
7 ҚАЗАН 2019 ЖЫЛ 17RESMI

«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҰЛТТЫҚ 
БАНКІ» РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК 
МЕКЕМЕСІ БАСҚАРМАСЫНЫҢ ҚАУЛЫСЫ

2019 жылғы 10 қыркүйек        № 157      Алматы қаласы

Қазақстан Республикасының кейбір нормативтік 
құқықтық актілеріне сақтандыру қызметін реттеу 
мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар 

енгізу туралы

Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерін жетілдіру мақ-
сатында Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Басқармасы ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

1. Осы қаулыға қосымшаға сəйкес Өзгерістер мен толықтырулар енгізілетін 
Қазақстан Республикасының сақтандыру қызметін реттеу мəселелері бойынша 
нормативтік құқықтық актілерінің тізбесі бекітілсін.

2. Сақтандыру нарығы жəне актуарлық есеп айырысу 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 департаменті – Ұлттық Банктің 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 Е.А. Біртановқа жүктелсін.

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

Ұлттық Банк Төрағасы Е.ДОСАЕВ

«КЕЛІСІЛДІ»
Қазақстан Республикасы
Ұлттық экономика министрлігінің
Статистика комитеті
2019 жылғы «___» ___________

 
 Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының
2019 жылғы 10 қыркүйектегі №157 қаулысына қосымша

Өзгерістер мен толықтырулар енгізілетінҚазақстан Республикасының
сақтандыру қызметін реттеу мəселелері бойынша

нормативтік құқықтық актілерінің тізбесі

1. «Зейнетақы аннуитетінің үлгілік шартын бекіту, Зейнетақы аннуитеті 
шарты бойынша сақтандыру ұйымынан сақтандыру сыйлықақысын жəне 
сақтандыру төлемін есептеу əдістемесін, сақтандыру ұйымының жаса латын 
зейнетақы аннуитеті шарттары бойынша істі жүргізуге арналған шығыс-
тарының жол берілетін деңгейін, сондай-ақ сақтандыру төлемін индекстеу 
мөлшерлемесін белгілеу туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі 
Басқармасының 2015 жылғы 20 қазандағы № 194 қаулысына (Нормативтік 
құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 12318 болып тіркелген, 2015 
жылы 10 желтоқсанда «Əділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде жарияланған) 
мынадай өзгерістер енгізілсін:

Зейнетақы аннуитеті шарты бойынша сақтандыру ұйымынан сақтандыру 
сыйлықақысын жəне сақтандыру төлемін есептеу əдістемесіне:

1-қосымшаның 2, 3 жəне 4-тармақтары мынадай редакцияда жазылсын:
«2. Сақтандыру ұйымының шығыстары ескерілген ағымдағы құн факторы:

мұнда:
ä - ағымдағы құн факторы;
c - сақтандыру сыйлықақысы мөлшерінен істі жүргізуге арналған шығыстар 

(пайызбен);
d - сақтандыру төлемі мөлшерінен істі жүргізуге арналған шығыстар 

(пайызбен).
3. Зейнетақы жинақтарының жеткіліктілігі жəне зейнетақы аннуитеті шарты 

бойынша сақтандыру сыйлықақысы мынадай формула бойынша есептеледі:

ЗЖ ≥ СС = m × СТ ×  × ä, мұнда:

СС - сақтандыру сыйлықақысы;
ЗЖ - зейнетақы жинақтарының сомасы;
СТ - зейнетақы аннуитеті шартын жасау күні қолданыста болған тиісті 

қаржы жылында республикалық бюджет туралы заңда белгіленген ең төменгі 
зейнетақы мөлшерінен төмен емес сақтандыру төлемінің мөлшері;

m - сақтандыру төлемдерінің кезеңділігі;
ä - ағымдағы құн факторы;
c - сақтандыру сыйлықақысы мөлшерінен істі жүргізуге арналған шығыстар 

(пайызбен);
d - сақтандыру төлемі мөлшерінен істі жүргізуге арналған шығыстар 

(пайызбен).
4. Зейнетақы аннуитеті шарты бойынша мерзімді сақтандыру төлемінің 

мөлшері мынадай формула бойынша айқындалады:

СТ =    СС × (1 – с)
              m × ä × (1 + d)

мұнда:
СС - сақтандыру сыйлықақысы;
СТ - зейнетақы аннуитеті шартын жасау күні қолданыста болған тиісті 

қаржы жылында республикалық бюджет туралы заңда белгіленген ең төменгі 
зейнетақы мөлшерінен төмен емес сақтандыру төлемінің мөлшері;

m - сақтандыру төлемдерінің кезеңділігі;  
ä - ағымдағы құн факторы;
c - сақтандыру сыйлықақысы мөлшерінен істі жүргізуге арналған шығыстар 

(пайызбен);

d - сақтандыру төлемі мөлшерінен істі жүргізуге арналған шығыстар 
(пайызбен).».

