

құқықтары мен заңмен қорғалатын мүдделерін сақтау;
  3) «Батысқазжерқойнауы» ӨД теңгеріміндегі мемлекеттік меншіктің 

сақталуын қамтамасыз ету;
  4) бухгалтерлік есепті жүргізу;
  5) бухгалтерлік жəне қаржылық есептілікті жасау жəне Комитет пен 

Министрлікке беру;
  6) «Батысқазжерқойнауы» ӨД-ге бөлінген бюджеттік қаражатты толық, 

уақтылы жəне тиімді пайдалануды қамтамасыз ету;
  7) мемлекеттік сатып алу рəсімдерін «Мемлекеттік сатып алу туралы» 

Қазақстан Республикасының Заңына сəйкес жүргізу кіреді.

3-тарау. «Батысқазжерқойнауы» ӨД қызметін ұйымдастыру
  18. «Батысқазжерқойнауы» ӨД басшылықты басшы жүзеге асырады, 

«Батысқазжерқойнауы» ӨД жүктелген міндеттердің орындалуына жəне өзінің 
функцияларын жүзеге асыруға дербес жауапты болады.

  19. «Батысқазжерқойнауы» ӨД Министрліктің жауапты хатшысымен 
қызметке тағайындалатын жəне қызметтен босатылатын басшы басқарады.

  20. Басшының Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму 
министрлігінің жауапты хатшысымен қызметке тағайындалатын жəне 
қызметтен босатылатын орынбасарлары бар.

  21. «Батысқазжерқойнауы» ӨД басшысы «Батысқазжерқойнауы» ӨД 
қызметіне жалпы басшылықты жүзеге асырады жəне «Батысқазжерқойнауы» 
ӨД жүктелген міндеттердің орындалуына жəне өз функцияларын оның жүзеге 
асыруына жауапты болады.

  22. «Батысқазжерқойнауы» ӨД басшысының өкілеттіктері:
  1) өз орынбасарларының жəне «Батысқазжерқойнауы» ӨД құрылымдық 

бөлімшелерінің міндеттері мен жауапкершілігін айқындайды;
  2) «Батысқазжерқойнауы» ӨД қызметкерлерін өз орынбасарларын 

қоспағанда, лауазымға тағайындайды жəне босатады;
  3) «Батысқазжерқойнауы» ӨД қызметкерлеріне өз орынбасарларын 

тəртіптік жаза мен көтермелеу шараларын қолданады;
  4) «Батысқазжерқойнауы» ӨД мүддесін басқа мемлекеттік органдар мен 

өзге де ұйымдарда білдіреді;
  5) «Батысқазжерқойнауы» ӨД бұйрықтарына қол қояды;
  6) «Батысқазжерқойнауы» ӨД жұмыс жоспарын бекітеді;
  7) Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес өзге де өкілеттіктерді 

жүзеге асырады.
  «Батысқазжерқойнауы» ӨД басшысы болмаған кезеңде оның өкілеттіктерін 

Министрліктің жауапты хатшысының бұйрығына сəйкес оны алмастыратын 
тұлға жүзеге асырады.

  23. «Батысқазжерқойнауы» ӨД басшысы өз орынбасарларының, 
құрылымдық бөлімшілердің басшылары мен «Батысқазжерқойнауы» ӨД 
қызметкерлерінің міндеттерін айқындайды.

  24. «Батысқазжерқойнауы» ӨД басшысы орынбасарлары:
  1) өз өкілеттіктері шегінде «Батысқазжерқойнауы» ӨД-нің құрылымдық 

бөлімшелерінің қызметін үйлестіреді;
  2) Комитет төрағасымен оған жүктелген өзге де функцияларды жүзеге 

асырады.

  4-тарау. «Батысқазжерқойнауы» ӨД мүлкі
  25. «Батысқазжерқойнауы» ӨД шұғыл басқару құқығында оқшауланған 

мүлкі бар. «Батысқазжерқойнауы» ӨД мүлкі оған мемлекетпен тапсырылған 
мүлік есебінен қалыптасады жəне «Батысқазжерқойнауы» ӨД балансында 
олардың құны көрсетілетін негізгі қор мен айналым қаражатынан, сондай-ақ 
өзге де мүліктен тұрады.

  26. «Батысқазжерқойнауы» ӨД бекітілген мүлік республикалық меншікке 
жатады.

  27. Егер заңда өзгеше көзделмесе, «Батысқазжерқойнауы» ӨД өзіне 
бекітілген мүлікті жəне қаржыландыру жоспары бойынша өзіне бөлінген 
қаражат есебінен сатып алынған мүлікті дербес иеліктен шығаруға немесе 
өзге тəсілмен иелік етуге құқығы жоқ.

 
 5-тарау. «Батысқазжерқойнауы» ӨД қайта ұйымдастыру жəне тарату

  28. «Батысқазжерқойнауы» ӨД қайта ұйымдастыру жəне тарату Қазақстан 
Республикасының заңнамасына сəйкес жүзеге асырылады.

Қазақстан Республикасы Индустрия жəне инфрақұрылымдық даму 
министрінің 2019 жылғы 6 ақпандағы № 65 бұйрығына 4-қосымша

 «Көкшетау қаласындағы Қазақстан Республикасы Индустрия жəне 
инфрақұрылымдық даму министрлігі Геология жəне жер қойнауын 

пайдалану комитетінің «Солтүстікқазжерқойнауы»
Солтүстік Қазақстан өңіраралық геология жəне жер қойнауын 

пайдалану департаменті» республикалық мемлекеттік мекемесінің 
ЕРЕЖЕСІ

  
1-тарау. Жалпы ережелер

  1. «Көкшетау қаласындағы Қазақстан Республикасы Индустрия жəне 
инфрақұрылымдық даму министрлігі Геология жəне жер қойнауын пайдалану 
комитетінің «Солтүстікқазжерқойнауы» Солтүстік Қазақстан өңіраралық гео-
логия жəне жер қойнауын пайдалану департаменті» республикалық мемле-
кеттік мекемесі (бұдан əрі – «Солтүстікқазжерқойнауы» ӨД) Қостанай, 
Ақмола жəне Солтүстік Қазақстан облыстарының аумақтарында мемлекеттік 
геоло гиялық зерделеу, минералдық-шикізат базасын өндіру, жер қойнауын 
пайдалануды мемлекеттік басқару салаларында функцияларды жүзеге 
асыратын «Қазақстан Республикасы Индустрия жəне инфрақұрылымдық даму 
министрлігі Геология жəне жер қойнауын пайдалану комитеті» республикалық 
мемлекеттік мекемесінің (бұдан əрі – Комитет) аумақтық бөлімшесі болып 
табылады.



2 ҚАЗАН 2019 ЖЫЛ 23RESMI

(Жалғасы. Басы 20-22-беттерде) 

(Соңы 24-бетте) 

  2. «Солтүстікқазжерқойнауы» ӨД-нің құрамында:
  1) Қостанай өңірлік инспекциясы;
  2) Солтүстік Қазақстан өңірлік инспекциясы;
  3) Ақмола өңірлік инспекциясы бар.
  3. «Солтүстікқазжерқойнауы» ӨД өз қызметін Қазақстан Республикасының 

Конституциясына, заңнамалық жəне өзге де нормативтік құқықтық актілеріне, 
Комитеттің бұйрықтарына жəне осы «Көкшетау қаласындағы Қазақстан 
Республикасы Индустрия жəне инфрақұрылымдық даму министрлігі Геология 
жəне жер қойнауын пайдалану комитетінің «Солтүстікқазжерқойнауы» 
Солтүстік Қазақстан өңіраралық геология жəне жер қойнауын пайдалану 
департаменті» республикалық мемлекеттік мекемесінің ережесіне (бұдан əрі 
- Ереже) сəйкес жүзеге асырады.

  4. «Солтүстікқазжерқойнауы» ӨД республикалық мемлекеттік мекеменің 
ұйымдық-құқықтық нысанындағы заңды тұлға болып табылады, мемлекеттік 
тілде өз атауы бар мөрі мен мөртаңбалары, белгіленген үлгідегі бланкілері, 
сондай-ақ заңнамаға сəйкес қазынашылық органдарында шоттары бар.

  5. «Солтүстікқазжерқойнауы» ӨД егер осыған уəкілеттік берілген болса, 
өз атынан азаматтық-құқықтық қатынастарға түседі.

  6. «Солтүстікқазжерқойнауы» ӨД егер заңнамаға сəйкес осыған уəкілеттік 
берілген болса, мемлекеттің атынан азаматтық-құқықтық қатынастардың 
тарапы болуға құқығы бар.

  7. «Солтүстікқазжерқойнауы» ӨД өз құзыретінің мəселелері бойынша 
заңнамамен белгіленген тəртіппен бұйрықтар түрінде актілер шығарады.

  8. «Солтүстікқазжерқойнауы» ӨД құрылымы мен штат саны Қазақстан 
Республикасының Индустрия жəне инфрақұрылымдық даму министрінің 
келісімі бойынша Қазақстан Республикасы Индустрия жəне инфрақұрылымдық 
даму министрлігінің (бұдан-əрі министрлік) жауапты хатшысымен бекітіледі.

  9. «Солтүстікқазжерқойнауы» ӨД орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 
020000, Көкшетау қаласы, Сəтпаев көшесі, 1, корпус Б.

  10. «Солтүстікқазжерқойнауы» ӨД толық атауы:
  «Көкшетау қаласындағы Қазақстан Республикасы Индустрия жəне 

инфрақұрылымдық даму министрлігі Геология жəне жер қойнауын пайдалану 
комитетінің «Солтүстікқазжерқойнауы» Солтүстік Қазақстан өңіраралық 
геология жəне жер қойнауын пайдалану департаменті» республикалық 
мемлекеттік мекемесі».

  11. Осы Ереже «Солтүстікқазжерқойнауы» ӨД құрылтай құжаттары болып 
табылады.

  12. «Солтүстікқазжерқойнауы» ӨД қызметтерін қаржыландыру республика-
лық бюджет қаражаты есебінен жүзеге асырылады.

  13. «Солтүстікқазжерқойнауы» ӨД кəсіпкерлік субъектілерімен «Солтүстік-
қазжерқойнауы» ӨД функциялары болып табылатын міндеттерді орындау 
мəніне шарттық қатынастарға түспейді.

  «Солтүстікқазжерқойнауы» ӨД Қазақстан Республикасының заңнамалық 
актілерімен кіріс əкелетін қызметті жүзеге асыру құқығы берілген жағдайда, 
онда осындай қызметтен алынған кірістер республикалық бюджеттің кірісіне 
жіберіледі.

  2. «Солтүстікқазжерқойнауы» ӨД негізгі міндеттері, функциялары, 
құқықтары мен міндеттері

  14. Миссиясы: елдің барлық өндірістік саласын белсенді дамыту үшін 
минералдық-шикізат базасын толықтыру мақсатында Қазақстан аумағының 
геологиялық зерделенуін арттыру.

  15. Міндеттері: мемлекеттік геологиялық зерделеу, минералдық-шикізат 
базасын өндіру, жер қойнауын пайдалануды мемлекеттік басқару саласындағы 
мемлекеттік саясатты іске асыру.

  16. Функциялары:
  1) меншіктегі, сондай-ақ мемлекет иеленуі мен пайдалануындағы геоло-

гиялық ақпаратты есепке алу, сақтау, жүйеге келтіру, жинақтап қорыту жəне беру;
  2) жер қойнауын пайдаланушылардың жер қойнауын геологиялық 

зерттеуге арналған лицензиялар жəне жер қойнауы кеңістігін пайдалануға 
арналған лицензиялар шарттарының сақталуын бақылау;

  3) мемлекеттік жер қойнауы қорын басқару бағдарламасын əзірлеуге 
қатысу;

  4) тарихи шығындар мөлшерін, геологиялық ақпарат алудың құны мен 
талаптарын айқындау;

  5) мемлекеттік жер қойнауы қорының бірыңғай кадастрын енгізу;
  6) жерасты сулары бөлігінде мемлекеттік су кадастрын жүргізуге қатысу;
  7) су объектілерінің сарқылуына жол бермеуге бағытталған жеке жəне 

өаңды тұлғалар жүргізетін су қорғау іс-шараларын келісу;
  8) кең таралған пайдалы қазбалар бойынша геологиялық жəне тау-кен 

бөлінісін беру;
  9) су объектілерінің жай-күйіне əсер ететін объектілерді салуға, реконструк-

циялауға (кеңейтуге, жаңғыртуға, техникалық қайта жарақтандыруға, қайта 
бейіндеуге), пайдалануға, консервациялауға, жоюға (кейіннен кəдеге жаратуға) 
қорытынды беру;

  10) жер қойнауына мемлекеттік геологиялық зерттеуді ұйымдастыру 
жəне өткізу;

  11) жер қойнауын геологиялық зерттеу жəне оның кеңістігін пайдалану 
жөніндегі операцияларды реттеу;

  12) жер қойнауын геологиялық зерттеу, сондай-ақ оның кеңістігін 
пайдалану жөніндегі операцияларға мемлекеттік бақылауды жүзеге асыру;

  13) Қазақстан Республикасының жер қойнауын пайдалану саласындағы 
заңнамасының геологиялық ақпаратты есепке алу, сақтау, оның сақталуы 
мен анықтығы жөніндегі талаптарының сақталуына мемлекеттік бақылауды 
жүзеге асыру;

  14) уранды жəне кең таралған пайдалы қазбаларды өндіру жөніндегі 
операцияларды қоспағанда, пайдалы қатты қазбаларды барлау мен өндіру 
жөніндегі операциялардың жүргізілуіне мемлекеттік бақылауды жүзеге асыру;

  15) құпия болып табылмайтын геологиялық ақпаратқа, сондай-ақ жер 
қойнауын пайдалануға арналған, өздері берген лицензиялар туралы ақпаратқа 
қолжетімділікті қамтамасыз ету;

  16) техногендік минералдық түзілімдерді орналастырудың қолданыстағы 
объектілерін мемлекеттік есепке алуды ұйымдастыру жəне жүргізу;

  17) жер қойнауының мемлекеттік мониторингін, геологиялық ақпаратты 
жинауды жəне жинақтап қорытуды жүзеге асыру;

  18) өздігінен ағып жататын иесіз жəне авариялық ұңғымаларды жою мен 
консервациялауды жүзеге асыру;

  19) пайдалы қазбалар қорларын мемлекеттік есепке алу бойынша 
ақпаратты мемлекеттік органдарға ұсыну;

  20) пайдалы қазбалар қорларының мемлекеттiк балансын жүргізу;
  21) геологиялық ақпаратты жариялау немесе оған ашық қолжетімділік 

жасау арқылы ашып көрсету;
  22) жерасты сулары учаскелері қорларының мемлекеттік сараптамасын 

ұйымдастыру жəне жүргізу;
  23) пайдалы қазбалар қорлары бойынша өңіраралық комиссиялардың 

қызметін ұйымдастыру;
  24) жерүсті су объектілері жоқ, бірақ ауызсу сапасындағы жерасты 

суларының жеткілікті қорлары бар аумақтарда облыстардың (республикалық 
маңызы бар қаланың, астананың) жергілікті атқарушы органдарымен ауыз 
сумен қамтамасыз етуге байланысты емес мақсаттар үшін ауыз су сапасындағы 
жер асты суларын пайдалануға рұқсаттарды келісу;

  25) жер қойнауы кеңістігін пайдаланудың салдарын жою актісіне қол қою 
жөніндегі комиссияны құру;

  26) жер қойнауын пайдаланушының теңгеріміне ұңғымаларды, техноло-
гиялық бірлікті қабылдау жəне беру;

  27) Қазақстан Республикасы Кəсіпкерлік кодексінің кодексінің 141-бабының 
3-тармағы он бірінші бөлігінің 1), 3) жəне 6) тармақшаларында, 144-бабы 
3-тармағының 3), 4), 9) жəне 10) тармақшаларында, 6, 7 жəне 8-тармақтарында 
көзделген жағдайларды қоспағанда, тексеру жүргiзу нысанасын көрсете 
отырып, тексерiлетiн субъектiге жоспардан тыс тексеруді жəне бақылау жəне 
қадағалау субъектісіне (объектісіне) бару арқылы профилактикалық бақылау 
мен қадағалауды жүргізудің басталатыны туралы тексерудің олар басталғанға 
дейiн кемiнде бiр тəулiк бұрын хабарлау;

  28) тиісті салада мемлекеттік бақылау саласындағы мемлекеттік саясатты 
іске асыру;

  29) Қазақстан Республикасының заңдарына сəйкес мемлекеттік бақылауды 
жүргізу;

  30) мемлекеттік бақылау жүргізуді жетілдіру жөнінде ұсыныстар енгізу;
  31) тексеруді жəне бақылау жəне қадағалау субъектісіне (объектісіне) бару 

арқылы профилактикалық бақылау мен қадағалауды тағайындау туралы актіні 
ресімдеу жəне оны құқықтық статистика жəне арнайы есепке алу жөніндегі 
уəкілетті органда тіркеу;

  32) тексеруді жəне бақылау жəне қадағалау субъектісіне (объектісіне) 
бару арқылы профилактикалық бақылау мен қадағалауды ұзарту туралы 
қосымша актіні ресімдеу жəне оны құқықтық статистика жəне арнайы есепке 
алу жөніндегі уəкілетті органда тіркеу;

  33) өз құзыреті шегінде мемлекеттік құпияларды қорғау саласындағы 
Қазақстан Республкасының заңдарын жəне өзге де нормативтік құқықтық 
актілерді сақтауды қамтамасыз ету;

  34) жою жоспарларының кешенді сараптамасын жүргізу;
  35) жерүсті су объектілері жоқ, бірақ ауызсу сапасындағы жерасты 

суларының жеткілікті қорлары бар аумақтарда облыстардың (республикалық 
маңызы бар қаланың, астананың) жергілікті атқарушы органдарымен келісу 
бойынша осы суларды ауызсумен жабдықтауға байланысты емес мақсаттар 
үшін пайдалануға рұқсаттарды келісу;

  36) жеке жəне заңды тұлғалар жүргiзетiн су объектiлерiнiң сарқылуын 
болғызбауға бағытталған су қорғау iс-шараларын келісу;

  37) уранды қоспағанда, пайдалы қатты қазбаларды, сондай-ақ кең 
таралған пайдалы қазбаларды барлауға жəне (немесе) өндіруге арналған 
келісімшарттар бойынша жұмыс бағдарламасын келісу

  38) уранды жəне кең таралған пайдалы қазбаларды өндіру жөніндегі 
операцияларды қоспағанда, пайдалы қатты қазбаларды барлау мен өндіру 
жөніндегі операциялардың жүргізілуіне мемлекеттік бақылауды жүзеге асыру;

  39) кең таралған пайдалы қазбаларды барлауға жəне (немесе) өндіруге 
арналған 2017 жылғы 27 желтоқсандағы «Жер қойнауы жəне жер қойнауын 
пайдалану туралы» Қазақстан Республикасының Кодексі қолданысқа 
енгізілгенге дейін жасалған келісімшарттар бойынша жұмыс тобы мақұлдаған 
жұмыс бағдарламасының жобасын келісу;

  40) елді мекендерді, өнеркəсіп кешендерін жəне (немесе) басқа да 
шаруашылық объектілерін жобалауға жəне салуға облыстың, республикалық 
маңызы бар қаланың, астананың жергілікті атқарушы органының жер 
қойнауын зерттеу жөніндегі уəкілетті органының аумақтық бөлімшелерімен 
келісу бойынша алдағы уақытта құрылыс салынатын учаске астындағы жер 
қойнауында пайдалы қазбалардың жоқ екендігі немесе олардың елеусіз екендігі 
туралы оң қорытындысын келісу;

  41) Қазақстан Республикасының заңдарында, Қазақстан Республикасы 
Президентiнiң, Үкiметiнiң актiлерiнде жəне Министрдің бұйрықтарында 
көзделген өзге де өкiлеттiктердi жүзеге асыру.

  17. «Солтүстікқазжерқойнауы» ӨД құқықтары мен міндеттері:
  «Солтүстікқазжерқойнауы» ӨД-нің мыналарға:
  1) өз құзыреті шегінде бұйрықтар шығаруға;
  2) мемлекеттік органдардан, ұйымдардан, олардың лауазымды тұлғала-

рынан қажетті ақпарат пен материалдарды сұратуға жəне алуға;
  3) Қазақстан Республикасының заңнамасын жетілдіру жөнінде ұсыныстар 

енгізуге;
  4) кеңестер, семинарлар, конференциялар, дөңгелек үстелдер, конкурстар 

жəне оның құзыретіне кіретін мəселелер бойынша өзгеде іс-шараларды 
өткізуге;

  5) «Солтүстікқазжерқойнауы» ӨД қызметінің басшылық ететін бағыт тары 
бойынша консультативтік-кеңесші органдарын (жұмыс топтарын, комиссия-
ларды, кеңестерді) құру жөнінде ұсыныстар енгізуге;

  6) өз құзыретіне жатқызылған мəселелер бойынша сараптамаларға қатысу 
үшін тиісті мамандарды тартуға;

  7) Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында көзделген 
өзге құқықтарды жүзеге асыруға құқығы бар.

  «Солтүстікқазжерқойнауы» ӨД міндеттеріне:
  1) «Солтүстікқазжерқойнауы» ӨД-ге жүктелген міндеттер мен қызметтерді 

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

құқықтары мен заңмен қорғалатын мүдделерін сақтау;
  3) «Солтүстікқазжерқойнауы» ӨД теңгеріміндегі мемлекеттік меншіктің 

сақталуын қамтамасыз ету;
  4) бухгалтерлік есепті жүргізу;
  5) бухгалтерлік жəне қаржылық есептілікті жасау жəне Комитет пен 

Министрлікке беру;
  6) «Солтүстікқазжерқойнауы» ӨД-ге бөлінген бюджеттік қаражатты толық, 

уақтылы жəне тиімді пайдалануды қамтамасыз ету;
  7) мемлекеттік сатып алу рəсімдерін «Мемлекеттік сатып алу туралы» 

Қазақстан Республикасының Заңына сəйкес жүргізу кіреді.
  

3-тарау. «Солтүстікқазжерқойнауы» ӨД қызметін ұйымдастыру
  18. «Солтүстікқазжерқойнауы» ӨД басшылықты «басшылықты басшы 

жүзеге асырады, «Солтүстікқазжерқойнауы» ӨД жүктелген міндеттердің орын-
далуына жəне өзінің функцияларын жүзеге асыруға дербес жауапты болады.

  19. «Солтүстікқазжерқойнауы» ӨД Министрліктің жауапты хатшысымен 
қызметке тағайындалатын жəне қызметтен босатылатын басшы басқарады.

  20. Басшының Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму 
министрлігінің жауапты хатшысымен қызметке тағайындалатын жəне қызмет-
тен босатылатын орынбасарлары бар.

  21. «Солтүстікқазжерқойнауы» ӨД басшысы «Солтүстікқазжерқойнауы» 
ӨД қызметіне жалпы басшылықты жүзеге асырады жəне «Солтүстікқаз жер-
қойнауы» ӨД жүктелген міндеттердің орындалуына жəне өз функцияларын 
оның жүзеге асыруына жауапты болады.

  22. «Солтүстікқазжерқойнауы» ӨД басшысының мақсаттары:
  1) өз орынбасарларының жəне «Солтүстікқазжерқойнауы» ӨД құрылымдық 

бөлімшелерінің міндеттері мен жауапкершілігін айқындайды;
  2) «Солтүстікқазжерқойнауы» ӨД қызметкерлерін өз орынбасарларын 

қоспағанда, лауазымға тағайындайды жəне босатады;
  3) «Солтүстікқазжерқойнауы» ӨД қызметкерлеріне өз орынбасарларын 

тəртіптік жаза мен көтермелеу шараларын қолданады;
  4) «Солтүстікқазжерқойнауы» ӨД мүддесін басқа мемлекеттік органдар 

мен өзге де ұйымдарда білдіреді;
  5) «Солтүстікқазжерқойнауы» ӨД бұйрықтарына қол қояды;
  6) «Солтүстікқазжерқойнауы» ӨД жұмыс жоспарын бекітеді;
  7) Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес өзге де өкілеттіктерді 

жүзеге асырады.
  Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес өзге де өкілеттіктерді 

жүзеге асырады. «Солтүстікқазжерқойнауы» ӨД басшысы болмаған кезеңде 
оның өкілеттіктерін Министрліктің жауапты хатшысының бұйрығына сəйкес 
оны алмастыратын тұлға жүзеге асырады.

  23. «Солтүстікқазжерқойнауы» ӨД басшысы өз орынбасарларының, 
құрылымдық бөлімшілердің басшылары мен «Солтүстікқазжерқойнауы» ӨД 
қызметкерлерінің міндеттерін айқындайды.

  24. «Солтүстікқазжерқойнауы» ӨД басшысы орынбасарлары:
  1) өз өкілеттіктері шегінде «Солтүстікқазжерқойнауы» ӨД-нің құрылымдық 

бөлімшелерінің қызметін үйлестіреді;
  2) Комитет төрағасымен оған жүктелген өзге де функцияларды жүзеге 

асырады.
 

 4-тарау. «Солтүстікқазжерқойнауы» ӨД мүлкі
  25. «Солтүстікқазжерқойнауы» ӨД шұғыл басқару құқығында оқшауланған 

мүлкі бар. «Солтүстікқазжерқойнауы» ӨД мүлкі оған мемлекетпен тапсырылған 
мүлік есебінен қалыптасады жəне «Солтүстікқазжерқойнауы» ӨД балансында 
олардың құны көрсетілетін негізгі қор мен айналым қаражатынан, сондай-ақ 
өзге де мүліктен тұрады.

  26. «Солтүстікқазжерқойнауы» ӨД бекітілген мүлік республикалық 
меншікке жатады.

  27. Егер заңда өзгеше көзделмесе, «Солтүстікқазжерқойнауы» ӨД өзіне 
бекітілген мүлікті жəне қаржыландыру жоспары бойынша өзіне бөлінген 
қаражат есебінен сатып алынған мүлікті дербес иеліктен шығаруға немесе 
өзге тəсілмен иелік етуге құқығы жоқ.

 
 5-тарау. «Солтүстікқазжерқойнауы» ӨД қайта ұйымдастыру

жəне тарату
  28. «Солтүстікқазжерқойнауы» ӨД қайта ұйымдастыру жəне тарату 

Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес жүзеге асырылады.
Қазақстан Республикасы Индустрия жəне инфрақұрылымдық даму 
министрінің 2019 жылғы 6 ақпандағы № 65 бұйрығына 5-қосымша

 «Қарағанды қаласындағы Қазақстан Республикасы Индустрия жəне 
инфрақұрылымдық даму министрлігі Геология жəне жер қойнауын 

пайдалану комитетінің «Орталыққазжерқойнауы» 
Орталық Қазақстан өңіраралық геология жəне жер қойнауын 

пайдалану департаменті» республикалық мемлекеттік мекемесінің 
ЕРЕЖЕСІ

  
1-тарау. Жалпы ережелер

  1. «Қарағанды қаласындағы Қазақстан Республикасы Индустрия жəне 
инфрақұрылымдық даму министрлігі Геология жəне жер қойнауын пайдалану 
комитетінің «Орталыққазжерқойнауы» Орталық Қазақстан өңіраралық геология 
жəне жер қойнауын пайдалану департаменті» республикалық мемлекеттік 

мекемесі (бұдан əрі - «Орталыққазжерқойнауы» ӨД) Павлодар жəне Қарағанды 
облыстарының аумақтарында мемлекеттік геологиялық зерделеу, минералдық-
шикізат базасын өндіру, жер қойнауын пайдалануды мемлекеттік басқару 
салаларында функцияларды жүзеге асыратын «Қазақстан Республикасы 
Индустрия жəне инфрақұрылымдық даму министрлігі Геология жəне жер 
қойнауын пайдалану комитеті» республикалық мемлекеттік мекемесінің (бұдан 
əрі – Комитет) аумақтық бөлімшесі болып табылады.

  2. «Орталыққазжерқойнауы» ӨД-нің құрамында:
  1) Қарағанды өңірлік инспекциясы;
  2) Павлодар өңірлік инспекциясы бар.
  3. «Орталыққазжерқойнауы» ӨД өз қызметін Қазақстан Республикасының 

Конституциясына, заңнамалық жəне өзге де нормативтік құқықтық актілеріне, 
Комитеттің бұйрықтары жəне осы «Қарағанды қаласындағы Қазақстан Респуб-
ликасы Индустрия жəне инфрақұрылымдық даму министрлігі Геология жəне 
жер қойнауын пайдалану комитетінің «Орталыққазжерқойнауы» Орталық 
Қазақстан өңіраралық геология жəне жер қойнауын пайдалану департаменті» 
республикалық мемлекеттік мекемесінің ережесіне (бұдан əрі - Ереже) сəйкес 
жүзеге асырады.

  4. «Орталыққазжерқойнауы» ӨД республикалық мемлекеттік мекеменің 
ұйымдық-құқықтық нысанындағы заңды тұлға болып табылады, мемлекеттік 
тілде өз атауы бар мөрі мен мөртаңбалары, белгіленген үлгідегі бланкілері, 
сондай-ақ заңнамаға сəйкес қазынашылық органдарында шоттары бар.

  5. «Орталыққазжерқойнауы» ӨД егер осыған уəкілеттік берілген болса, 
өз атынан азаматтық-құқықтық қатынастарға түседі.

  6. «Орталыққазжерқойнауы» ӨД егер заңнамаға сəйкес осыған уəкілеттік 
берілген болса, мемлекеттің атынан азаматтық-құқықтық қатынастардың 
тарапы болуға құқығы бар.

  7. «Орталыққазжерқойнауы» ӨД өз құзыретінің мəселелері бойынша 
заңнамамен белгіленген тəртіппен бұйрықтар түрінде актілер шығарады.

  8. «Орталыққазжерқойнауы» ӨД құрылымы мен штат саны Қазақстан 
Республикасының Индустрия жəне инфрақұрылымдық даму министрінің 
келісімі бойынша Қазақстан Республикасы Индустрия жəне инфрақұрылымдық 
даму министрлігінің (бұдан-əрі Министрлік) жауапты хатшысымен бекітіледі.

  9. «Орталыққазжерқойнауы» ӨД орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 
100012, Қарағанды қаласы, Бұхар Жырау даңғылы, 47.

  10. «Орталыққазжерқойнауы» ӨД толық атауы:
  «Қарағанды қаласындағы Қазақстан Республикасы Индустрия жəне 

инфрақұрылымдық даму министрлігі Геология жəне жер қойнауын пайдалану 
комитетінің «Орталыққазжерқойнауы» Орталық Қазақстан өңіраралық геология 
жəне жер қойнауын пайдалану департаменті» республикалық мемлекеттік 
мекемесі».

  11. Осы Ереже «Орталыққазжерқойнауы» ӨД құрылтай құжаттары болып 
табылады.

  12. «Орталыққазжерқойнауы» ӨД қызметтерін қаржыландыру республика-
лық бюджет қаражаты есебінен жүзеге асырылады.

  13. «Орталыққазжерқойнауы» ӨД кəсіпкерлік субъектілерімен «Орталыққаз-
жерқойнауы» ӨД функциялары болып табылатын міндеттерді орындау мəніне 
шарттық қатынастарға түспейді.

  «Орталыққазжерқойнауы» ӨД Қазақстан Республикасының заңнамалық 
актілерімен кіріс əкелетін қызметті жүзеге асыру құқығы берілген жағдайда, 
онда осындай қызметтен алынған кірістер республикалық бюджеттің кірісіне 
жіберіледі.

 
 2-тарау. «Орталыққазжерқойнауы» ӨД негізгі міндеттері, 

функциялары, құқықтары мен міндеттері
  14. Миссиясы: елдің барлық өндірістік саласын белсенді дамыту үшін 

минералдық-шикізат базасын толықтыру мақсатында Қазақстан аумағының 
геологиялық зерделенуін арттыру.

  15. Міндеттері: мемлекеттік геологиялық зерделеу, минералдық-шикізат 
базасын өндіру, жер қойнауын пайдалануды мемлекеттік басқару саласындағы 
мемлекеттік саясатты іске асыру.

  16. Функциялары:
  1) меншіктегі, сондай-ақ мемлекет иеленуі мен пайдалануындағы геоло гия-

лық ақпаратты есепке алу, сақтау, жүйеге келтіру, жинақтап қорыту жəне беру;
  2) жер қойнауын пайдаланушылардың жер қойнауын геологиялық 

зерттеуге арналған лицензиялар жəне жер қойнауы кеңістігін пайдалануға 
арналған лицензиялар шарттарының сақталуын бақылау;

  3) мемлекеттік жер қойнауы қорын басқару бағдарламасын əзірлеуге қатысу;
  4) тарихи шығындар мөлшерін, геологиялық ақпарат алудың құны мен 

талаптарын айқындау;
  5) мемлекеттік жер қойнауы қорының бірыңғай кадастрын енгізу;
  6) жерасты сулары бөлігінде мемлекеттік су кадастрын жүргізуге қатысу;
  7) су объектілерінің сарқылуына жол бермеуге бағытталған жеке жəне 

өаңды тұлғалар жүргізетін су қорғау іс-шараларын келісу;
  8) кең таралған пайдалы қазбалар бойынша геологиялық жəне тау-кен 

бөлінісін беру;
  9) су объектілерінің жай-күйіне əсер ететін объектілерді салуға, реконструк-

циялауға (кеңейтуге, жаңғыртуға, техникалық қайта жарақтандыруға, қайта 
бейіндеуге), пайдалануға, консервациялауға, жоюға (кейіннен кəдеге жаратуға) 
қорытынды беру;

  10) жер қойнауына мемлекеттік геологиялық зерттеуді ұйымдастыру 
жəне өткізу;

  11) жер қойнауын геологиялық зерттеу жəне оның кеңістігін пайдалану 
жөніндегі операцияларды реттеу;

  12) жер қойнауын геологиялық зерттеу, сондай-ақ оның кеңістігін пайда-
лану жөніндегі операцияларға мемлекеттік бақылауды жүзеге асыру;

  13) Қазақстан Республикасының жер қойнауын пайдалану саласындағы 
заңнамасының геологиялық ақпаратты есепке алу, сақтау, оның сақталуы 
мен анық тығы жөніндегі талаптарының сақталуына мемлекеттік бақылауды 
жүзеге асыру;

  14) уранды жəне кең таралған пайдалы қазбаларды өндіру жөніндегі 
операцияларды қоспағанда, пайдалы қатты қазбаларды барлау мен өндіру 
жөніндегі операциялардың жүргізілуіне мемлекеттік бақылауды жүзеге асыру;

  15) құпия болып табылмайтын геологиялық ақпаратқа, сондай-ақ жер 
қойнауын пайдалануға арналған, өздері берген лицензиялар туралы ақпаратқа 
қолжетімділікті қамтамасыз ету;

  16) техногендік минералдық түзілімдерді орналастырудың қолданыстағы 
объектілерін мемлекеттік есепке алуды ұйымдастыру жəне жүргізу;

  17) жер қойнауының мемлекеттік мониторингін, геологиялық ақпаратты 
жинауды жəне жинақтап қорытуды жүзеге асыру;

  18) өздігінен ағып жататын иесіз жəне авариялық ұңғымаларды жою мен 
консервациялауды жүзеге асыру;

  19) пайдалы қазбалар қорларын мемлекеттік есепке алу бойынша 
ақпаратты мемлекеттік органдарға ұсыну;

  20) пайдалы қазбалар қорларының мемлекеттiк балансын жүргізу;
  21) геологиялық ақпаратты жариялау немесе оған ашық қолжетімділік 

жасау арқылы ашып көрсету;
  22) жерасты сулары учаскелері қорларының мемлекеттік сараптамасын 

ұйымдастыру жəне жүргізу;
  23) пайдалы қазбалар қорлары бойынша өңіраралық комиссиялардың 

қызметін ұйымдастыру;
  24) жерүсті су объектілері жоқ, бірақ ауызсу сапасындағы жерасты 

суларының жеткілікті қорлары бар аумақтарда облыстардың (республикалық 
маңызы бар қаланың, астананың) жергілікті атқарушы органдарымен ауыз 
сумен қамтамасыз етуге байланысты емес мақсаттар үшін ауыз су сапасындағы 
жер асты суларын пайдалануға рұқсаттарды келісу;

  25) жер қойнауы кеңістігін пайдаланудың салдарын жою актісіне қол қою 
жөніндегі комиссияны құру;

  26) жер қойнауын пайдаланушының теңгеріміне ұңғымаларды, техно-
логиялық бірлікті қабылдау жəне беру;

  27) Қазақстан Республикасы Кəсіпкерлік кодексінің 141-бабының 3-тармағы 
он бірінші бөлігінің 1), 3) жəне 6) тармақшаларында, 144-бабы 3-тармағының 
3), 4), 9) жəне 10) тармақшаларында, 6, 7 жəне 8-тармақтарында көзделген 
жағдайларды қоспағанда, тексеру жүргiзу нысанасын көрсете отырып, 
тексерiлетiн субъектiге жоспардан тыс тексеруді жəне бақылау жəне қадағалау 
субъектісіне (объектісіне) бару арқылы профилактикалық бақылау мен 
қадағалауды жүргізудің басталатыны туралы тексерудің олар басталғанға 
дейiн кемiнде бiр тəулiк бұрын хабарлау;

  28) тиісті салада мемлекеттік бақылау саласындағы мемлекеттік саясатты 
іске асыру;

  29) Қазақстан Республикасының заңдарына сəйкес мемлекеттік бақылауды 
жүргізу;

  30) мемлекеттік бақылау жүргізуді жетілдіру жөнінде ұсыныстар енгізу;
  31) тексеруді жəне бақылау жəне қадағалау субъектісіне (объектісіне) бару 
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арқылы профилактикалық бақылау мен қадағалауды тағайындау туралы актіні 
ресімдеу жəне оны құқықтық статистика жəне арнайы есепке алу жөніндегі 
уəкілетті органда тіркеу;

  32) тексеруді жəне бақылау жəне қадағалау субъектісіне (объектісіне) 
бару арқылы профилактикалық бақылау мен қадағалауды ұзарту туралы 
қосымша актіні ресімдеу жəне оны құқықтық статистика жəне арнайы есепке 
алу жөніндегі уəкілетті органда тіркеу;

  33) өз құзыреті шегінде мемлекеттік құпияларды қорғау саласындағы 
Қазақстан Республкасының заңдарын жəне өзге де нормативтік құқықтық 
актілерді сақтауды қамтамасыз ету;

  34) жою жоспарларының кешенді сараптамасын жүргізу;
  35) жерүсті су объектілері жоқ, бірақ ауызсу сапасындағы жерасты 

суларының жеткілікті қорлары бар аумақтарда облыстардың (республикалық 
маңызы бар қаланың, астананың) жергілікті атқарушы органдарымен келісу 
бойынша осы суларды ауызсумен жабдықтауға байланысты емес мақсаттар 
үшін пайдалануға рұқсаттарды келісу;

  36) жеке жəне заңды тұлғалар жүргiзетiн су объектiлерiнiң сарқылуын 
болғызбауға бағытталған су қорғау iс-шараларын келісу;

  37) уранды қоспағанда, пайдалы қатты қазбаларды, сондай-ақ кең 
таралған пайдалы қазбаларды барлауға жəне (немесе) өндіруге арналған 
келісімшарттар бойынша жұмыс бағдарламасын келісу

  38) уранды жəне кең таралған пайдалы қазбаларды өндіру жөніндегі 
операцияларды қоспағанда, пайдалы қатты қазбаларды барлау мен өндіру 
жөніндегі операциялардың жүргізілуіне мемлекеттік бақылауды жүзеге асыру;

  39) кең таралған пайдалы қазбаларды барлауға жəне (немесе) өндіруге 
арналған 2017 жылғы 27 желтоқсандағы «Жер қойнауы жəне жер қойнауын 
пайдалану туралы» Қазақстан Республикасының Кодексі қолданысқа енгізіл-
генге дейін жасалған келісімшарттар бойынша жұмыс тобы мақұлдаған жұмыс 
бағдарламасының жобасын келісу;

  40) елді мекендерді, өнеркəсіп кешендерін жəне (немесе) басқа да 
шаруашылық объектілерін жобалауға жəне салуға облыстың, республикалық 
маңызы бар қаланың, астананың жергілікті атқарушы органының жер 
қойнауын зерттеу жөніндегі уəкілетті органының аумақтық бөлімшелерімен 
келісу бойынша алдағы уақытта құрылыс салынатын учаске астындағы жер 
қойнауында пайдалы қазбалардың жоқ екендігі немесе олардың елеусіз екендігі 
туралы оң қорытындысын келісу;

  41) Қазақстан Республикасының заңдарында, Қазақстан Республикасы 
Президентiнiң, Үкiметiнiң актiлерiнде жəне Министрдің бұйрықтарында 
көзделген өзге де өкiлеттiктердi жүзеге асыру.

  17. «Орталыққазжерқойнауы» ӨД құқықтары мен міндеттері:
  «Орталыққазжерқойнауы» ӨД-нің мыналарға:
  1) өз құзыреті шегінде бұйрықтар шығаруға;
  2) мемлекеттік органдардан, ұйымдардан, олардың лауазымды тұлға-

ларынан қажетті ақпарат пен материалдарды сұратуға жəне алуға;
  3) Қазақстан Республикасының заңнамасын жетілдіру жөнінде ұсыныстар 

енгізуге;
  4) кеңестер, семинарлар, конференциялар, дөңгелек үстелдер, конкурстар 

жəне оның құзыретіне кіретін мəселелер бойынша өзгеде іс-шараларды 
өткізуге;

  5) «Орталыққазжерқойнауы» ӨД қызметінің басшылық ететін бағыт тары 
бойынша консультативтік-кеңесші органдарын (жұмыс топтарын, комиссия-
ларды, кеңестерді) құру жөнінде ұсыныстар енгізуге;

  6) өз құзыретіне жатқызылған мəселелер бойынша сараптамаларға қатысу 
үшін тиісті мамандарды тартуға;

  7) Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында көзделген 
өзге құқықтарды жүзеге асыруға құқығы бар.

  «Орталыққазжерқойнауы» ӨД міндеттеріне кіреді:
  1) «Орталыққазжерқойнауы» ӨД-ге жүктелген міндеттер мен қызметтерді 

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

құқықтары мен заңмен қорғалатын мүдделерін сақтау;
  3) «Орталыққазжерқойнауы» ӨД теңгеріміндегі мемлекеттік меншіктің 

сақталуын қамтамасыз ету;
  4) бухгалтерлік есепті жүргізу;
  5) бухгалтерлік жəне қаржылық есептілікті жасау жəне Комитет пен 

Министрлікке беру;
  6) «Орталыққазжерқойнауы» ӨД-ге бөлінген бюджеттік қаражатты толық, 

уақтылы жəне тиімді пайдалануды қамтамасыз ету;
  7) мемлекеттік сатып алу рəсімдерін «Мемлекеттік сатып алу туралы» 

Қазақстан Республикасының Заңына сəйкес жүргізу кіреді.
  3-тарау. «Орталыққазжерқойнауы» ӨД қызметін ұйымдастыру
  18. «Орталыққазжерқойнауы» ӨД басшылықты «Орталыққазжерқойнауы» 

ӨД жүктелген міндеттердің орындалуына жəне өзінің функцияларын жүзеге 
асыруға дербес жауапты болады.

  19. «Орталыққазжерқойнауы» ӨД Министрліктің жауапты хатшысымен 
қызметке тағайындалатын жəне қызметтен босатылатын басшы басқарады.

  20. Басшының Қазақстан Республикасы Индустрия жəне инфрақұрылымдық 
даму министрлігінің жауапты хатшысымен қызметке тағайындалатын жəне 
қызметтен босатылатын орынбасарлары бар.

  21. «Орталыққазжерқойнауы» ӨД басшысы «Орталыққазжерқойнауы» ӨД 
қызметіне жалпы басшылықты жүзеге асырады жəне «Орталыққазжерқойнауы» 
ӨД жүктелген міндеттердің орындалуына жəне өз функцияларын оның жүзеге 
асыруына жауапты болады.

  22. «Орталыққазжерқойнауы» ӨД басшысының өкілеттіктері:
  1) өз орынбасарларының жəне «Орталыққазжерқойнауы» ӨД құрылымдық 

бөлімшелерінің міндеттері мен жауапкершілігін айқындайды;
  2) «Орталыққазжерқойнауы» ӨД қызметкерлерін өз орынбасарларын 

қоспағанда, лауазымға тағайындайды жəне босатады;
  3) «Орталыққазжерқойнауы» ӨД қызметкерлеріне өз орынбасарларын 

тəртіптік жаза мен көтермелеу шараларын қолданады;
  4) «Орталыққазжерқойнауы» ӨД мүддесін басқа мемлекеттік органдар 

мен өзге де ұйымдарда білдіреді;
  5) «Орталыққазжерқойнауы» ӨД бұйрықтарына қол қояды;
  6) «Орталыққазжерқойнауы» ӨД жұмыс жоспарын бекітеді;
  7) Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес өзге де өкілеттіктерді 

жүзеге асырады.
  «Орталыққазжерқойнауы» ӨД басшысы болмаған кезеңде оның өкілет-

тік терін Министрліктің жауапты хатшысының бұйрығына сəйкес оны алмас-
тыратын тұлға жүзеге асырады.

  23. «Орталыққазжерқойнауы» ӨД басшысы өз орынбасарларының, 
құрылымдық бөлімшілердің басшылары мен «Орталыққазжерқойнауы» ӨД 
қызметкерлерінің міндеттерін айқындайды.

  24. «Орталыққазжерқойнауы» ӨД басшысы орынбасарлары:
  1) өз өкілеттіктері шегінде «Орталыққазжерқойнауы» ӨД-нің құрылымдық 

бөлімшелерінің қызметін үйлестіреді;
  2) Комитет төрағасымен оған жүктелген өзге де функцияларды жүзеге 

асырады.

  4-тарау. «Орталыққазжерқойнауы» ӨД мүлкі
  25. «Орталыққазжерқойнауы» ӨД шұғыл басқару құқығында оқшауланған 

мүлкі бар. «Орталыққазжерқойнауы» ӨД мүлкі оған мемлекетпен тапсырылған 
мүлік есебінен қалыптасады жəне «Орталыққазжерқойнауы» ӨД балансында 
олардың құны көрсетілетін негізгі қор мен айналым қаражатынан, сондай-ақ 
өзге де мүліктен тұрады.

  26. «Орталыққазжерқойнауы» ӨД бекітілген мүлік республикалық меншікке 
жатады.

  27. Егер заңда өзгеше көзделмесе, «Орталыққазжерқойнауы» ӨД өзіне 
бекітілген мүлікті жəне қаржыландыру жоспары бойынша өзіне бөлінген 
қаражат есебінен сатып алынған мүлікті дербес иеліктен шығаруға немесе 
өзге тəсілмен иелік етуге құқығы жоқ.

 
 5-тарау. «Орталыққазжерқойнауы» ӨД қайта ұйымдастыру жəне тарату

  28. «Орталыққазжерқойнауы» ӨД қайта ұйымдастыру жəне тарату 
Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес жүзеге асырылады.

 Қазақстан Республикасы Индустрия жəне инфрақұрылымдық даму 
министрінің 2019 жылғы 6 ақпандағы № 65 бұйрығына 6-қосымша

  «Алматы қаласындағы Қазақстан Республикасы 
Инвестициялар жəне даму министрлігі Геология жəне жер қойнауын 

пайдалану комитетінің «Оңтүстікқазжерқойнауы»
Оңтүстік Қазақстан өңіраралық геология жəне жер қойнауын пайдалану 

департаменті» республикалық мемлекеттік мекемесінің
ЕРЕЖЕСІ

 1-тарау. Жалпы ережелер
  1. «Алматы қаласындағы Қазақстан Республикасы Индустрия жəне 

инфра  құрылымдық даму министрлігі Геология жəне жер қойнауын пайдалану 

комитетінің «Оңтүстікқазжерқойнауы» Оңтүстік Қазақстан өңіраралық геология 
жəне жер қойнауын пайдалану департаменті» республикалық мемлекеттік 
мекемесі (бұдан əрі - «Оңтүстікқазжерқойнауы» ӨД) Алматы, Жамбыл, 
Қызылорда жəне Түркістан облыстарының аумақтарында мемлекеттік 
геологиялық зерделеу, минералдық-шикізат базасын өндіру, жер қойнауын 
пайдалануды мемлекеттік басқару салаларында функцияларды жүзеге 
асыратын «Қазақстан Республикасы Индустрия жəне инфрақұрылымдық 
даму министрлігі Геология жəне жер қойнауын пайдалану комитеті» 
республикалық мемлекеттік мекемесінің (бұдан əрі - Комитет) аумақтық 
бөлімшесі болып табылады. 

  2. «Оңтүстікқазжерқойнауы» ӨД-нің құрамында:
  1) Жамбыл өңірлік инспекциясы
  2) Түркістан өңірлік инспекциясы;
  3) Қызылорда өңірлік инспекциясы;
  4) Талдықорған өңірлік инспекциясы бар.
  3. «Оңтүстікқазжерқойнауы» ӨД өз қызметін Қазақстан Республикасының 

Конституциясына, заңнамалық жəне өзге де нормативтік құқықтық актілеріне, 
Комитеттің бұйрықтары жəне осы «Алматы қаласындағы Қазақстан Респуб-
ликасы Индустрия жəне инфрақұрылымдық даму министрлігі Геология жəне 
жер қойнауын пайдалану комитетінің «Оңтүстікқазжерқойнауы» Оңтүстік 
Қазақстан өңіраралық геология жəне жер қойнауын пайдалану департаменті» 
республикалық мемлекеттік мекемесінің ережесіне (бұдан əрі - Ереже) сəйкес 
жүзеге асырады.

  4. «Оңтүстікқазжерқойнауы» ӨД республикалық мемлекеттік мекеменің 
ұйымдық-құқықтық нысанындағы заңды тұлға болып табылады, мемлекеттік 
тілде өз атауы бар мөрі мен мөртаңбалары, белгіленген үлгідегі бланкілері, 
сондай-ақ заңнамаға сəйкес қазынашылық органдарында шоттары бар.

  5. «Оңтүстікқазжерқойнауы» ӨД егер осыған уəкілеттік берілген болса, 
өз атынан азаматтық-құқықтық қатынастарға түседі.

  6. «Оңтүстікқазжерқойнауы» ӨД егер заңнамаға сəйкес осыған уəкілеттік 
берілген болса, мемлекеттің атынан азаматтық-құқықтық қатынастардың 
тарапы болуға құқығы бар.

  7. «Оңтүстікқазжерқойнауы» ӨД өз құзыретінің мəселелері бойынша 
заңнамамен белгіленген тəртіппен бұйрықтар түрінде актілер шығарады.

  8. «Оңтүстікқазжерқойнауы» ӨД құрылымы мен штат саны Қазақстан 
Республикасының Индустрия жəне инфрақұрылымдық даму министрінің 
келісімі бойынша Қазақстан Республикасы Индустрия жəне инфрақұрылымдық 
даму министрлігінің (бұдан-əрі Министрлік) жауапты хатшысымен бекітіледі.

  9. «Оңтүстікқазжерқойнауы» ӨД орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 
050046, Алматы қаласы, Абай даңғылы,191, 8-қабат.

  10. «Оңтүстікқазжерқойнауы» ӨД толық атауы:
  «Алматы қаласындағы Қазақстан Республикасы Индустрия жəне инфра-

құрылымдық даму министрлігі Геология жəне жер қойнауын пайдалану 
комитетінің «Оңтүстікқазжерқойнауы» Оңтүстік Қазақстан өңіраралық 
геология жəне жер қойнауын пайдалану департаменті» республикалық 
мемлекеттік мекемесі».

  11. Осы Ереже «Оңтүстікқазжерқойнауы» ӨД құрылтай құжаттары болып 
табылады.

  12. «Оңтүстікқазжерқойнауы» ӨД қызметтерін қаржыландыру республика-
лық бюджет қаражаты есебінен жүзеге асырылады.

  13. «Оңтүстікқазжерқойнауы» ӨД кəсіпкерлік субъектілерімен 
«Оңтүстікқаз жерқойнауы» ӨД функциялары болып табылатын міндеттерді 
орындау мəніне шарттық қатынастарға түспейді.

  «Оңтүстікқазжерқойнауы» ӨД Қазақстан Республикасының заңнамалық 
актілерімен кіріс əкелетін қызметті жүзеге асыру құқығы берілген жағдайда, 
онда осындай қызметтен алынған кірістер республикалық бюджеттің кірісіне 
жіберіледі.

 
 2-тарау. «Оңтүстікқазжерқойнауы» ӨД негізгі міндеттері, 

функциялары, құқықтары мен міндеттері
  14. Миссиясы: елдің барлық өндірістік саласын белсенді дамыту үшін 

минералдық-шикізат базасын толықтыру мақсатында Қазақстан аумағының 
геологиялық зерделенуін арттыру.

  15. Міндеттері: мемлекеттік геологиялық зерделеу, минералдық-
шикізат базасын өндіру, жер қойнауын пайдалануды мемлекеттік басқару 
саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру.

  16. Функциялары:
  1) меншіктегі, сондай-ақ мемлекет иеленуі мен пайдалануындағы 

геология лық ақпаратты есепке алу, сақтау, жүйеге келтіру, жинақтап қорыту 
жəне беру;

  2) жер қойнауын пайдаланушылардың жер қойнауын геологиялық 
зерттеуге арналған лицензиялар жəне жер қойнауы кеңістігін пайдалануға 
арналған лицензиялар шарттарының сақталуын бақылау;

  3) мемлекеттік жер қойнауы қорын басқару бағдарламасын əзірлеуге 
қатысу;

  4) тарихи шығындар мөлшерін, геологиялық ақпарат алудың құны мен 
талаптарын айқындау;

  5) мемлекеттік жер қойнауы қорының бірыңғай кадастрын енгізу;
  6) жерасты сулары бөлігінде мемлекеттік су кадастрын жүргізуге қатысу;
  7) су объектілерінің сарқылуына жол бермеуге бағытталған жеке жəне 

заңды тұлғалар жүргізетін су қорғау іс-шараларын келісу;
  8) кең таралған пайдалы қазбалар бойынша геологиялық жəне тау-кен 

бөлінісін беру;
  9) су объектілерінің жай-күйіне əсер ететін объектілерді салуға, реконструк-

циялауға (кеңейтуге, жаңғыртуға, техникалық қайта жарақтандыруға, қайта 
бейіндеуге), пайдалануға, консервациялауға, жоюға (кейіннен кəдеге 
жаратуға) қорытынды беру;

  10) жер қойнауына мемлекеттік геологиялық зерттеуді ұйымдастыру 
жəне өткізу;

  11) жер қойнауын геологиялық зерттеу жəне оның кеңістігін пайдалану 
жөніндегі операцияларды реттеу;

  12) жер қойнауын геологиялық зерттеу, сондай-ақ оның кеңістігін 
пайдалану жөніндегі операцияларға мемлекеттік бақылауды жүзеге асыру;

  13) Қазақстан Республикасының жер қойнауын пайдалану саласындағы 
заңнамасының геологиялық ақпаратты есепке алу, сақтау, оның сақталуы 
мен анықтығы жөніндегі талаптарының сақталуына мемлекеттік бақылауды 
жүзеге асыру;

  14) уранды жəне кең таралған пайдалы қазбаларды өндіру жөніндегі 
операцияларды қоспағанда, пайдалы қатты қазбаларды барлау мен өндіру 
жөніндегі операциялардың жүргізілуіне мемлекеттік бақылауды жүзеге асыру;

  15) құпия болып табылмайтын геологиялық ақпаратқа, сондай-ақ 
жер қойнауын пайдалануға арналған, өздері берген лицензиялар туралы 
ақпаратқа қолжетімділікті қамтамасыз ету;

  16) техногендік минералдық түзілімдерді орналастырудың қолданыстағы 
объектілерін мемлекеттік есепке алуды ұйымдастыру жəне жүргізу;

  17) жер қойнауының мемлекеттік мониторингін, геологиялық ақпаратты 
жинауды жəне жинақтап қорытуды жүзеге асыру;

  18) өздігінен ағып жататын иесіз жəне авариялық ұңғымаларды жою мен 
консервациялауды жүзеге асыру;

  19) пайдалы қазбалар қорларын мемлекеттік есепке алу бойынша 
ақпаратты мемлекеттік органдарға ұсыну;

  20) пайдалы қазбалар қорларының мемлекеттiк балансын жүргізу;
  21) геологиялық ақпаратты жариялау немесе оған ашық қолжетімділік 

жасау арқылы ашып көрсету;
  22) жерасты сулары учаскелері қорларының мемлекеттік сараптамасын 

ұйымдастыру жəне жүргізу;
  23) пайдалы қазбалар қорлары бойынша өңіраралық комиссиялардың 

қызметін ұйымдастыру;
  24) жерүсті су объектілері жоқ, бірақ ауызсу сапасындағы жерасты 

суларының жеткілікті қорлары бар аумақтарда облыстардың (республикалық 
маңызы бар қаланың, астананың) жергілікті атқарушы органдарымен 
ауыз сумен қамтамасыз етуге байланысты емес мақсаттар үшін ауыз су 
сапасындағы жер асты суларын пайдалануға рұқсаттарды келісу;

  25) жер қойнауы кеңістігін пайдаланудың салдарын жою актісіне қол қою 
жөніндегі комиссияны құру;

  26) жер қойнауын пайдаланушының теңгеріміне ұңғымаларды, техноло-
гиялық бірлікті қабылдау жəне беру;

  27) Қазақстан Республикасы Кəсіпкерлік кодексінің 141-бабының 
3-тармағы он бірінші бөлігінің 1), 3) жəне 6) тармақшаларында, 144-бабы 
3-тармағының 3), 4), 9) жəне 10) тармақшаларында, 6, 7 жəне 8-тармақтарында 
көзделген жағдайларды қоспағанда, тексеру жүргiзу нысанасын көрсете 
отырып, тексерiлетiн субъектiге жоспардан тыс тексеруді жəне бақылау 
жəне қадағалау субъектісіне (объектісіне) бару арқылы профилактикалық 
бақылау мен қадағалауды жүргізудің басталатыны туралы тексерудің олар 
басталғанға дейiн кемiнде бiр тəулiк бұрын хабарлау;

  28) тиісті салада мемлекеттік бақылау саласындағы мемлекеттік саясатты 
іске асыру;

  29) Қазақстан Республикасының заңдарына сəйкес мемлекеттік 
бақылауды жүргізу;

  30) мемлекеттік бақылау жүргізуді жетілдіру жөнінде ұсыныстар енгізу;
  31) тексеруді жəне бақылау жəне қадағалау субъектісіне (объектісіне) 

бару арқылы профилактикалық бақылау мен қадағалауды тағайындау 
туралы актіні ресімдеу жəне оны құқықтық статистика жəне арнайы есепке 
алу жөніндегі уəкілетті органда тіркеу;

  32) тексеруді жəне бақылау жəне қадағалау субъектісіне (объектісіне) 
бару арқылы профилактикалық бақылау мен қадағалауды ұзарту туралы 
қосымша актіні ресімдеу жəне оны құқықтық статистика жəне арнайы есепке 
алу жөніндегі уəкілетті органда тіркеу;

  33) өз құзыреті шегінде мемлекеттік құпияларды қорғау саласындағы 
Қазақстан Республикасының заңдарын жəне өзге де нормативтік құқықтық 
актілерді сақтауды қамтамасыз ету;

  34) жою жоспарларының кешенді сараптамасын жүргізу;
  35) жерүсті су объектілері жоқ, бірақ ауызсу сапасындағы жерасты 

суларының жеткілікті қорлары бар аумақтарда облыстардың (республикалық 
маңызы бар қаланың, астананың) жергілікті атқарушы органдарымен келісу 
бойынша осы суларды ауызсумен жабдықтауға байланысты емес мақсаттар 
үшін пайдалануға рұқсаттарды келісу;

  36) жеке жəне заңды тұлғалар жүргiзетiн су объектiлерiнiң сарқылуын 
болғызбауға бағытталған су қорғау iс-шараларын келісу;

  37) уранды қоспағанда, пайдалы қатты қазбаларды, сондай-ақ кең 
таралған пайдалы қазбаларды барлауға жəне (немесе) өндіруге арналған 
келісімшарттар бойынша жұмыс бағдарламасын келісу 

  38) уранды жəне кең таралған пайдалы қазбаларды өндіру жөніндегі 
операцияларды қоспағанда, пайдалы қатты қазбаларды барлау мен өндіру 
жөніндегі операциялардың жүргізілуіне мемлекеттік бақылауды жүзеге асыру;

  39) кең таралған пайдалы қазбаларды барлауға жəне (немесе) өндіруге 
арналған 2017 жылғы 27 желтоқсандағы «Жер қойнауы жəне жер қойнауын 
пайдалану туралы» Қазақстан Республикасының Кодексі қолданысқа 
енгізілгенге дейін жасалған келісімшарттар бойынша жұмыс тобы мақұлдаған 
жұмыс бағдарламасының жобасын келісу;

  40) елді мекендерді, өнеркəсіп кешендерін жəне (немесе) басқа да 
шаруашылық объектілерін жобалауға жəне салуға облыстың, республикалық 
маңызы бар қаланың, астананың жергілікті атқарушы органының жер 
қойнауын зерттеу жөніндегі уəкілетті органының аумақтық бөлімшелерімен 
келісу бойынша алдағы уақытта құрылыс салынатын учаске астындағы жер 
қойнауында пайдалы қазбалардың жоқ екендігі немесе олардың елеусіз 
екендігі туралы оң қорытындысын келісу;

  41) Қазақстан Республикасының заңдарында, Қазақстан Республикасы 
Президентiнiң, Үкiметiнiң актiлерiнде жəне Министрдің бұйрықтарында 
көзделген өзге де өкiлеттiктердi жүзеге асыру.

  17. «Оңтүстікқазжерқойнауы» ӨД құқықтары мен міндеттері:
  «Оңтүстікқазжерқойнауы» ӨД-нің мыналарға:
  1) өз құзыреті шегінде бұйрықтар шығаруға;
  2) мемлекеттік органдардан, ұйымдардан, олардың лауазымды тұлға-

ларынан қажетті ақпарат пен материалдарды сұратуға жəне алуға;
  3) Қазақстан Республикасының заңнамасын жетілдіру жөнінде ұсыныстар 

енгізуге;
  4) кеңестер, семинарлар, конференциялар, дөңгелек үстелдер, 

конкурстар жəне оның құзыретіне кіретін мəселелер бойынша өзгеде іс-
шараларды өткізуге;

  5) «Оңтүстікқазжерқойнауы» ӨД қызметінің басшылық ететін бағыт тары 
бойынша консультативтік-кеңесші органдарын (жұмыс топтарын, комис-
сияларды, кеңестерді) құру жөнінде ұсыныстар енгізуге;

  6) өз құзыретіне жатқызылған мəселелер бойынша сараптамаларға 
қатысу үшін тиісті мамандарды тартуға;

  7) Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында көзделген 
өзге құқықтарды жүзеге асыруға құқығы бар.

  «Оңтүстікқазжерқойнауы» ӨД міндеттеріне:
  1) «Оңтүстікқазжерқойнауы» ӨД-ге жүктелген міндеттер мен қызметтерді 

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

тұлғалардың құқықтары мен заңмен қорғалатын мүдделерін сақтау;
  3) «Оңтүстікқазжерқойнауы» ӨД теңгеріміндегі мемлекеттік меншіктің 

сақталуын қамтамасыз ету;
  4) бухгалтерлік есепті жүргізу;
  5) бухгалтерлік жəне қаржылық есептілікті жасау жəне Комитет пен 

Министрлікке беру;
  6) «Оңтүстікқазжерқойнауы» ӨД-ге бөлінген бюджеттік қаражатты толық, 

уақтылы жəне тиімді пайдалануды қамтамасыз ету;
  7) мемлекеттік сатып алу рəсімдерін «Мемлекеттік сатып алу туралы» 

Қазақстан Республикасының Заңына сəйкес жүргізу кіреді.
 

 3-тарау. «Оңтүстікқазжерқойнауы» ӨД қызметін ұйымдастыру
  18. «Оңтүстікқазжерқойнауы» ӨД басшылықты «Оңтүстікқазжерқойнауы» 

ӨД жүктелген міндеттердің орындалуына жəне өзінің функцияларын жүзеге 
асыруға дербес жауапты болады.

  19. «Оңтүстікқазжерқойнауы» ӨД Министрліктің жауапты хатшысымен 
қызметке тағайындалатын жəне қызметтен босатылатын басшы басқарады.

  20. Басшының Қазақстан Республикасы Индустрия жəне инфрақұрылымдық 
даму министрлігінің жауапты хатшысымен қызметке тағайындалатын жəне 
қызметтен босатылатын орынбасарлары бар.

  21. «Оңтүстікқазжерқойнауы» ӨД басшысы «Оңтүстікқазжерқойнауы» ӨД 
қызметіне жалпы басшылықты жүзеге асырады жəне «Оңтүстікқазжерқойнауы» 
ӨД жүктелген міндеттердің орындалуына жəне өз функцияларын оның жүзеге 
асыруына жауапты болады.

  22. «Оңтүстікқазжерқойнауы» ӨД басшысының өкілеттіктері:
  1) өз орынбасарларының жəне «Оңтүстікқазжерқойнауы» ӨД құрылымдық 

бөлімшелерінің міндеттері мен жауапкершілігін айқындайды;
  2) «Оңтүстікқазжерқойнауы» ӨД қызметкерлерін өз орынбасарларын 

қоспағанда, лауазымға тағайындайды жəне босатады;
  3) «Оңтүстікқазжерқойнауы» ӨД қызметкерлеріне өз орынбасарларын 

тəртіптік жаза мен көтермелеу шараларын қолданады;
  4) «Оңтүстікқазжерқойнауы» ӨД мүддесін басқа мемлекеттік органдар 

мен өзге де ұйымдарда білдіреді;
  5) «Оңтүстікқазжерқойнауы» ӨД бұйрықтарына қол қояды;
  6) «Оңтүстікқазжерқойнауы» ӨД жұмыс жоспарын бекітеді;
  7) Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес өзге де өкілеттіктерді 

жүзеге асырады.
  «Оңтүстікқазжерқойнауы» ӨД басшысы болмаған кезеңде оның 

өкілеттіктерін Министрліктің жауапты хатшысының бұйрығына сəйкес оны 
алмастыратын тұлға жүзеге асырады.

 23. «Оңтүстікқазжерқойнауы» ӨД басшысы өз орынбасарларының, 
құры лымдық бөлімшілердің басшылары мен «Оңтүстікқазжерқойнауы» ӨД 
қызметкерлерінің міндеттерін айқындайды.

  24. «Оңтүстікқазжерқойнауы» ӨД басшысы орынбасарлары:
  1) өз өкілеттіктері шегінде «Оңтүстікқазжерқойнауы» ӨД-нің құрылымдық 

бөлімшелерінің қызметін үйлестіреді;
  2) Комитет төрағасымен оған жүктелген өзге де функцияларды жүзеге 

асырады.

  4-тарау. «Оңтүстікқазжерқойнауы» ӨД мүлкі
  25. «Оңтүстікқазжерқойнауы» ӨД шұғыл басқару құқығында оқшауланған 

мүлкі бар. «Оңтүстікқазжерқойнауы» ӨД мүлкі оған мемлекетпен тапсырылған 
мүлік есебінен қалыптасады жəне «Оңтүстікқазжерқойнауы» ӨД балансында 
олардың құны көрсетілетін негізгі қор мен айналым қаражатынан, сондай-ақ 
өзге де мүліктен тұрады.

  26. «Оңтүстікқазжерқойнауы» ӨД бекітілген мүлік республикалық 
меншікке жатады.

  27. Егер заңда өзгеше көзделмесе, «Оңтүстікқазжерқойнауы» ӨД өзіне 
бекітілген мүлікті жəне қаржыландыру жоспары бойынша өзіне бөлінген 
қаражат есебінен сатып алынған мүлікті дербес иеліктен шығаруға немесе 
өзге тəсілмен иелік етуге құқығы жоқ.

  
5-тарау. «Оңтүстікқазжерқойнауы» ӨД қайта ұйымдастыру жəне 

тарату
28. «Оңтүстікқазжерқойнауы» ӨД қайта ұйымдастыру жəне тарату 

Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес жүзеге асырылады.

Қазақстан Республикасы Əділет министрлігі сайтынан алынған.



2 ҚАЗАН 2019 ЖЫЛ 25RESMI

(Жалғасы 26-бетте) 

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІНІҢ БҰЙРЫҒЫ

2019 жылғы 29 қаңтар          № П-6        Нұр-Сұлтан қаласы 

«Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі 
Қаржы мониторингі комитетінің аумақтық 

органдарының ережелерін бекіту туралы» 
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің 

Қаржы мониторингі комитеті төрағасының
2019 жылғы 16 қаңтардағы № П-3 бұйрығына 

өзгерістер енгізу туралы

 «Қазақстан Республикасы Үкіметінің «Қазақстан Республикасы Қаржы 
министрлiгiнiң кейбiр мəселелерi туралы» 2008 жылғы 24 сəуірдегі №387 
жəне «Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің кейбір мəселелері 
туралы» 2018 жылғы 29 желтоқсандағы № 920 қаулыларына өзгерістер 
енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2019 жылғы 25 қаңтардағы 
№19 қаулысына сəйкес БҰЙЫРАМЫН:

 1. «Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Қаржы мониторингі 
комитетінің аумақтық органдарының ережелерін бекіту туралы» Қазақстан 
Республикасы Қаржы министрлігінің Қаржы мониторингі комитеті төрағасының 
2019 жылғы 16 қаңтардағы № П-3 бұйрығына мынадай өзгерістер енгізілсін:

  1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
 «1. Қоса беріліп отырған:
 1. Осы бұйрықтың 1-қосымшасына сəйкес Қазақстан Республикасы 

Қаржы министрлігі Қаржы мониторингі комитетінің Ақмола облысы бойынша 
экономикалық тергеу департаменті туралы ережесі;

 2. Осы бұйрықтың 2-қосымшасына сəйкес Қазақстан Республикасы 
Қаржы министрлігі Қаржы мониторингі комитетінің Ақтөбе облысы бойынша 
экономикалық тергеу департаменті туралы ережесі;

 3. Осы бұйрықтың 3-қосымшасына сəйкес Қазақстан Республикасы 
Қаржы министрлігі Қаржы мониторингі комитетінің Алматы облысы бойынша 
экономикалық тергеу департаменті туралы ережесі;

 4. Осы бұйрықтың 4-қосымшасына сəйкес Қазақстан Республикасы 
Қаржы министрлігі Қаржы мониторингі комитетінің Атырау облысы бойынша 
экономикалық тергеу департаменті туралы ережесі;

 5. Осы бұйрықтың 5-қосымшасына сəйкес Қазақстан Республикасы Қаржы 
министрлігі Қаржы мониторингі комитетінің Шығыс Қазақстан облысы бойынша 
экономикалық тергеу департаменті туралы ережесі;

 6. Осы бұйрықтың 6-қосымшасына сəйкес Қазақстан Республикасы 
Қаржы министрлігі Қаржы мониторингі комитетінің Жамбыл облысы бойынша 
экономикалық тергеу департаменті туралы ережесі;

 7. Осы бұйрықтың 7-қосымшасына сəйкес Қазақстан Республикасы Қаржы 
министрлігі Қаржы мониторингі комитетінің Батыс Қазақстан облысы бойынша 
экономикалық тергеу департаменті туралы ережесі;

 8. Осы бұйрықтың 8-қосымшасына сəйкес Қазақстан Республикасы Қаржы 
министрлігі Қаржы мониторингі комитетінің Қарағанды облысы бойынша 
экономикалық тергеу департаменті туралы ережесі;

 9. Осы бұйрықтың 9-қосымшасына сəйкес Қазақстан Республикасы 
Қаржы министрлігі Қаржы мониторингі комитетінің Қостанай облысы бойынша 
экономикалық тергеу департаменті туралы ережесі;

 10. Осы бұйрықтың 10-қосымшасына сəйкес Қазақстан Республикасы 
Қаржы министрлігі Қаржы мониторингі комитетінің Қызылорда облысы бой-
ынша Экономикалық тергеу департаменті туралы ережесі;

 11. Осы бұйрықтың 11-қосымшасына сəйкес Қазақстан Республикасы 
Қаржы министрлігі Қаржы мониторингі комитетінің Маңғыстау облысы бойын-
ша экономикалық тергеу департаменті туралы ережесі;

 12. Осы бұйрықтың 12-қосымшасына сəйкес Қазақстан Республикасы 
Қаржы министрлігі Қаржы мониторингі комитетінің Павлодар облысы бойын-
ша экономикалық тергеу департаменті туралы ережесі;

 13. Осы бұйрықтың 13-қосымшасына сəйкес Қазақстан Республикасы 
Қаржы министрлігі Қаржы мониторингі комитетінің Солтүстік Қазақстан облысы 
бойынша экономикалық тергеу департаменті туралы ережесі;

 14. Осы бұйрықтың 14-қосымшасына сəйкес Қазақстан Республикасы 
Қаржы министрлігі Қаржы мониторингі комитетінің Түркістан облысы бойынша 
экономикалық тергеу департаменті туралы ережесі;

 15. Осы бұйрықтың 15-қосымшасына сəйкес Қазақстан Республикасы 
Қаржы министрлігі Қаржы мониторингі комитетінің Алматы қаласы бойынша 
экономикалық тергеу департаменті туралы ережесі;

 16. Осы бұйрықтың 16-қосымшасына сəйкес Қазақстан Республикасы 
Қаржы министрлігі Қаржы мониторингі комитетінің Астана қаласы бойынша 
экономикалық тергеу департаменті туралы ережесі;

 17. Осы бұйрықтың 17-қосымшасына сəйкес Қазақстан Республикасы 
Қаржы министрлігі Қаржы мониторингі комитетінің Шымкент қаласы бойынша 
экономикалық тергеу департаменті туралы ережесі бекітілсін.»;

 көрсетілген бұйрыққа 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 жəне 
17-қосымшалар осы бұйрыққа 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 
жəне 17-қосымшаларға сəйкес жаңа редакцияда жазылсын.

 2. Осы бұйрық қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

  Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі
Қаржы мониторингі комитетінің төрағасы Ə. ЖҰМАДІЛДАЕВ

 Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Қаржы мониторингі 
комитеті Төрағасының 2019 жылғы 29 қаңтардағы № П-6 бұйрығына 

1-қосымша

  Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Қаржы мониторингі 
комитеті Төрағасының 2019 жылғы 16 қаңтардағы № П-3 бұйрығына 

1-қосымша

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Қаржы мониторингі 
комитетінің Ақмола облысы бойынша Экономикалық тергеу 

департаменті туралы ережесі

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

комитетінің Ақмола облысы бойынша Экономикалық тергеу департаменті 
(бұдан əрі – Департамент) Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес 
осы органның жүргізуіне жататын қылмыстық жəне əкімшілік құқық бұзушы-
лықтардың алдын алу, анықтау, жолын кесу, ашу жəне тергеу бойынша жəне 
Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес өзге де функцияларды 
орындауға уəкілеттік берілген Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі 
Қаржы мониторингі комитетінің (бұдан əрі – Комитет) аумақтық органы болып 
табылады.

 2. Департамент өз қызметiн Қазақстан Республикасының Конституциясын
а жəне нормативтік құқықтық актілерге, сондай-ақ осы Ережеге сəйкес жүзеге 
асырады.

 3. Департамент мемлекеттiк мекеме ұйымдастыру-құқықтық нысанындағы 
заңды тұлға болып табылады, қазақ тiлінде өз атауы бар мөрi мен мөртаң-
балары, белгiленген үлгiдегі бланкілерi, сондай-ақ Қазақстан Республикасының 
заңнамасына сəйкес қазынашылық органдарында шоттары болады.

 4. Департамент азаматтық-құқықтық қатынастарға өз атынан түседi.
 5. Егер заңнамаға сəйкес Департаментке уəкілеттік берілген болса, мем-

лекеттің атынан азаматтық-құқықтық қатынастардың тарапы болуға құқығы бар.
 6. Департамент өз құзыретінің мəселелері бойынша заңнамада белгіленген 

тəртіптпен Департамент басшысының бұйрықтарында жəне Қазақстан Респуб-
ликасының заңнамасында көзделген басқа да актілермен ресімделетін 
шешімдер қабылдайды.

 7. Департаменттің құрылымы мен штат санының лимиті қолданыстағы 
заңнамаға сəйкес бекітіледі.

 8. Департаменттің заңды мекенжайы: 020000, Қазақстан Республикасы, 
Ақмола облысы, Көкшетау қаласы, Пушкин көшесі, 21.

 9. Мемлекеттік органның толық атауы – «Қазақстан Республикасы 
Қаржы министрлігі Қаржы мониторингі комитетінің Ақмола облысы бойынша 
экономикалық тергеу департаменті» республикалық мемлекеттік мекемесі.

 10. Осы Ереже Департаменттiң құрылтай құжаты болып табылады.
 11. Департаменттің қызметiн қаржыландыру республикалық бюджеттен 

жүзеге асырылады.

 12. Департаментке кəсiпкерлiк субъектiлермен Департаменттің функци-
ялары болып табылатын мiндеттердi орындау мəнiне шарттық қатынастарға 
түсуге тыйым салынады.

 Егер Департаментке заңнамалық актілермен кірістер əкелетін қызметті 
жүзеге асыру құқығы берілсе, онда осы қызметтен алынған табыс мемлекеттік 
бюджеттің кірісіне жіберіледі.

2-бөлім. Комитеттің негізгі мiндеттерi, функциялары, құқықтары 
менміндеттері

 13. Департаменттің міндеттері:
 1) Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес осы органның 

жүргізуіне жататын қылмыстық жəне əкімшілік құқық бұзушылықтардың алдын 
алу, анықтау, жолын кесу, ашу жəне тергеу;

 2) Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген өзге де міндет-
терді орындау.

 14. Департаменттің функциялары:
 1) Қазақстан Республикасының жедел-іздестіру қызметі туралы заңнама-

сына сəйкес жедел-іздестіру қызметін жүзеге асыру;
 2) Қазақстан Республикасының заңнамасымен осы органның жүргізуіне 

жататын қылмыстық құқық бұзушылықтардың алдын алу, анықтау, жолын 
кесу, ашу жəне тергеу;

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

 4) жедел-іздестіру қызметін, анықтау жəне алдын ала тергеуді жүзеге асы-
ру, жедел-іздестіру, əкімшілік, тергеу қызметі практикасын талдау жəне қаржы 
мониторингі органдарын анықтау, республикадағы жедел жағдай болжамын 
жасау, қаржы мониторингі органының араласуын талап ететін мəселелер бой-
ынша жедел ден қою шараларын қабылдау;

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

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

 7) Қазақстан Республикасының экономикалық қауіпсіздігін қамтамасыз ету 
бойынша басқа мемлекеттік органдармен өзара іс-қимылда болу;

 8) Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген өзге де өкілеттік-
терді жүзеге асыру.

 15. Департаменттің құқықтары мен міндеттері:
 Құқықтары:
 1) Қазақстан Республикасында қылмысқа қарсы күрес бағдарламаларын 

əзірлеуге жəне іске асыруға қатысу;
 2) Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген тертіппен 

криминалистік зерттеулер жүргізу;
 3) əкімшілік құқық бұзушылықтар туралы істерді хаттамаға түсіру жəне 

қарау, əкімшілік ұстауды жүзеге асыру, сондай-ақ Қазақстан Республикасының 
Əкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінде көзделген басқа да шараларды 
қолдану;

 4) құқық бұзушылық жасаған адамдарды Қазақстан Республикасының 
заңнамасына сəйкес ұстау жəне Қазақстан Республикасының қаржы мони-
торингі немесе өзге органдарының қызметтік үй-жайларына жеткізу;

 5) Қазақстан Республикасының қылмыстық-процестік заңнамасына жəне 
Қазақстан Республикасының əкімшілік құқық бұзушылық туралы заңнамасына 
сəйкес құжаттарды, тауарларды, заттарды немесе өзге де мүлікті алып қою, 
тінту жасау немесе алу;

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

 7) Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес қаржы мониторингі ор-
гандарына жүктелген функцияларды орындау үшін қаруды, арнайы техникалық 
жəне өзге де құралдарды қоса тауарлар сатып алу;

 8) дене күшін, оның ішінде күрестің жауынгерлік тəсілдерін қолдану;
 9) Қазақстан Республикасының жедел-іздестіру қызметі туралы 

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

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

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

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

 13) Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген тəртіппен тиісті 
уақытша ұстау изоляторларын, тергеу изоляторларын пайдалану;

 14) іс жүргізуде бар қылмыстық істер бойынша шақыртуға келуден жал-
тарып жүрген адамдарды күштеп əкелу;

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

ұсыныс енгізу;
 17) Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген тəртіппен 

жəне халықаралық шарттарының ережелеріне сəйкес Департаменттің негізгі 
міндеттері мен функцияларын іске асыруға қажетті ақпаратты, құжаттарды, 
сондай-ақ өзге де мəліметтерді сұрату жəне алу;

 18) Департамент қызметкерлеріне даярлауды, қайта даярлауды жəне 
біліктілігін арттыруды жүзеге асыру;

 Міндеттері:
 19) өз қызметі процесінде алынған қызметтік, коммерциялық, банктік не-

месе заңмен қорғалатын өзге де құпияны құрайтын ақпаратты, мəліметтер мен 
құжаттарды сақтаудың, қорғаудың тиісті режимін жəне сақталуын қамтамасыз 
етуге;

 20) қаржы мониторингін жүзеге асыру процесінде адамның жəне азамат-
тың, заңды тұлғалардың жəне мемлекеттің құқықтары мен заңды мүдделерінің 
сақталуын қамтамасыз етуге;

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

 22) Қазақстан Республикасының Қылмыстық-процестік кодексінде көзделген 
тəртіппен Қазақстан Республикасының Заңдарымен осы органның жүргізуіне 
жатқызылған қылмыстық құқық бұзушылықтар туралы істер бойынша сотқа 
дейінгі тергеп-тексеруді жүзеге асыру;

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

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

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

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

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

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

 29) Қазақстан Республикасының заңнамасында осы органның жүргізуіне 
жататынқылмыстық құқық бұзушылықтар келтірген мүліктік зиянның орнын 
толтыруды қамтамасыз ету үшін құзыреті шегінде шаралар қабылдау;

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

 31) заңнамада белгіленген тəртіппен негізгі функциялар мен міндеттерді 
іске асыру үшін Комитетке қажетті ақпарат ұсыну;

 32) Қазақстан Республикасының заннамасында көзделген өзге де құқықтар 
мен міндеттерді жүзеге асыру.

3-бөлім. Департаменттің қызметін ұйымдастыру
 16. Департаментке басшылықты Департаментке жүктелген міндеттердің 

орындалуына жəне оның функцияларын жүзеге асыруға дербес жауапты бо-
латын Департамент басшысы жүзеге асырады.

 17. Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес Департамент бас-
шысы қызметке тағайындалады жəне қызметтен босатылады.

 18. Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес Департамент бас-
шысының қызметке тағайындалатын жəне қызметтен босатылатын орынба-
сары болады.

 19. Департамент басшысының өкілеттігі:
 1) Департамент құрылымдық бөлімшелерінің қызметкерлері мен қызмет-

шілерінің мiндеттерi мен өкiлеттiктерiн айқындайды;
 2) Департаменттің штат санының лимиті шегінде Департаменттің штат 

кестесі бойынша Комитетке ұсыныс енгізеді.
 3) Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес:
 Департаменттің қызметкерлері мен қызметшілерін;
 басқарма басшыларын лауазымға тағайындайды жəне лауазымнан 

босатады.
 4) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тəртіппен 

тəртіптік жауапкершілік шараларын қабылдайды;
 5) Департаменттің құрылымдық бөлiмшелерi туралы ережелердi бекiтедi;
 6) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тəртіппен 

Департаменттің қызметкерлері мен қызметшілерінеіссапар, еңбек демалысын 
беру, материалдық көмек көрсету, даярлау (қайта даярлау), біліктілігін артты-
ру, марапаттау, үстемеақы жəне сыйақы төлеу туралы мəселелерді шешеді;

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

 8) Комитетке берілетін ақпараттардың дұрыстығына дербес жауаптылықта 
болады;

 9) өз құзыреті шегінде Департаменттің актілеріне қол қояды;
 10) барлық мемлекеттік органдарда жəне өзге де ұйымдарда Департаментті 

білдіреді;
 11) Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген өзге де өкілет-

тіктерді жүзеге асырады.
 Департаменттің басшысы болмаған кезеңде оның өкілеттіктерін орындауды 

Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес оны алмастыратын тұлға 
жүзеге асырады.

4-бөлім. Департаменттің мүлкі
 20. Заңнамада көзделген жағдайларда Департаменттің жедел басқару 

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

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

 21. Департаментке бекітілген мүлік республикалық меншікке жатады.
 22. Егер заңнамада өзгеше белгіленбесе, Департаменттің өзіне бекітілген 

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

5-бөлім. Департаментті қайта ұйымдастыру жəне тарату
 23. Департаментті қайта ұйымдастыру жəне тарату Қазақстан Республика-

сының заңнамасына сəйкес жүзеге асырылады.
 

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Қаржы мониторингі 
комитеті Төрағасының 2019 жылғы 29 қаңтардағы № П-6 бұйрығына 

2-қосымша

  Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Қаржы мониторингі 
комитеті Төрағасының 2019 жылғы 16 қаңтардағы № П-3 бұйрығына 

2-қосымша

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі
Қаржы мониторингі комитетінің Ақтөбе облысы бойынша 

Экономикалық тергеу департаменті туралы ережесі

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

коми тетінің Ақтөбе облысы бойынша Экономикалық тергеу департаменті 
(бұдан əрі – Департамент) Қазақстан Республикасының заңнамасына 
сəйкес осы органның жүргізуіне жататын қылмыстық жəне əкімшілік құқық 
бұзушылықтардың алдын алу, анықтау, жолын кесу, ашу жəне тергеу бойынша 
жəне Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес өзге де функциялар-
ды орындауға уəкілеттік берілген Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі 
Қаржы мониторингі комитетінің (бұдан əрі – Комитет) аумақтық органы болып 
табылады.

 2. Департамент өз қызметiн Қазақстан Республикасының Конституцияс
ына жəне заңдарына, Қазақстан Республикасының Президенті мен Үкiметі 
актілерiне, өзге де нормативтік құқықтық актілерге, сондай-ақ осы Ережеге 
сəйкес жүзеге асырады.

 3. Департамент мемлекеттiк мекеме ұйымдастыру-құқықтық нысанындағы 
заңды тұлға болып табылады, қазақ тiлінде өз атауы бар мөрi мен мөртаң-
балары, белгiленген үлгiдегі бланкілерi, сондай-ақ Қазақстан Республикасының 
заңнамасына сəйкесқазынашылық органдарында шоттары болады.

 4. Департамент азаматтық-құқықтық қатынастарға өз атынан түседi.
 5. Егер заңнамаға сəйкесДепартаментке уəкілеттік берілген болса, мемле-

кеттің атынан азаматтық-құқықтық қатынастардың тарапы болуға құқығы бар.
 6. Департамент өз құзыретінің мəселелері бойынша заңнамада белгіленген 

тəртіптпен Департамент басшысының бұйрықтарында жəне Қазақстан 
Республикасының заңнамасында көзделген басқа да актілермен ресімделетін 
шешімдер қабылдайды.

 7. Департаменттің құрылымы мен штат санының лимиті қолданыстағы 
заңнамаға сəйкес бекітіледі.

 8. Департаменттің заңды мекенжайы: 030006, Қазақстан Республикасы, 
Ақтөбе облысы, Ақтөбе қаласы, 8-Марта көшесі, 3А.

 9. Мемлекеттік органның толық атауы – «Қазақстан Республикасы 
Қаржы министрлігі Қаржы мониторингі комитетінің Ақтөбе облысы бойынша 
экономикалық тергеу департаменті» республикалық мемлекеттік мекемесі.

 10. Осы Ереже Департаменттiң құрылтай құжаты болып табылады.
 11. Департаменттің қызметiн қаржыландыру республикалық бюджеттен 

жүзеге асырылады.
 12. Департаментке кəсiпкерлiк субъектiлермен Департаменттің функци-

ялары болып табылатын мiндеттердi орындау мəнiне шарттық қатынастарға 
түсуге тыйым салынады.

 Егер Департаментке заңнамалық актілермен кірістер əкелетін қызметті 
жүзеге асыру құқығы берілсе, онда осы қызметтен алынған табыс мемлекеттік 
бюджеттің кірісіне жіберіледі.

2-бөлім. Комитеттің негізгі мiндеттерi, функциялары, құқықтары 
менміндеттері

 13. Департаменттің міндеттері:
 1) Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес осы органның 

жүргізуіне жататын қылмыстық жəне əкімшілік құқық бұзушылықтардың алдын 
алу, анықтау, жолын кесу, ашу жəне тергеу;

 2) Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген өзге де мін-
деттерді орындау.

 14. Департаменттің функциялары:
 1) Қазақстан Республикасының жедел-іздестіру қызметі туралы заңнама-

сына сəйкес жедел-іздестіру қызметін жүзеге асыру;
 2) Қазақстан Республикасының заңнамасымен осы органның жүргізуіне 

жататын қылмыстық құқық бұзушылықтардың алдын алу, анықтау, жолын 
кесу, ашу жəне тергеу;

 3) Қазақстан Республикасының заңнамасымен осы органның жүргізуіне 
жататын қылмыстық құқық бұзушылықтарға қарсы күрес нысандарын жəне 
əдістерін жетілдіру;
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 4) жедел-іздестіру қызметін, анықтау жəне алдын ала тергеуді жүзеге асы-
ру, жедел-іздестіру, əкімшілік, тергеу қызметі практикасын талдау жəне қаржы 
мониторингі органдарын анықтау, республикадағы жедел жағдай болжамын 
жасау, қаржы мониторингі органының араласуын талап ететін мəселелер бой-
ынша жедел ден қою шараларын қабылдау;

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

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

 7) Қазақстан Республикасының экономикалық қауіпсіздігін қамтамасыз ету 
бойынша басқа мемлекеттік органдармен өзара іс-қимылда болу;

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

 15. Департаменттің құқықтары мен міндеттері:
 Құқықтары:
 1) Қазақстан Республикасында қылмысқа қарсы күрес бағдарламаларын 

əзірлеуге жəне іске асыруға қатысу;
 2) Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген тертіппен 

криминалистік зерттеулер жүргізу;
 3) əкімшілік құқық бұзушылықтар туралы істерді хаттамаға түсіру жəне 

қарау, əкімшілік ұстауды жүзеге асыру, сондай-ақ Қазақстан Республикасының 
Əкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінде көзделген басқа да шараларды 
қолдану;

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

 5) Қазақстан Республикасының қылмыстық-процестік заңнамасына жəне 
Қазақстан Республикасының əкімшілік құқық бұзушылық туралы заңнамасына 
сəйкес құжаттарды, тауарларды, заттарды немесе өзге де мүлікті алып қою, 
тінту жасау немесе алу;

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

 7) Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес қаржы мониторингі ор-
гандарына жүктелген функцияларды орындау үшін қаруды, арнайы техникалық 
жəне өзге де құралдарды қоса тауарлар сатып алу;

 8) дене күшін, оның ішінде күрестің жауынгерлік тəсілдерін қолдану;
 9) Қазақстан Республикасының жедел-іздестіру қызметі туралы заңна-

масына сəйкес жедел-іздестіру қызметін жүзеге асыру;
 10) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тəртіппен 

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

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

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

 13) Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген тəртіппен тиісті 
уақытша ұстау изоляторларын, тергеу изоляторларын пайдалану;

 14) іс жүргізуде бар қылмыстық істер бойынша шақыртуға келуден жал-
тарып жүрген адамдарды күштеп əкелу;

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

ұсыныс енгізу;
 17) Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген тəртіппен 

жəне халықаралық шарттарының ережелеріне сəйкес Департаменттің негізгі 
міндеттері мен функцияларын іске асыруға қажетті ақпаратты, құжаттарды, 
сондай-ақ өзге де мəліметтерді сұрату жəне алу;

 18) Департамент қызметкерлеріне даярлауды, қайта даярлауды жəне 
біліктілігін арттыруды жүзеге асыру;

 Міндеттері:
 19) өз қызметі процесінде алынған қызметтік, коммерциялық, банктік не-

месе заңмен қорғалатын өзге де құпияны құрайтын ақпаратты, мəліметтер мен 
құжаттарды сақтаудың, қорғаудың тиісті режимін жəне сақталуын қамтамасыз 
етуге;

 20) қаржы мониторингін жүзеге асыру процесінде адамның жəне азамат-
тың, заңды тұлғалардың жəне мемлекеттің құқықтары мен заңды мүдделерінің 
сақталуын қамтамасыз етуге;

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

 22) Қазақстан Республикасының Қылмыстық-процестік кодексінде көзделген 
тəртіппен Қазақстан Республикасының Заңдарымен осы органның жүргізуіне 
жатқызылған қылмыстық құқық бұзушылықтар туралы істер бойынша сотқа 
дейінгі тергеп-тексеруді жүзеге асыру;

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

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

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

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

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

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

 29) Қазақстан Республикасының заңнамасында осы органның жүргізуіне 
жататынқылмыстық құқық бұзушылықтар келтірген мүліктік зиянның орнын 
толтыруды қамтамасыз ету үшін құзыреті шегінде шаралар қабылдау;

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

 31) заңнамада белгіленген тəртіппен негізгі функциялар мен міндеттерді 
іске асыру үшін Комитетке қажетті ақпарат ұсыну;

 32) Қазақстан Республикасының заннамасында көзделген өзге де құқықтар 
мен міндеттерді жүзеге асыру.

3-бөлім. Департаменттің қызметін ұйымдастыру
 16. Департаментке басшылықты Департаментке жүктелген міндеттердің 

орындалуына жəне оның функцияларын жүзеге асыруға дербес жауапты бо-
латын Департамент басшысы жүзеге асырады.

 17. Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес Департамент бас-
шысы қызметке тағайындалады жəне қызметтен босатылады.

 18. Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес Департамент басшы-
сының қызметке тағайындалатын жəне қызметтен босатылатын орынбасары 
болады.

 19. Департамент басшысының өкілеттігі:
 1) Департамент құрылымдық бөлімшелерінің қызметкерлері мен 

қызметшілерінің мiндеттерi мен өкiлеттiктерiн айқындайды;
 2) Департаменттің штат санының лимиті шегінде Департаменттің штат 

кестесі бойынша Комитетке ұсыныс енгізеді.
 3) Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес:
 Департаменттің қызметкерлері мен қызметшілерін;
 басқарма басшыларын лауазымға тағайындайды жəне лауазымнан 

босатады.
 4) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тəртіппен 

тəртіптік жауапкершілік шараларын қабылдайды;

 5) Департаменттің құрылымдық бөлiмшелерi туралы ережелердi бекiтедi;
 6) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тəртіппен 

Департаменттің қызметкерлері мен қызметшілерінеіссапар, еңбек демалысын 
беру, материалдық көмек көрсету, даярлау (қайта даярлау), біліктілігін артты-
ру, марапаттау, үстемеақы жəне сыйақы төлеу туралы мəселелерді шешеді;

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

 8) Комитетке берілетін ақпараттардың дұрыстығына дербес жауаптылықта 
болады;

 9) өз құзыреті шегінде Департаменттің актілеріне қол қояды;
 10) барлық мемлекеттік органдарда жəне өзге де ұйымдарда Департаментті 

білдіреді;
 11) Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген өзге де өкілет-

тіктерді жүзеге асырады.
 Департаменттің басшысы болмаған кезеңде оның өкілеттіктерін орындауды 

Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес оны алмастыратын тұлға 
жүзеге асырады.

4-бөлім. Департаменттің мүлкі
 20. Заңнамада көзделген жағдайларда Департаменттің жедел басқару 

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

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

 21. Департаментке бекітілген мүлік республикалық меншікке жатады.
 22. Егер заңнамада өзгеше белгіленбесе, Департаменттің өзіне бекітілген 

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

5-бөлім. Департаментті қайта ұйымдастыру жəне тарату
 23. Департаментті қайта ұйымдастыру жəне тарату Қазақстан Республика-

сының заңнамасына сəйкес жүзеге асырылады.
 

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Қаржы мониторингі 
комитеті Төрағасының 2019 жылғы 29 қаңтардағы № П-6 бұйрығына 

3-қосымша

 Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Қаржы мониторингі 
комитеті Төрағасының 2019 жылғы 16 қаңтардағы

№ П-3 бұйрығына3-қосымша

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі
Қаржы мониторингі комитетінің Алматы облысы бойынша 

Экономикалық тергеу департаменті туралы ережесі

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

коми тетінің Алматы облысы бойынша Экономикалық тергеу департаменті 
(бұдан əрі – Департамент) Қазақстан Республикасының заңнамасына 
сəйкес осы органның жүргізуіне жататын қылмыстық жəне əкімшілік құқық 
бұзушылықтардың алдын алу, анықтау, жолын кесу, ашу жəне тергеу бойынша 
жəне Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес өзге де функциялар-
ды орындауға уəкілеттік берілген Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі 
Қаржы мониторингі комитетінің (бұдан əрі – Комитет) аумақтық органы болып 
табылады.

 2. Департамент өз қызметiн Қазақстан Республикасының Конституцияс
ына жəне заңдарына, Қазақстан Республикасының Президенті мен Үкiметі 
актілерiне, өзге де нормативтік құқықтық актілерге, сондай-ақ осы Ережеге 
сəйкес жүзеге асырады.

 3. Департамент мемлекеттiк мекеме ұйымдастыру-құқықтық нысанындағы 
заңды тұлға болып табылады, қазақ тiлінде өз атауы бар мөрi мен мөртаң-
балары, белгiленген үлгiдегі бланкілерi, сондай-ақ Қазақстан Республикасының 
заңнамасына сəйкесқазынашылық органдарында шоттары болады.

 4. Департамент азаматтық-құқықтық қатынастарға өз атынан түседi.
 5. Егер заңнамаға сəйкесДепартаментке уəкілеттік берілген болса, мемле-

кеттің атынан азаматтық-құқықтық қатынастардың тарапы болуға құқығы бар.
 6. Департамент өз құзыретінің мəселелері бойынша заңнамада белгіленген 

тəртіптпен Департамент басшысының бұйрықтарында жəне Қазақстан Респуб-
ликасының заңнамасында көзделген басқа да актілермен ресімделетін шешім-
дер қабылдайды.

 7. Департаменттің құрылымы мен штат санының лимиті қолданыстағы 
заңнамаға сəйкес бекітіледі.

 8. Департаменттің заңды мекенжайы: 040700, Қазақстан Республикасы, 
Алматы облысы, Іле ауданы, Өтеген батыр кенті, Батталханов көшесі, 11А.

 9. Мемлекеттік органның толық атауы – «Қазақстан Республикасы 
Қаржы министрлігі Қаржы мониторингі комитетінің Алматы облысы бойынша 
экономикалық тергеу департаменті» республикалық мемлекеттік мекемесі.

 10. Осы Ереже Департаменттiң құрылтай құжаты болып табылады.
 11. Департаменттің қызметiн қаржыландыру республикалық бюджеттен 

жүзеге асырылады.
 12. Департаментке кəсiпкерлiк субъектiлермен Департаменттің функци-

ялары болып табылатын мiндеттердi орындау мəнiне шарттық қатынастарға 
түсуге тыйым салынады.

 Егер Департаментке заңнамалық актілермен кірістер əкелетін қызметті 
жүзеге асыру құқығы берілсе, онда осы қызметтен алынған табыс мемлекеттік 
бюджеттің кірісіне жіберіледі.

2-бөлім. Комитеттің негізгі мiндеттерi, функциялары, құқықтары 
менміндеттері

 13. Департаменттің міндеттері:
 1) Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес осы органның 

жүргізуіне жататын қылмыстық жəне əкімшілік құқық бұзушылықтардың алдын 
алу, анықтау, жолын кесу, ашу жəне тергеу;

 2) Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген өзге де міндет-
терді орындау.

 14. Департаменттің функциялары:
 1) Қазақстан Республикасының жедел-іздестіру қызметі туралы заңнама-

сына сəйкес жедел-іздестіру қызметін жүзеге асыру;
 2) Қазақстан Республикасының заңнамасымен осы органның жүргізуіне 

жататын қылмыстық құқық бұзушылықтардың алдын алу, анықтау, жолын 
кесу, ашу жəне тергеу;

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

 4) жедел-іздестіру қызметін, анықтау жəне алдын ала тергеуді жүзеге асы-
ру, жедел-іздестіру, əкімшілік, тергеу қызметі практикасын талдау жəне қаржы 
мониторингі органдарын анықтау, республикадағы жедел жағдай болжамын 
жасау, қаржы мониторингі органының араласуын талап ететін мəселелер бой-
ынша жедел ден қою шараларын қабылдау;

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

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

 7) Қазақстан Республикасының экономикалық қауіпсіздігін қамтамасыз ету 
бойынша басқа мемлекеттік органдармен өзара іс-қимылда болу;

 8) Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген өзге де өкілет-
тіктерді жүзеге асыру.

 15. Департаменттің құқықтары мен міндеттері:
 Құқықтары:
 1) Қазақстан Республикасында қылмысқа қарсы күрес бағдарламаларын 

əзірлеуге жəне іске асыруға қатысу;
 2) Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген тертіппен 

криминалистік зерттеулер жүргізу;
 3) əкімшілік құқық бұзушылықтар туралы істерді хаттамаға түсіру жəне 

қарау, əкімшілік ұстауды жүзеге асыру, сондай-ақ Қазақстан Республикасының 

Əкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінде көзделген басқа да шараларды 
қолдану;

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

 5) Қазақстан Республикасының қылмыстық-процестік заңнамасына жəне 
Қазақстан Республикасының əкімшілік құқық бұзушылық туралы заңнамасына 
сəйкес құжаттарды, тауарларды, заттарды немесе өзге де мүлікті алып қою, 
тінту жасау немесе алу;

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

 7) Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес қаржы мониторингі ор-
гандарына жүктелген функцияларды орындау үшін қаруды, арнайы техникалық 
жəне өзге де құралдарды қоса тауарлар сатып алу;

 8) дене күшін, оның ішінде күрестің жауынгерлік тəсілдерін қолдану;
 9) Қазақстан Республикасының жедел-іздестіру қызметі туралы 

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

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

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

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

 13) Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген тəртіппен тиісті 
уақытша ұстау изоляторларын, тергеу изоляторларын пайдалану;

 14) іс жүргізуде бар қылмыстық істер бойынша шақыртуға келуден жал-
тарып жүрген адамдарды күштеп əкелу;

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

ұсыныс енгізу;
 17) Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген тəртіппен 

жəне халықаралық шарттарының ережелеріне сəйкес Департаменттің негізгі 
міндеттері мен функцияларын іске асыруға қажетті ақпаратты, құжаттарды, 
сондай-ақ өзге де мəліметтерді сұрату жəне алу;

 18) Департамент қызметкерлеріне даярлауды, қайта даярлауды жəне 
біліктілігін арттыруды жүзеге асыру;

 Міндеттері:
 19) өз қызметі процесінде алынған қызметтік, коммерциялық, банктік не-

месе заңмен қорғалатын өзге де құпияны құрайтын ақпаратты, мəліметтер мен 
құжаттарды сақтаудың, қорғаудың тиісті режимін жəне сақталуын қамтамасыз 
етуге;

 20) қаржы мониторингін жүзеге асыру процесінде адамның жəне азамат-
тың, заңды тұлғалардың жəне мемлекеттің құқықтары мен заңды мүдделерінің 
сақталуын қамтамасыз етуге;

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

 22) Қазақстан Республикасының Қылмыстық-процестік кодексінде көзделген 
тəртіппен Қазақстан Республикасының Заңдарымен осы органның жүргізуіне 
жатқызылған қылмыстық құқық бұзушылықтар туралы істер бойынша сотқа 
дейінгі тергеп-тексеруді жүзеге асыру;

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

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

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

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

 27) Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес қаржы мониторингі 
органдарының қызметіне, қаржы мониторингі органдарының лауазымды тұлға-
ларына жəне олардың отбасы мүшелеріне қатысты құқыққа қайшы əрекет-
терден қорғауды қамтамасыз ету;

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

 29) Қазақстан Республикасының заңнамасында осы органның жүргізуіне 
жататынқылмыстық құқық бұзушылықтар келтірген мүліктік зиянның орнын 
толтыруды қамтамасыз ету үшін құзыреті шегінде шаралар қабылдау;

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

 31) заңнамада белгіленген тəртіппен негізгі функциялар мен міндеттерді 
іске асыру үшін Комитетке қажетті ақпарат ұсыну;

 32) Қазақстан Республикасының заннамасында көзделген өзге де құқықтар 
мен міндеттерді жүзеге асыру.

3-бөлім. Департаменттің қызметін ұйымдастыру
 16. Департаментке басшылықты Департаментке жүктелген міндеттердің 

орындалуына жəне оның функцияларын жүзеге асыруға дербес жауапты бо-
латын Департамент басшысы жүзеге асырады.

 17. Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес Департамент бас-
шысы қызметке тағайындалады жəне қызметтен босатылады.

 18. Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес Департамент 
басшысының қызметке тағайындалатын жəне қызметтен босатылатын орын-
басары болады.

 19. Департамент басшысының өкілеттігі:
 1) Департамент құрылымдық бөлімшелерінің қызметкерлері мен қызмет-

шілерінің мiндеттерi мен өкiлеттiктерiн айқындайды;
 2) Департаменттің штат санының лимиті шегінде Департаменттің штат 

кестесі бойынша Комитетке ұсыныс енгізеді.
 3) Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес:
 Департаменттің қызметкерлері мен қызметшілерін;
 басқарма басшыларын лауазымға тағайындайды жəне лауазымнан 

босатады.
 4) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тəртіппен 

тəртіптік жауапкершілік шараларын қабылдайды;
 5) Департаменттің құрылымдық бөлiмшелерi туралы ережелердi бекiтедi;
 6) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тəртіппен 

Департаменттің қызметкерлері мен қызметшілерінеіссапар, еңбек демалысын 
беру, материалдық көмек көрсету, даярлау (қайта даярлау), біліктілігін артты-
ру, марапаттау, үстемеақы жəне сыйақы төлеу туралы мəселелерді шешеді;

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

 8) Комитетке берілетін ақпараттардың дұрыстығына дербес жауаптылықта 
болады;

 9) өз құзыреті шегінде Департаменттің актілеріне қол қояды;
 10) барлық мемлекеттік органдарда жəне өзге де ұйымдарда Департаментті 

білдіреді;
 11) Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген өзге де 

өкілеттіктерді жүзеге асырады.
 Департаменттің басшысы болмаған кезеңде оның өкілеттіктерін орындауды 

Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес оны алмастыратын тұлға 
жүзеге асырады.

4-бөлім. Департаменттің мүлкі
 20. Заңнамада көзделген жағдайларда Департаменттің жедел басқару 

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

Республикасының заңнамасында тыйым салынбаған өз қызметі нəтижесінде 
сатып алынған мүлік (ақша кірістерді қоса алғанда) жəне өзге де көздер 
есебінен қалыптастырылады.
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(Жалғасы. Басы 25-26-беттерде) 

(Жалғасы 28-бетте) 

 21. Департаментке бекітілген мүлік республикалық меншікке жатады.
 22. Егер заңнамада өзгеше белгіленбесе, Департаменттің өзіне бекітілген 

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

5-бөлім. Департаментті қайта ұйымдастыру жəне тарату
 23. Департаментті қайта ұйымдастыру жəне тарату Қазақстан Республика-

сының заңнамасына сəйкес жүзеге асырылады.

  Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Қаржы мониторингі 
комитеті Төрағасының 2019 жылғы 29 қаңтардағы № П-6 бұйрығына 

4-қосымша

  Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігіҚаржы мониторингі 
комитеті Төрағасының 2019 жылғы 16 қаңтардағы

№ П-3 бұйрығына 4-қосымша

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі
Қаржы мониторингі комитетінің Атырау облысы бойынша 

Экономикалық тергеу департаменті туралы ережесі

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

комитетінің Атырау облысы бойынша Экономикалық тергеу департаменті 
(бұдан əрі – Департамент) Қазақстан Республикасының заңнамасына 
сəйкес осы органның жүргізуіне жататын қылмыстық жəне əкімшілік құқық 
бұзушылықтардың алдын алу, анықтау, жолын кесу, ашу жəне тергеу бойынша 
жəне Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес өзге де функциялар-
ды орындауға уəкілеттік берілген Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі 
Қаржы мониторингі комитетінің (бұдан əрі – Комитет) аумақтық органы болып 
табылады.

 2. Департамент өз қызметiн Қазақстан Республикасының Конституцияс
ына жəне заңдарына, Қазақстан Республикасының Президенті мен Үкiметі 
актілерiне, өзге де нормативтік құқықтық актілерге, сондай-ақ осы Ережеге 
сəйкес жүзеге асырады.

 3. Департамент мемлекеттiк мекеме ұйымдастыру-құқықтық нысанындағы 
заңды тұлға болып табылады, қазақ тiлінде өз атауы бар мөрi мен мөртаң-
балары, белгiленген үлгiдегі бланкілерi, сондай-ақ Қазақстан Республикасының 
заңнамасына сəйкесқазынашылық органдарында шоттары болады.

 4. Департамент азаматтық-құқықтық қатынастарға өз атынан түседi.
 5. Егер заңнамаға сəйкесДепартаментке уəкілеттік берілген болса, мемле-

кеттің атынан азаматтық-құқықтық қатынастардың тарапы болуға құқығы бар.
 6. Департамент өз құзыретінің мəселелері бойынша заңнамада белгіленген 

тəртіптпен Департамент басшысының бұйрықтарында жəне Қазақстан Респуб-
ликасының заңнамасында көзделген басқа да актілермен ресімделетін 
шешімдер қабылдайды.

 7. Департаменттің құрылымы мен штат санының лимиті қолданыстағы 
заңнамаға сəйкес бекітіледі.

 8. Департаменттің заңды мекенжайы: 060002, Қазақстан Республикасы, 
Атырау облысы, Атырау қаласы, Абай көшесі, 8.

 9. Мемлекеттік органның толық атауы – «Қазақстан Республикасы 
Қаржы министрлігі Қаржы мониторингі комитетінің Атырау облысы бойынша 
экономикалық тергеу департаменті» республикалық мемлекеттік мекемесі.

 10. Осы Ереже Департаменттiң құрылтай құжаты болып табылады.
 11. Департаменттің қызметiн қаржыландыру республикалық бюджеттен 

жүзеге асырылады.
 12. Департаментке кəсiпкерлiк субъектiлермен Департаменттің функци-

ялары болып табылатын мiндеттердi орындау мəнiне шарттық қатынастарға 
түсуге тыйым салынады.

 Егер Департаментке заңнамалық актілермен кірістер əкелетін қызметті 
жүзеге асыру құқығы берілсе, онда осы қызметтен алынған табыс мемлекеттік 
бюджеттің кірісіне жіберіледі.

2-бөлім. Комитеттің негізгі мiндеттерi, функциялары,
құқықтары менміндеттері

 13. Департаменттің міндеттері:
 1) Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес осы органның 

жүргізуіне жататын қылмыстық жəне əкімшілік құқық бұзушылықтардың алдын 
алу, анықтау, жолын кесу, ашу жəне тергеу;

 2) Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген өзге де міндет-
терді орындау.

 14. Департаменттің функциялары:
 1) Қазақстан Республикасының жедел-іздестіру қызметі туралы заңнама-

сына сəйкес жедел-іздестіру қызметін жүзеге асыру;
 2) Қазақстан Республикасының заңнамасымен осы органның жүргізуіне 

жататын қылмыстық құқық бұзушылықтардың алдын алу, анықтау, жолын 
кесу, ашу жəне тергеу;

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

 4) жедел-іздестіру қызметін, анықтау жəне алдын ала тергеуді жүзеге асы-
ру, жедел-іздестіру, əкімшілік, тергеу қызметі практикасын талдау жəне қаржы 
мониторингі органдарын анықтау, республикадағы жедел жағдай болжамын 
жасау, қаржы мониторингі органының араласуын талап ететін мəселелер бой-
ынша жедел ден қою шараларын қабылдау;

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

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

 7) Қазақстан Республикасының экономикалық қауіпсіздігін қамтамасыз ету 
бойынша басқа мемлекеттік органдармен өзара іс-қимылда болу;

 8) Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген өзге де өкілет-
тіктерді жүзеге асыру.

 15. Департаменттің құқықтары мен міндеттері:
 Құқықтары:
 1) Қазақстан Республикасында қылмысқа қарсы күрес бағдарламаларын 

əзірлеуге жəне іске асыруға қатысу;
 2) Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген тертіппен 

криминалистік зерттеулер жүргізу;
 3) əкімшілік құқық бұзушылықтар туралы істерді хаттамаға түсіру жəне 

қарау, əкімшілік ұстауды жүзеге асыру, сондай-ақ Қазақстан Республикасының 
Əкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінде көзделген басқа да шараларды 
қолдану;

 4) құқық бұзушылық жасаған адамдарды Қазақстан Республикасының 
заңнамасына сəйкес ұстау жəне Қазақстан Республикасының қаржы монито-
рингі немесе өзге органдарының қызметтік үй-жайларына жеткізу;

 5) Қазақстан Республикасының қылмыстық-процестік заңнамасына жəне 
Қазақстан Республикасының əкімшілік құқық бұзушылық туралы заңнамасына 
сəйкес құжаттарды, тауарларды, заттарды немесе өзге де мүлікті алып қою, 
тінту жасау немесе алу;

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

 7) Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес қаржы мониторингі ор-
гандарына жүктелген функцияларды орындау үшін қаруды, арнайы техникалық 
жəне өзге де құралдарды қоса тауарлар сатып алу;

 8) дене күшін, оның ішінде күрестің жауынгерлік тəсілдерін қолдану;
 9) Қазақстан Республикасының жедел-іздестіру қызметі туралы заңнама-

сына сəйкес жедел-іздестіру қызметін жүзеге асыру;
 10) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тəртіппен 

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

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

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

 13) Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген тəртіппен тиісті 
уақытша ұстау изоляторларын, тергеу изоляторларын пайдалану;

 14) іс жүргізуде бар қылмыстық істер бойынша шақыртуға келуден жал-
тарып жүрген адамдарды күштеп əкелу;

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

ұсыныс енгізу;
 17) Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген тəртіппен 

жəне халықаралық шарттарының ережелеріне сəйкес Департаменттің негізгі 
міндеттері мен функцияларын іске асыруға қажетті ақпаратты, құжаттарды, 
сондай-ақ өзге де мəліметтерді сұрату жəне алу;

 18) Департамент қызметкерлеріне даярлауды, қайта даярлауды жəне 
біліктілігін арттыруды жүзеге асыру;

 Міндеттері:
 19) өз қызметі процесінде алынған қызметтік, коммерциялық, банктік не-

месе заңмен қорғалатын өзге де құпияны құрайтын ақпаратты, мəліметтер мен 
құжаттарды сақтаудың, қорғаудың тиісті режимін жəне сақталуын қамтамасыз 
етуге;

 20) қаржы мониторингін жүзеге асыру процесінде адамның жəне азамат-
тың, заңды тұлғалардың жəне мемлекеттің құқықтары мен заңды мүдделерінің 
сақталуын қамтамасыз етуге;

 21) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тəртіппен жəне 
мерзімде қаржы мониторингі органының жəне (немесе) қаржы мониторингі ор-
ганы лауазымды тұлғаларының əрекеттеріне (əрекетсіздігіне) шағымдарды 
қарау;

 22) Қазақстан Республикасының Қылмыстық-процестік кодексінде көзделген 
тəртіппен Қазақстан Республикасының Заңдарымен осы органның жүргізуіне 
жатқызылған қылмыстық құқық бұзушылықтар туралы істер бойынша сотқа 
дейінгі тергеп-тексеруді жүзеге асыру;

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

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

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

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

 27) Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес қаржы мониторингі 
органдарының қызметіне, қаржы мониторингі органдарының лауазымды тұлға-
ларына жəне олардың отбасы мүшелеріне қатысты құқыққа қайшы əрекет-
терден қорғауды қамтамасыз ету;

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

 29) Қазақстан Республикасының заңнамасында осы органның жүргізуіне 
жататынқылмыстық құқық бұзушылықтар келтірген мүліктік зиянның орнын 
толтыруды қамтамасыз ету үшін құзыреті шегінде шаралар қабылдау;

 30) қылмыстық процеске қатысушы адамдарды мемлекеттік қорғау жөнін-
дегі заңнамалық актілерде көзделген шараларды қабылдау;

 31) заңнамада белгіленген тəртіппен негізгі функциялар мен міндеттерді 
іске асыру үшін Комитетке қажетті ақпарат ұсыну;

 32) Қазақстан Республикасының заннамасында көзделген өзге де құқықтар 
мен міндеттерді жүзеге асыру.

3-бөлім. Департаменттің қызметін ұйымдастыру
 16. Департаментке басшылықты Департаментке жүктелген міндеттердің 

орындалуына жəне оның функцияларын жүзеге асыруға дербес жауапты бо-
латын Департамент басшысы жүзеге асырады.

 17. Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес Департамент бас-
шысы қызметке тағайындалады жəне қызметтен босатылады.

 18. Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес Департамент басшы-
сының қызметке тағайындалатын жəне қызметтен босатылатын орынбасары 
болады.

 19. Департамент басшысының өкілеттігі:
 1) Департамент құрылымдық бөлімшелерінің қызметкерлері мен қызмет-

шілерінің мiндеттерi мен өкiлеттiктерiн айқындайды;
 2) Департаменттің штат санының лимиті шегінде Департаменттің штат 

кестесі бойынша Комитетке ұсыныс енгізеді.
 3) Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес:
 Департаменттің қызметкерлері мен қызметшілерін;
 басқарма басшыларын лауазымға тағайындайды жəне лауазымнан 

босатады.
 4) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тəртіппен 

тəртіптік жауапкершілік шараларын қабылдайды;
 5) Департаменттің құрылымдық бөлiмшелерi туралы ережелердi бекiтедi;
 6) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тəртіппен 

Департаменттің қызметкерлері мен қызметшілерінеіссапар, еңбек демалысын 
беру, материалдық көмек көрсету, даярлау (қайта даярлау), біліктілігін артты-
ру, марапаттау, үстемеақы жəне сыйақы төлеу туралы мəселелерді шешеді;

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

 8) Комитетке берілетін ақпараттардың дұрыстығына дербес жауаптылықта 
болады;

 9) өз құзыреті шегінде Департаменттің актілеріне қол қояды;
 10) барлық мемлекеттік органдарда жəне өзге де ұйымдарда Департаментті 

білдіреді;
 11) Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген өзге де өкілет-

тіктерді жүзеге асырады.
 Департаменттің басшысы болмаған кезеңде оның өкілеттіктерін орындауды 

Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес оны алмастыратын тұлға 
жүзеге асырады.

4-бөлім. Департаменттің мүлкі
 20. Заңнамада көзделген жағдайларда Департаменттің жедел басқару 

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

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

 21. Департаментке бекітілген мүлік республикалық меншікке жатады.
 22. Егер заңнамада өзгеше белгіленбесе, Департаменттің өзіне бекітілген 

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

5-бөлім. Департаментті қайта ұйымдастыру жəне тарату
 23. Департаментті қайта ұйымдастыру жəне тарату Қазақстан Республика-

сының заңнамасына сəйкес жүзеге асырылады.

 Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі  Қаржы мониторингі 
комитеті Төрағасының 2019 жылғы 29 қаңтардағы № П-6 бұйрығына 

5-қосымша

  Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Қаржы мониторингі 
комитеті Төрағасының 2019 жылғы 16 қаңтардағы

№ П-3 бұйрығына 5-қосымша

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі
Қаржы мониторингі комитетінің Шығыс Қазақстан облысы бойынша 

Экономикалық тергеу департаменті туралы ережесі

1-бөлім. Жалпы ережелер
 1. Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Қаржы мониторингі коми-

тетінің Шығыс Қазақстан облысы бойынша Экономикалық тергеу департаменті 

(бұдан əрі – Департамент) Қазақстан Республикасының заңнамасына 
сəйкес осы органның жүргізуіне жататын қылмыстық жəне əкімшілік құқық 
бұзушылықтардың алдын алу, анықтау, жолын кесу, ашу жəне тергеу бойынша 
жəне Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес өзге де функциялар-
ды орындауға уəкілеттік берілген Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі 
Қаржы мониторингі комитетінің (бұдан əрі – Комитет) аумақтық органы болып 
табылады.

 2. Департамент өз қызметiн Қазақстан Республикасының Конституцияс
ына жəне заңдарына, Қазақстан Республикасының Президенті мен Үкiметі 
актілерiне, өзге де нормативтік құқықтық актілерге, сондай-ақ осы Ережеге 
сəйкес жүзеге асырады.

 3. Департамент мемлекеттiк мекеме ұйымдастыру-құқықтық нысанындағы 
заңды тұлға болып табылады, қазақ тiлінде өз атауы бар мөрi мен мөртаң-
балары, белгiленген үлгiдегі бланкілерi, сондай-ақ Қазақстан Республикасының 
заңнамасына сəйкесқазынашылық органдарында шоттары болады.

 4. Департамент азаматтық-құқықтық қатынастарға өз атынан түседi.
 5. Егер заңнамаға сəйкесДепартаментке уəкілеттік берілген болса, мемле-

кеттің атынан азаматтық-құқықтық қатынастардың тарапы болуға құқығы бар.
 6. Департамент өз құзыретінің мəселелері бойынша заңнамада белгіленген 

тəртіптпен Департамент басшысының бұйрықтарында жəне Қазақстан 
Республикасының заңнамасында көзделген басқа да актілермен ресімделетін 
шешімдер қабылдайды.

 7. Департаменттің құрылымы мен штат санының лимиті қолданыстағы 
заңнамаға сəйкес бекітіледі.

 8. Департаменттің заңды мекенжайы: 070004, Қазақстан Республикасы, 
Шығыс Қазақстан облысы, Өскемен қаласы, Буров 10/1.

 9. Мемлекеттік органның толық атауы – «Қазақстан Республикасы Қаржы 
министрлігі Қаржы мониторингі комитетінің Шығыс Қазақстан облысы бойынша 
экономикалық тергеу департаменті» республикалық мемлекеттік мекемесі.

 10. Осы Ереже Департаменттiң құрылтай құжаты болып табылады.
 11. Департаменттің қызметiн қаржыландыру республикалық бюджеттен 

жүзеге асырылады.
 12. Департаментке кəсiпкерлiк субъектiлермен Департаменттің функци-

ялары болып табылатын мiндеттердi орындау мəнiне шарттық қатынастарға 
түсуге тыйым салынады.

 Егер Департаментке заңнамалық актілермен кірістер əкелетін қызметті 
жүзеге асыру құқығы берілсе, онда осы қызметтен алынған табыс мемлекеттік 
бюджеттің кірісіне жіберіледі.

2-бөлім. Комитеттің негізгі мiндеттерi, функциялары, құқықтары 
менміндеттері

 13. Департаменттің міндеттері:
 1) Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес осы органның 

жүргізуіне жататын қылмыстық жəне əкімшілік құқық бұзушылықтардың алдын 
алу, анықтау, жолын кесу, ашу жəне тергеу;

 2) Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген өзге де 
міндеттерді орындау.

 14. Департаменттің функциялары:
 1) Қазақстан Республикасының жедел-іздестіру қызметі туралы 

заңнамасына сəйкес жедел-іздестіру қызметін жүзеге асыру;
 2) Қазақстан Республикасының заңнамасымен осы органның жүргізуіне 

жататын қылмыстық құқық бұзушылықтардың алдын алу, анықтау, жолын 
кесу, ашу жəне тергеу;

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

 4) жедел-іздестіру қызметін, анықтау жəне алдын ала тергеуді жүзеге асы-
ру, жедел-іздестіру, əкімшілік, тергеу қызметі практикасын талдау жəне қаржы 
мониторингі органдарын анықтау, республикадағы жедел жағдай болжамын 
жасау, қаржы мониторингі органының араласуын талап ететін мəселелер бой-
ынша жедел ден қою шараларын қабылдау;

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

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

 7) Қазақстан Республикасының экономикалық қауіпсіздігін қамтамасыз ету 
бойынша басқа мемлекеттік органдармен өзара іс-қимылда болу;

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

 15. Департаменттің құқықтары мен міндеттері:
 Құқықтары:
 1) Қазақстан Республикасында қылмысқа қарсы күрес бағдарламаларын 

əзірлеуге жəне іске асыруға қатысу;
 2) Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген тертіппен 

криминалистік зерттеулер жүргізу;
 3) əкімшілік құқық бұзушылықтар туралы істерді хаттамаға түсіру жəне 

қарау, əкімшілік ұстауды жүзеге асыру, сондай-ақ Қазақстан Республикасының 
Əкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінде көзделген басқа да шараларды 
қолдану;

 4) құқық бұзушылық жасаған адамдарды Қазақстан Республикасының 
заңнамасына сəйкес ұстау жəне Қазақстан Республикасының қаржы мони-
торингі немесе өзге органдарының қызметтік үй-жайларына жеткізу;

 5) Қазақстан Республикасының қылмыстық-процестік заңнамасына жəне 
Қазақстан Республикасының əкімшілік құқық бұзушылық туралы заңнамасына 
сəйкес құжаттарды, тауарларды, заттарды немесе өзге де мүлікті алып қою, 
тінту жасау немесе алу;

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

 7) Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес қаржы мониторингі ор-
гандарына жүктелген функцияларды орындау үшін қаруды, арнайы техникалық 
жəне өзге де құралдарды қоса тауарлар сатып алу;

 8) дене күшін, оның ішінде күрестің жауынгерлік тəсілдерін қолдану;
 9) Қазақстан Республикасының жедел-іздестіру қызметі туралы заңна ма-

сына сəйкес жедел-іздестіру қызметін жүзеге асыру;
 10) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тəртіппен 

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

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

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

 13) Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген тəртіппен тиісті 
уақытша ұстау изоляторларын, тергеу изоляторларын пайдалану;

 14) іс жүргізуде бар қылмыстық істер бойынша шақыртуға келуден жал-
тарып жүрген адамдарды күштеп əкелу;

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

ұсыныс енгізу;
 17) Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген тəртіппен 

жəне халықаралық шарттарының ережелеріне сəйкес Департаменттің негізгі 
міндеттері мен функцияларын іске асыруға қажетті ақпаратты, құжаттарды, 
сондай-ақ өзге де мəліметтерді сұрату жəне алу;

 18) Департамент қызметкерлеріне даярлауды, қайта даярлауды жəне 
біліктілігін арттыруды жүзеге асыру;

 Міндеттері:
 19) өз қызметі процесінде алынған қызметтік, коммерциялық, банктік не-

месе заңмен қорғалатын өзге де құпияны құрайтын ақпаратты, мəліметтер мен 
құжаттарды сақтаудың, қорғаудың тиісті режимін жəне сақталуын қамтамасыз 
етуге;

 20) қаржы мониторингін жүзеге асыру процесінде адамның жəне азамат-
тың, заңды тұлғалардың жəне мемлекеттің құқықтары мен заңды мүдделерінің 
сақталуын қамтамасыз етуге;

 21) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тəртіппен жəне 
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 Жолаушыларды, багажды, жүктерді, жүк-багажды жəне поштамен жөнел-
тілімдерін тасымалдау қағидаларын;

 темiржол көлiгiнде жүру қауiпсiздiгiн қамтамасыз етуге бағытталған 
техникалық құралдарды, сондай-ақ жасанды құрылыстарды жəне теміржол 
өтпелерін күтіп-ұстау, пайдалану жəне жөндеу;

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

 20) жылжымалы теміржол құрамының мемлекеттік тіркелуін бақылауды 
жүзеге асыру;

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

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

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

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

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

 26) қозғалыс қауіпсіздігі талаптарының бұзылуы туралы статистикалық 
ақпарат қалыптастыру;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

мерзімде қаржы мониторингі органының жəне (немесе) қаржы мониторингі 
органы лауазымды тұлғаларының əрекеттеріне (əрекетсіздігіне) шағымдарды 
қарау;

 22) Қазақстан Республикасының Қылмыстық-процестік кодексінде көзделген 
тəртіппен Қазақстан Республикасының Заңдарымен осы органның жүргізуіне 
жатқызылған қылмыстық құқық бұзушылықтар туралы істер бойынша сотқа 
дейінгі тергеп-тексеруді жүзеге асыру;

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

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

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

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

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

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

 29) Қазақстан Республикасының заңнамасында осы органның жүргізуіне 
жататынқылмыстық құқық бұзушылықтар келтірген мүліктік зиянның орнын 
толтыруды қамтамасыз ету үшін құзыреті шегінде шаралар қабылдау;

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

 31) заңнамада белгіленген тəртіппен негізгі функциялар мен міндеттерді 
іске асыру үшін Комитетке қажетті ақпарат ұсыну;

 32) Қазақстан Республикасының заннамасында көзделген өзге де құқықтар 
мен міндеттерді жүзеге асыру.

3-бөлім. Департаменттің қызметін ұйымдастыру
 16. Департаментке басшылықты Департаментке жүктелген міндеттердің 

орындалуына жəне оның функцияларын жүзеге асыруға дербес жауапты бо-
латын Департамент басшысы жүзеге асырады.

 17. Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес Департамент бас-
шысы қызметке тағайындалады жəне қызметтен босатылады.

 18. Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес Департамент бас-
шысының қызметке тағайындалатын жəне қызметтен босатылатын орынба-
сары болады.

 19. Департамент басшысының өкілеттігі:
 1) Департамент құрылымдық бөлімшелерінің қызметкерлері мен 

қызметшілерінің мiндеттерi мен өкiлеттiктерiн айқындайды;
 2) Департаменттің штат санының лимиті шегінде Департаменттің штат 

кестесі бойынша Комитетке ұсыныс енгізеді.
 3) Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес:
 Департаменттің қызметкерлері мен қызметшілерін;
 басқарма басшыларын лауазымға тағайындайды жəне лауазымнан 

босатады.
 4) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тəртіппен 

тəртіптік жауапкершілік шараларын қабылдайды;
 5) Департаменттің құрылымдық бөлiмшелерi туралы ережелердi бекiтедi;
 6) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тəртіппен 

Департаменттің қызметкерлері мен қызметшілерінеіссапар, еңбек демалысын 
беру, материалдық көмек көрсету, даярлау (қайта даярлау), біліктілігін артты-
ру, марапаттау, үстемеақы жəне сыйақы төлеу туралы мəселелерді шешеді;

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

 8) Комитетке берілетін ақпараттардың дұрыстығына дербес жауаптылықта 
болады;

 9) өз құзыреті шегінде Департаменттің актілеріне қол қояды;
 10) барлық мемлекеттік органдарда жəне өзге де ұйымдарда Департаментті 

білдіреді;
 11) Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген өзге де 

өкілеттіктерді жүзеге асырады.
 Департаменттің басшысы болмаған кезеңде оның өкілеттіктерін орындауды 

Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес оны алмастыратын тұлға 
жүзеге асырады.

4-бөлім. Департаменттің мүлкі
 20. Заңнамада көзделген жағдайларда Департаменттің жедел басқару 

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

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

 21. Департаментке бекітілген мүлік республикалық меншікке жатады.
 22. Егер заңнамада өзгеше белгіленбесе, Департаменттің өзіне бекітілген 

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

5-бөлім. Департаментті қайта ұйымдастыру жəне тарату
 23. Департаментті қайта ұйымдастыру жəне тарату Қазақстан Республика-

сының заңнамасына сəйкес жүзеге асырылады.

  Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Қаржы мониторингі 
комитеті Төрағасының 2019 жылғы 29 қаңтардағы № П-6 бұйрығына 

6-қосымша

  Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Қаржы мониторингі 
комитеті Төрағасының 2019 жылғы 16 қаңтардағы № П-3 бұйрығына 

6-қосымша

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі
Қаржы мониторингі комитетінің Жамбыл облысы бойынша 
Экономикалық тергеу департаменті туралы ережесі

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

комитетінің Жамбыл облысы бойынша Экономикалық тергеу департаменті 
(бұдан əрі – Департамент) Қазақстан Республикасының заңнамасына 
сəйкес осы органның жүргізуіне жататын қылмыстық жəне əкімшілік құқық 
бұзушылықтардың алдын алу, анықтау, жолын кесу, ашу жəне тергеу бойынша 
жəне Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес өзге де функциялар-
ды орындауға уəкілеттік берілген Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі 
Қаржы мониторингі комитетінің (бұдан əрі – Комитет) аумақтық органы болып 
табылады.

 2. Департамент өз қызметiн Қазақстан Республикасының Конституцияс
ына жəне заңдарына, Қазақстан Республикасының Президенті мен Үкiметі 
актілерiне, өзге де нормативтік құқықтық актілерге, сондай-ақ осы Ережеге 
сəйкес жүзеге асырады.

 3. Департамент мемлекеттiк мекеме ұйымдастыру-құқықтық нысанындағы 
заңды тұлға болып табылады, қазақ тiлінде өз атауы бар мөрi мен мөртаң-
балары, белгiленген үлгiдегі бланкілерi, сондай-ақ Қазақстан Республикасының 
заңнамасына сəйкесқазынашылық органдарында шоттары болады.

 4. Департамент азаматтық-құқықтық қатынастарға өз атынан түседi.
 5. Егер заңнамаға сəйкесДепартаментке уəкілеттік берілген болса, мемле-

кеттің атынан азаматтық-құқықтық қатынастардың тарапы болуға құқығы бар.
 6. Департамент өз құзыретінің мəселелері бойынша заңнамада белгіленген 

тəртіптпен Департамент басшысының бұйрықтарында жəне Қазақстан Респуб-
ликасының заңнамасында көзделген басқа да актілермен ресімделетін 
шешімдер қабылдайды.

 7. Департаменттің құрылымы мен штат санының лимиті қолданыстағы 
заңнамаға сəйкес бекітіледі.

 8. Департаменттің заңды мекенжайы: 080000, Қазақстан Республикасы, 
Жамбыл облысы, Тараз қаласы, Төле би даңғылы, 81.

(Жалғасы. Басы 25-27-беттерде) 

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ИНДУСТРИЯ ЖӘНЕ ИНФРАҚҰРЫЛЫМДЫҚ ДАМУ 

МИНИСТРЛІГІНІҢ БҰЙРЫҒЫ

2019 жылғы 31 қаңтар           № 58         Нұр-Сұлтан қаласы

«Қазақстан Республикасы Индустрия және 
инфрақұрылымдық даму министрлігінің

Көлік комитеті» мемлекеттік мекемесінің және 
оның aумақтық бөлімшелерінің ережелерін

бекіту туралы

(Жалғасы. Басы 189-нөмірде)

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

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

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

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

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

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

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

 7. Инспекцияның орналасқан жері:
 Қазақстан Республикасы, 140000, Павлодар облысы, Павлодар қаласы, 

Академик Бектұров көшесі, 107.
 8. Инспекцияның құрылтайшысы Қазақстан Республикасы Үкіметі атынан 

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

жүзеге асырылады.
 11. Инспекцияға кəсiпкерлiк субъектiлерiмен Инспекцияның функциялары 

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

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

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

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

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

адамның өмірі мен денсаулығына жəне қоршаған ортаға қауіпсіздігін қамта-
масыз ету;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 темiржол желiсiнiң станциялық жəне магистральдық жолдар мен темiржол-
дағы кiрме жолдарды күтiп-ұстау, жылжымалы құрамды күтiп-ұстау, пайдалану 
жəне жөндеу;

 9. Мемлекеттік органның толық атауы – «Қазақстан Республикасы 
Қаржы министрлігі Қаржы мониторингі комитетінің Жамбыл облысы бойынша 
экономикалық тергеу департаменті» республикалық мемлекеттік мекемесі.

 10. Осы Ереже Департаменттiң құрылтай құжаты болып табылады.
 11. Департаменттің қызметiн қаржыландыру республикалық бюджеттен 

жүзеге асырылады.
 12. Департаментке кəсiпкерлiк субъектiлермен Департаменттің функци-

ялары болып табылатын мiндеттердi орындау мəнiне шарттық қатынастарға 
түсуге тыйым салынады.

 Егер Департаментке заңнамалық актілермен кірістер əкелетін қызметті 
жүзеге асыру құқығы берілсе, онда осы қызметтен алынған табыс мемлекеттік 
бюджеттің кірісіне жіберіледі.

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

 10) уəкілетті органның құзыретіне қатысты мəселелер бойынша сарапта-
маларға қатысу үшін тиісті мамандарды тартады;

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

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

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

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

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

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

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

алулар рəсімдерін жүргізу кіреді.

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

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

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

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

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

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

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

лерін тағайындайды жəне қызметтен босатады, оларға көтермелеу, материал-
дық көмек көрсету шараларын жəне тəртiптiк жазалар қолданады;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

мүлікке иелік етуге құқығы берілуі мүмкін.

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

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

 
Қазақстан Республикасы Индустрия жəне

инфрақұрылымдық даму министрінің міндетін атқарушы
2019 жылғы 31 қаңтардағы № 58 бұйрығына 15-қосымша

«Қазақстан Республикасы Индустрия жəне
инфрақұрылымдық даму министрлігі Көлік комитетінің

«Солтүстік Қазақстан облысы бойынша көліктік бақылау 
инспекциясы» республикалық мемлекеттік мекемесінің ережесі

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 орыс тілінде - республиканское государственное учреждение «Инспекция 
транспортного контроля по Северо-Казахстанской области» Комитета транс-
порта Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики 
Казахстан».

 7. Инспекцияның орналасқан жері:
 Қазақстан Республикасы, 150000, Солтүстік Қазақстан облысы, Петропавл 

қаласы, Мир көшесі, 122.
 8. Инспекцияның құрылтайшысы Қазақстан Республикасы Үкіметі атынан 

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

жүзеге асырылады.
 11. Инспекцияға кəсiпкерлiк субъектiлерiмен Инспекцияның функциялары 

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

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

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

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

саясатты қалыптастыруға жəне іске асыруға қатысу;

 2) өз құзыреті шегінде көліктің жəне оның өмірлік циклі процестерінің адам-
ның өмірі мен денсаулығына жəне қоршаған ортаға қауіпсіздігін қамтамасыз ету;

 3) реттелетін салаларда мемлекеттік бақылау мен қадағалауды қамтама-
сыз ету.

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

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

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

 3) Қазақстан Республикасы ратификациялаған халықаралық шарттарға 
сəйкес шетел мемлекетінің аумағы бойынша Қазақстан Республикасы тасы-
мал даушыларының жүріп өтуіне рұқсат беру;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 темiржол желiсiнiң станциялық жəне магистральдық жолдар мен темiр-
жолдағы кiрме жолдарды күтiп-ұстау, жылжымалы құрамды күтiп-ұстау, пай-
далану жəне жөндеу;

 Жолаушыларды, багажды, жүктерді, жүк-багажды жəне поштамен 
жөнелтілімдерін тасымалдау қағидаларын;

 темiржол көлiгiнде жүру қауiпсiздiгiн қамтамасыз етуге бағытталған техни-
калық құралдарды, сондай-ақ жасанды құрылыстарды жəне теміржол өтпелерін 
күтіп-ұстау, пайдалану жəне жөндеу;

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

 21) жылжымалы теміржол құрамының мемлекеттік тіркелуін бақылауды 
жүзеге асыру;

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

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

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

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

 26) кеме қатынасы қауiпсiздiгiн қамтамасыз етудi бақылауды жəне 
қадағалауды жүзеге асыру;

 27) қозғалыс қауіпсіздігі талаптарының бұзылуы туралы статистикалық 
ақпарат қалыптастыру;

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

 29) өз құзыретi шегiнде тексеру нəтижелерi бойынша актiлер жасау жəне 
көлiктiң жұмыс iстеу тəртiбiн айқындайтын Қазақстан Республикасы заң-
дары ның жəне өзге де нормативтiк құқықтық актiлерiн, стандарттар мен нор-
малардың талаптарын анықталған бұзушылықтарды жою туралы нұсқамалар 
енгiзу;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

алулар рəсімдерін жүргізу кіреді.

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

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

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

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

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

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

айқындалғаен құзыреті шегінде Инспекция қызметінің мəселелерін дербес 
шешеді;

 2) Инспекция басшысының орынбасарынан басқа, Инспекция қызметкер-
лерін тағайындайды жəне қызметтен босатады, оларға көтермелеу, материал-
дық көмек көрсету шараларын жəне тəртiптiк жазалар қолданады;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

мүлікке иелік етуге құқығы берілуі мүмкін.
(Жалғасы 30-бетте) 

(Жалғасы. Басы 28-бетте) 
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(Жалғасы 31-бетте) 

(Жалғасы. Басы 28-29-беттерде) 

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

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

Қазақстан Республикасы Индустрия жəне
инфрақұрылымдық даму министрінің міндетін атқарушы
2019 жылғы 31 қаңтардағы № 58 бұйрығына 16-қосымша

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

мекемесінің ережесі

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 7. Инспекцияның орналасқан жері:
 Қазақстан Республикасы, 040000, Алматы облысы, Талдықорған қаласы, 

Шевченко көшесі, 131.
 8. Инспекцияның құрылтайшысы Қазақстан Республикасы Үкіметі атынан 

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

жүзеге асырылады.
 11. Инспекцияға кəсiпкерлiк субъектiлерiмен Инспекцияның функциялары 

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

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

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

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

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

адамның өмірі мен денсаулығына жəне қоршаған ортаға қауіпсіздігін 
қамтамасыз ету;

 3) реттелетін салаларда мемлекеттік бақылау мен қадағалауды қамтама-
сыз ету.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 темiржол желiсiнiң станциялық жəне магистральдық жолдар мен темiр-
жолдағы кiрме жолдарды күтiп-ұстау, жылжымалы құрамды күтiп-ұстау, пай-
далану жəне жөндеу;

 Жолаушыларды, багажды, жүктерді, жүк-багажды жəне поштамен 
жөнелтілімдерін тасымалдау қағидаларын;

 темiржол көлiгiнде жүру қауiпсiздiгiн қамтамасыз етуге бағытталған техни-
калық құралдарды, сондай-ақ жасанды құрылыстарды жəне теміржол өтпелерін 
күтіп-ұстау, пайдалану жəне жөндеу;

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

 21) жылжымалы теміржол құрамының мемлекеттік тіркелуін бақылауды 
жүзеге асыру;

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

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

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

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

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

 27) қозғалыс қауіпсіздігі талаптарының бұзылуы туралы статистикалық 
ақпарат қалыптастыру;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 10) уəкілетті органның құзыретіне қатысты мəселелер бойынша сараптама-
ларға қатысу үшін тиісті мамандарды тартады;

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

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

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

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

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

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

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

алулар рəсімдерін жүргізу кіреді.

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

құрылымдық даму министрінің келісімі бойынша жəне Көліктік бақылау 
коми теті төрағасының ұсынуымен Қазақстан Республикасы Индустрия жəне 
инфрақұрылымдық даму министрлігінің жауапты хатшысы лауазымға тағайын-
дайтын жəне лауазымынан босататын басшы басқарады.

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

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

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

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

айқындалғаен құзыреті шегінде Инспекция қызметінің мəселелерін дербес 
шешеді;

 2) Инспекция басшысының орынбасарынан басқа, Инспекция қызметкер-
лерін тағайындайды жəне қызметтен босатады, оларға көтермелеу, материал-
дық көмек көрсету шараларын жəне тəртiптiк жазалар қолданады;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

мүлікке иелік етуге құқығы берілуі мүмкін.

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

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

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

№ 58 бұйрығына 17-қосымша

«Қазақстан Республикасы Индустрия жəне
инфрақұрылымдық даму министрлігі Көлік комитетінің

«Түркістан облысы бойынша көліктік бақылау инспекциясы» 
республикалық мемлекеттік мекемесінің ережесі

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 7. Инспекцияның орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 161200, 
Түркістан облысы, Түркістан қаласы, М. Тыныштықұлов құрылысы көшесі № 9.

 8. Инспекцияның құрылтайшысы Қазақстан Республикасы Үкіметі атынан 
мемлекет болып табылады.

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

жүзеге асырылады.
 11. Инспекцияға кəсiпкерлiк субъектiлерiмен Инспекцияның функциялары 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 3) Қазақстан Республикасы ратификациялаған халықаралық шарттарға 
сəйкес шетел мемлекетінің аумағы бойынша Қазақстан Республикасы тасы-
мал даушыларының жүріп өтуіне рұқсат беру;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 темiржол желiсiнiң станциялық жəне магистральдық жолдар мен темiржол-
дағы кiрме жолдарды күтiп-ұстау, жылжымалы құрамды күтiп-ұстау, пайдалану 
жəне жөндеу;

 Жолаушыларды, багажды, жүктерді, жүк-багажды жəне поштамен жөнел-
тілімдерін тасымалдау қағидаларын;

 темiржол көлiгiнде жүру қауiпсiздiгiн қамтамасыз етуге бағытталған техни-
калық құралдарды, сондай-ақ жасанды құрылыстарды жəне темір жол өтпелерін 
күтіп-ұстау, пайдалану жəне жөндеу;

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

 20) жылжымалы теміржол құрамының мемлекеттік тіркелуін бақылауды 
жүзеге асыру;

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

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

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

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

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

 26) қозғалыс қауіпсіздігі талаптарының бұзылуы туралы статистикалық 
ақпарат қалыптастыру;

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

 28) өз құзыретi шегiнде тексеру нəтижелерi бойынша актiлер жасау жəне 
көлiктiң жұмыс iстеу тəртiбiн айқындайтын Қазақстан Республикасы заңда-
рының жəне өзге де нормативтiк құқықтық актiлерiн, стандарттар мен нор-
малардың талаптарын анықталған бұзушылықтарды жою туралы нұсқамалар 
енгiзу;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Президентiнiң, Үкiметiнiң актiлерiнде жəне Министрдің бұйрықтарында көздел-
ген өзге де өкiлеттiктердi жүзеге асыру.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 10) уəкілетті органның құзыретіне қатысты мəселелер бойынша сарапта-
маларға қатысу үшін тиісті мамандарды тартады;

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

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

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

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

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

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

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

алулар рəсімдерін жүргізу кіреді.

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

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

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

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

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

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

айқындалғаен құзыреті шегінде Инспекция қызметінің мəселелерін дербес 
шешеді;

 2) Инспекция басшысының орынбасарынан басқа, Инспекция қызметкер-
лерін тағайындайды жəне қызметтен босатады, оларға көтермелеу, материал-
дық көмек көрсету шараларын жəне тəртiптiк жазалар қолданады;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

мүлікке иелік етуге құқығы берілуі мүмкін.

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

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

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

№ 58 бұйрығына 18-қосымша

«Қазақстан Республикасы Индустрия жəне
инфрақұрылымдық даму министрлігі Көлік комитетінің

«Шымкент қаласы бойынша көліктік бақылау инспекциясы» 
республикалық мемлекеттік мекемесінің ережесі

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

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

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

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

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

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

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

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

құрылымдық даму министрлігі Көлік комитетінің Шымкент қаласы бойынша 
көліктік бақылау инспекциясы» республикалық мемлекеттiк мекемесi;

 орыс тілінде - республиканское государственное учреждение «Инспекция 
транспортного контроля по городу Шымкент» Комитета транспорта Ми нис-
терства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан».

 7. Инспекцияның орналасқан жері:
 Қазақстан Республикасы, 160019, Шымкент қаласы, Əл-Фараби ауданы, 

Ə.Молдағұлова көшесі, 4 үй.
 8. Мемлекет Қазақстан Республикасының Үкіметі атынан инспекцияның 

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

жүзеге асырылады.
 11. Инспекция кəсiпкерлiк субъектiлерiмен Инспекцияның функциялары 

болып табылатын мiндеттердi орындау тұрғысында шарттық қатынастарға 
түсе алмайды.

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

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

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

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

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

сыз ету.
 13. Инспекция Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес мынадай 

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

ныс, жұмылдыру дайындығы жəне жұмылдыру саласындағы Қазақстан Респуб-
лика сының заңдары мен өзге де нормативтік құқықтық актiлерiнiң сақталуын 
қамтамасыз ету;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 темiржол желiсiнiң станциялық жəне магистральдық жолдар мен 
темiржолдағы кiрме жолдарды күтiп-ұстау, жылжымалы құрамды күтiп-ұстау, 
пайдалану жəне жөндеу;

 Жолаушыларды, багажды, жүктерді, жүк-багажды жəне поштамен 
жөнелтілімдерін тасымалдау қағидаларын;

 темiржол көлiгiнде жүру қауiпсiздiгiн қамтамасыз етуге бағытталған 
техникалық құралдарды, сондай-ақ жасанды құрылыстарды жəне теміржол 
өтпелерін күтіп-ұстау, пайдалану жəне жөндеу;

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

 20) жылжымалы теміржол құрамының мемлекеттік тіркелуін бақылауды 
жүзеге асыру;
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 21) Министрдің міндетін атқарушының бұйрығымен бекітілген Теміржол 
көлігіндегі қауіпсіздік қағидаларында белгіленген тəртіппен тасымалдау 
жөнінде көрсетілетін қызметтерді пайдаланушылар мен вагондар (контей-
нерлер) операторларын қоспағанда, тасымалдау процесіне қатысушының 
қауіпсіздігін басқару жүйесінің аудитін жүргізу;

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

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

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

 25) кеме қатынасы қауiпсiздiгiн қамтамасыз етудi бақылауды жəне 
қадағалауды жүзеге асыру;

 26) қозғалыс қауіпсіздігі талаптарының бұзылуы туралы статистикалық 
ақпарат қалыптастыру;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 45) ішкі су көлігі саласындағы бақылауды жəне қадағалауды жүзеге асыру;
 46) техникалық қарап-тексеру операторларының тiзiлiмiн жүргiзу;
 47) Мемлекеттік жылжымалы құрам тізілімін жүргізу;
 48) техникалық қарап-тексеру операторларының механикалық көлiк 

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

 49) Қазақстан Республикасының заңдарында, Қазақстан Республикасы 
Президентiнiң, Үкiметiнiң актiлерiнде жəне Министрдің бұйрықтарында көздел-
ген өзге де өкiлеттiктердi жүзеге асыру.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 10) уəкілетті органның құзыретіне қатысты мəселелер бойынша сарапта-
маларға қатысу үшін тиісті мамандарды тартады;

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

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

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

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

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

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

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

алулар рəсімдерін жүргізу кіреді.

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

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

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

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

 19. Инспекция басшысы Инспекцияның жұмысын ұйымдастырады жəне 
оған басшылық жасайды жəне Инспекцияға жүктелген мiндеттердiң орын-
далуы мен өз функцияларын жүзеге асыруына жеке жауаптылықта болады.

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

айқындалғаен құзыреті шегінде Инспекция қызметінің мəселелерін дербес 
шешеді;

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

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

түрде орындау үшін нұсқаулар береді, олардың арасындағы функционалдық 
міндеттерді бөледі;

 5) Комитет басшылығының нұсқаулары мен тапсырмаларын орындайды.
 6) Инспекцияны мемлекеттік органдарда жəне өзге де ұйымдарда ұсынады;
 7) отандық жəне шетелдік тауар өндірушілермен тауарлар мен қызметтерді 

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

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

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

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

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

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

немесе оған өзгедей тəсiлмен билік етуге құқығы жоқ.
 24. Заңнамада белгіленген жағдайларда жəне шектерде Инспекцияға 

мүлікке иелік ету құқығы берілуі мүмкін.

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

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

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

№ 58 бұйрығына 19-қосымша

«Қазақстан Республикасы Индустрия жəне инфрақұрылымдық даму 
министрлігі Көлік комитетінің «Ақтау жəне Баутино порттарының теңiз 

əкiмшілiгi» республикалық мемлекеттік мекемесінің ережесі

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

министрлігі Көлік комитетінің «Ақтау жəне Баутино порттарының теңіз 
əкімшілігі» мемлекеттік мекемесі (бұдан əрі - ПТƏ) теңіз порттарының ак-
ваториясында теңіз кемелерін пайдалану саласындағы бақылау-қадағалау 
жəне іске асыру функцияларын жүзеге асыратын Қазақстан Республикасы 
Индустрия жəне инфрақұрылымдық даму министрлігі Көлік комитетінің (бұдан 
əрі - Комитет) аумақтық бөлімшесі болып табылады.

2. ПТƏ Қазақстан Республикасының Конституциясы мен заңдарына, 
Қазақстан Республикасының Президенті мен Үкіметінің актілеріне, Қазақстан 
Республикасы Индустрия жəне инфрақұрылымдық даму министрлігінің, 
Комитет бұйрықтары мен өзге де нормативтік құқықтық актілерге, сондай-ақ 
осы Ережеге сəйкес қызметін жүзеге асырады.

 3. ПТƏ мемлекеттiк мекеменiң ұйымдық-құқықтық нысанындағы заңды 
тұлға болып табылады, мемлекеттiк тiлде өз атауы жазылған мөрi, бекітілген 
үлгідегі бланкiлерi, сондай-ақ заңнамаға сəйкес Қазақстан Республикасы Қаржы 
министрлiгiнiң Қазынашылық комитетінде шоттары болады.

 4. ПТƏ өзiнiң атынан азаматтық-құқықтық қатынастарға түседi.
 5. ПТƏ құрылымы мен штат санын Министрдің келісімі бойынша Қазақстан 

Республикасы Индустрия жəне инфрақұрылымдық даму министрлігінің жау-
апты хатшысы (бұдан əрі - жауапты хатшы) бекітеді.

 6. ПТƏ орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 130000, Маңғыстау 
облысы, Ақтау қаласы, 1-шағын ауданы, 1 ғимарат.

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

құрылымдық даму министрлігі Көлік комитетінің «Ақтау жəне Баутино порт-
тарының теңіз əкімшілігі» республикалық мемлекеттік мекемесі.

 орыс тілінде - республиканское государственное учреждение «Морская 
администрация портов Актау и Баутино» Комитета транспорта Министерства 
индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан».

 Осы Ереже ПТƏ құрылтайшы құжаты болып табылады.
 8. ПТƏ қызметін қаржыландыру республикалық бюджеттен жүзеге асы-

рылады
 9. ПТƏ функциялары болып табылатын мiндеттердi орындау мəнінде ПТƏ 

кəсiпкерлiк субъектiлерiмен шарттық қатынастарға түспейді.
 ПТƏ заңнамалық актiлермен кірістер əкелетiн қызметтi жүзеге асыру 

құқығы берілсе, онда осындай қызметтен алынған кірістер республикалық 
бюд жеттiң кiрiсiне жiберiледi.

2-тарау. ПТƏ негiзгi мiндеттерi, функциялары, құқықтары жəне 
міндеттемелері

 10. ПТƏ негізгі міндеті теңіз порттарының акваториясында кемелердің 
қауіпсіз пайдаланылуын қамтамасыз етуді бақылау болып табылады.

 11. Функциялары:
 1) Теңiз кемелерiнiң мемлекеттiк кеме тiзiлiмiн, бербоут-чартер тiзiлiмi 

мен Қазақстан Республикасының халықаралық кеме тізілімін жүргiзу жəне 
кемелердiң мемлекеттiк тiркелуiн, тиiстi кеме құжаттарын беру;

 2) кемеге жəне жасалып жатқан кемеге меншiк құқықтарын, кеме немесе 
жасалып жатқан кеме кепiлiн жəне оларға өзге де құқықтарды мемлекеттiк 
тiркеу, тиiстi құжаттар беру;

 3) Қазақстан Республикасы теңізшісінің жеке куəліктерінің, теңiзде жүзу 
кiтапшаларының тізілімдерін жүргізу жəне оларды беру, сондай-ақ кəсіби ди-
пломдарды, кəсіби дипломдардың растамаларын, жеңілдік рұқсаттарын беру, 
олардың қолданылу мерзімін тоқтата тұру, алып қою;

4) кеме құжаттарын, дипломдарды, бiлiктiлiк куəлiктерiн жəне дипломдар 
мен бiлiктiлiк куəлiктерiне растамаларды тексеру;

5) кемелердiң портқа кiру жəне олардың по рттан шығу тəртiбi туралы 
талаптардың сақталуына бақылау жасау жəне қадағалау;

6) кемелердiң портқа келуiн жəне олардың порттан шығуын ресiмдеу;
7) лоцмандық қызмет көрсету жұмысына жəне кемелер жүрiсiн басқару 

жүйесiне бақылау жасау жəне қадағалау;
8) теңiзге батқан мүлiктi көтерiп шығаруға рұқсаттар беру;
9) портта құрылыс, гидротехникалық жəне өзге де жұмыстарды жүргiзуге 

рұқсаттар беру;
10) көлік оқиғасы туралы уəкілетті органды хабардар ету, кемелермен 

болған көлік оқиғаларын тергеп-тексерулерді, сыныптауды жəне есепке алуды 
жүргізу үшін қажетті ақпаратты жəне дəлелдемелерді жинау;

11) мемлекеттік органдардың (шекаралық, санитариялық-карантиндiк, 
фитосанитариялық, ветеринариялық, мемлекеттік кіріс органдарының жəне 
басқаларының) теңiз порты аумағында орналасатын жерiн белгiлеу;

 12) порттағы құрылыстардың жəне оларды пайдаланудың техникалық 
жай-күйiне бақылау жасау жəне қадағалау;

 13) Қазақстан Республикасының əкімшілік құқық бұзушылықтар туралы 
заңнамасына сəйкес əкімшілік құқық бұзушылықтар туралы істер бойынша 
хаттамалар жасау, іс жүргізу;

 14) кеме қатынасы жəне теңізде жүзу қауіпсіздігін қамтамасыз етуді 
бақылау мен қадағалау;

 15) авариялық жағдайларды жəне көлік оқиғаларын, Су көлігін пайда-
лану тəртібінің бұзушылықтарының алдын алу жөніндегі шаралар туралы 
мемлекеттік органдарға ұсыныстар енгізу;

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

 17) Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген тəртіпте жəне 
жағдайларда теңіз кемелерін əкімшілік ұстауды, теңіз кемелерінде қарап-
тексеруді жүргізу;

 18) кеме экипажын жинақтауға қойылатын талаптардың сақталуын 
бақылауды жүзеге асыру;

 19) жеке жəне заңды тұлғалардың су көлiгiнiң жұмыс істеуі тəртiбiн 
айқындайтын Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерінің 
талаптарын сақтауына мемлекеттік бақылауды жəне қадағалауды жүзеге асы-
ру, олардың бұзылуын анықтау жəне жолын кесу жөнінде шаралар қабылдау;

 20) өз құзыретінің шегінде тексерулер нəтижелері бойынша актілер жа-
сау жəне су көлігінің жұмыс істеу тəртібін айқындайтын Қазақстан Респуб-
ликасының заңнамасының, стандарттары мен нормаларының анықталған 
бұзу шылықтарын жою туралы нұсқамалар енгізу;

 21) кемеде кеме құжаттарының бар болуын тексеруді жүзеге асыру;
 22) кемені пайдалану қауіпсіздігін қамтамасыз ету талаптарына сəйкес 

келмейтін кемелерді, салдар мен өзге де жүзу объектілерін ұстауды жүзеге 
асыру;

 23) кеме қатынасы қауіпсіздігіне, адамдардың өмірі мен денсаулығына, 
жүктердің сақталуына қауіп болған кезде кемелердің, салдар мен өзге де жүзу 
объектілерінің қозғалысын тоқтата тұру жəне тыйым салуды жүзеге асыру;

 24) Қазақстан Республикасының заңдарында, Қазақстан Республикасы 
Президентiнiң, Үкiметiнiң актiлерiнде жəне Министрдің бұйрықтарында 
көзделген өзге де өкiлеттiктердi жүзеге асыру.

 12. ПТƏ негізгі міндеттерді іске асыру мен өз функцияларын жүзеге асыру 
мақсатында өз құзыреті шегінде мыналарға:

 1) ПТƏ құзыретiне қатысты мəселелер бойынша сараптамаларға қатысу 
үшiн тиiстi мамандарды тартуға;

 2) мемлекеттiк органдарға көлiк оқиғаларының, су көлiгiн пайдалану тəрті-
бінің бұзушылықтарының алдын алу жөнiндегi шаралар туралы ұсыныстар 
енгiзуге;

 3) тексеру нəтижелерi бойынша өз құзыретi шегiнде актiлер жасауға жəне 
су көлiгiнiң жұмыс iстеу тəртiбiн айқындайтын Қазақстан Республикасының 
заңнамасының, стандарттар мен нормалардың анықталған бұзушылықтарын 
т жою туралы нұсқамалар енгiзуге;

 4) Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген өзге де құқық-
тарды жүзеге асыруға құқығы бар.

3-тарау. ПТƏ қызметін ұйымдастыру
 13. ПТƏ көліктік бақылау органдарының бірыңғай жүйесіне кіреді.
 14. ПТƏ Министрдің келісімі бойынша жауапты хатшы лауазымға тағайын-

дайтын жəне лауазымнан босататын теңіз портының капитаны басқарады.
 15. ПТƏ капитаны ПТƏ жұмысын ұйымдастырады жəне басқарады жəне 

ПТƏ жүктелген міндеттердің орындалуына жəне оның өз функцияларын жүзеге 
асыруына дербес жауапкершілікте болады.

 16. Осы мақсаттарда ПТƏ капитаны:
 1) порттағы барлық кемелерге, жеке жəне заңды тұлғаларға мiндеттi 

өкiмдер шығаруға, соның ішінде порттың айдынында жəне кіреберіс каналында 
кемелердің суға батып тұруының мөлшерлi шегін жариялауға;

 2) портта тұрған кеменi порт айдыны шегінде апатқа ұшыраған адамдар 
мен кемелердi құтқару iсiне қатыстыру үшiн тартуға;

 3) Қазақстан Республикасының əкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы 
заңнамасына сəйкес əкiмшiлiк жазалар қолдануға;

 4) кемелердiң мiндеттi түрде лоцмандық алып өтiлуiн белгiлеуге;
 5) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгiленген жағдайларда 

кеменi қарап тексеруге;
 6) кеменiң теңiз портынан шығуына рұқсат беруге кедергi жасайтын 

кемшi лiктердiң жойылуын тексеру мақсатында кемеге бақылаушылық тексе-
ру жүргiзуге;

 7) кеменiң портқа кiруi мен одан шығуы туралы шешiмдер қабылдауға;
 8) ПТƏ мемлекеттік органдар мен өзге де ұйымдарда білдіреді;
 9) Қазақстан Республикасының заңнамасында жəне осы Ережеде белгі-

ленген құзырет шегінде ПТƏ қызметінің мəселелерін дербес шешеді;
 10) заңнамада белгіленген тəртіппен ПТƏ қызметкерлерін тағайындайды 

жəне лауазымдарынан босатады, оларға қатысты көтермелеу, материалдық 
көмек көрсету жəне тəртіптік жауапкершілікке тарту шараларын қолданады;

 11) бағынысты қызметкерлердің орындауына міндетті бұйрықтарға қол 
қояды жəне нұсқаулар береді, олардың арасында функционалдық міндеттерді 
бөледі;

 12) Комитеттің басшылығының нұсқаулары мен тапсырмаларын орын-
дайды;

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

 17. Теңіз порты капитанының міндеттемелеріне:
 1) теңiзге шығатын кемелерге бақылау жасауды жəне қадағалауды жүзеге 

асыру;
 2) кеменiң теңiз портынан шығуына рұқсат беру;
 3) «Сауда мақсатында теңізде жүзу туралы» 2002 жылғы 17 қаңтардағы 

Қазақстан Республикасының Заңында белгiленген жағдайларда кеменiң теңiз 
портынан шығуына рұқсат беруден бас тарту;

 4) суға батқан мүлiктi алып шығу үшiн белгiленген мерзiмдер туралы 
мəлiметтердi бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау;

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

 6) Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес өзге де міндеттерді 
жүзеге асыру кіреді.

4-тарау. ПТƏ мүлігі
 18. ПТƏ жедел басқару құқығында оқшауланған мүлкi болады.
 ПТƏ мүлкі оған мемлекет берген мүлік есебінен құралады, сондай-ақ құны 

ПТƏ теңгерiмiнде көрсетiлетiн өзге де мүліктерден тұрады.
 19. ПТƏ бекiтiп берілген мүлік республикалық меншікке жатады.
 20. ПТƏ өзiне бекiтiліп берілген мүлiктi дербес иелiктен шығаруға немесе 

оған өзше тəсiлмен иелік етуге құқығы жоқ.
 21. ПТƏ заңнамада белгіленген жағдайларда жəне шектерде мүлікке иелік 

етуге құқығы берілуі мүмкін.

5-тарау. ПТƏ қайта ұйымдастыру жəне тарату
 22. ПТƏ қайта ұйымдастыру жəне тарату, сондай-ақ ПТƏ жойылған 

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

Қазақстан Республикасы Əділет министрлігі сайтынан алынған.