2. «Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының шығындылығын сипаттай-
тын коэффициенттерді (шығындылық коэффициентін, жұмсалған қаражат 
коэффициентін, аралас коэффициентті) есептеу қағидаларын бекіту туралы» 
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2015 жылғы 19 желтоқ-
сандағы № 240 қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік 
тіркеу тізілімінде № 13052 болып тіркелген, 2016 жылғы 5 наурызда «Əділет» 
ақпараттық-құқықтық жүйесінде жарияланған) мынадай өзгерістер енгізілсін:

көрсетілген қаулымен бекітілген Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы-
ның шығындылығын сипаттайтын коэффициенттерді (шығындылық коэф-
фициентін, жұмсалған қаражат коэффициентін, аралас коэффициентті) есептеу 
қағидаларында:

 1-қосымша Өзгерістер мен толықтырулар енгізілетін Қазақстан Республика-
сының сақтандыру қызметін реттеу мəселелері бойынша нормативтік құқықтық 
актілерінің тізбесіне (бұдан əрі – Тізбе) 1-қосымшаға сəйкес редакцияда 
жазылсын;

2-қосымша Тізбеге 2-қосымшаға сəйкес редакцияда жазылсын.
3. «Сақтандыру резервтерін қалыптастыруға, есептеу əдiстемесiне 

жəне олардың құрылымына қойылатын талаптарды бекіту туралы»
Қазақ  стан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2019 жылғы 31 қаңтар-
дағы №13 қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерін мемлекеттік тіркеу 
тізілімінде № 18290 болып тіркелген, 2019 жылғы 25 ақпанда Қазақстан Респуб-
ликасы нор мативтік құқықтық актілерінің электрондық түрдегі эталондық бақылау 
банкінде жарияланған) мынадай өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:

6-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«6. Осы қаулы алғашқы ресми  жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он 

күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.».
көрсетілген қаулымен бекітілген Сақтандыру резервтерін қалыптастыруға, 

есептеу əдiстемесiне жəне олардың құрылымына қойылатын талаптарда:
4-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«4. Актуарий есептік тоқсаннан кейінгі айдың 10 (оныншы) жұмыс күнінен 

кешіктірмей Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне актуарийдің элек-
трондық цифрлық қолтаңбасымен куəландырылған, Қазақстан Респуб лика-
сының Ұлттық Банкінің автоматтандырылған ақпараттық жүйесі арқылы элек-
трондық нысанда (Microsoft Word форматы) сақтандыру резервтерін есептеу 
негіздемесін ұсынады.

Сақтандыру резервтерін есептеу негіздемесі еркін түрде жасалады жəне 
онда:

əр өлшемшарт бойынша негіздемелер қоса берілген резервтік базистің 
өлшемшарттары;

есептеуде басталған кезеңдерде ескерілетін шығындар саны, шығын 
мерзімділігі, шығынды дамыту коэффициентін таңдау, ірі шығынды деңгейлес-
тіру, қосымша міндеттемелері мен Талаптардың  16-тармағына сəйкес түзету 
коэффициентінің есебі бойынша ақпарат баяндалған, орын алған, бірақ 
мəлімделмеген шығындар резерві мен орын алған, бірақ əлі мəлімделмеген 
шығындар резервін есептеу əдісін таңдау бойынша негіздеме;

мəлімделген талаптар бойынша сақтандыру төлемдерінің мөлшерін қарау-
ға жəне реттеуге байланысты болжаулы шығын сомалары бойынша негіздеме;

Талаптардың  22-тармағына сəйкес төленген талаптардың орташа (орташа 
нарықтық) құнын есептеу кезінде есепке алынатын залалды түзету негіздеме 
(есепті кезеңде болған жағдайда);

сақтандыру резервтерін қалыптастыру кезінде көзделмеген жасалған 
сақтандыру (қайта сақтандыру) шарттары бойынша қосымша тəуекелдерді 
есеп теу күніне туындаған сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының міндет-
теме сомаларын есептеу жəне негіздеме;

шығын резервтерінің барабарлығына, соның ішінде əр сақтандыру сыныбы 
бойынша бөлек жəне жалпы сақтандыру портфелі бойынша соңғы 12 (он екі) 
айдағы деректер негізіндегі ретроспективті талдауға жүргізілген тест нəтижесі;

сақтандыру резервтерінің жеткіліктілігі (жеткіліксіздігі) туралы қорытынды 
жəне сақтандыру резервтерінің жеткіліксіздігі орын алған жағдайда жеткіліксіздік 
себептерін талдау;

сақтандыру сыйлықақыларының 80 (сексен) пайызынан астамын беруді 
көздейтін қайта сақтандыру шарттары бойынша қайта сақтандырушының 
сақтандыру резервтеріндегі үлесін қалыптастыру кезінде – өкілеттігіне қайта 
сақтандыру бөлімшесінің мəселелеріне жетекшілік ету жататын сақтандыру 
(қайта сақтандыру) ұйымының басшы қызметкері қолы қойған Талаптардың 
53-тармағында көзделген қайта сақтандырушыны (қайта сақтандырушыларды) 
растауының болуы туралы қорытындысы;

сақтандыру резервтерін жəне сақтандыру резервтеріндегі қайта сақтан-
дырушының үлесін есептеу кезінде актуарий қолданған өзге болжамдар мен 
жорамалдар, сондай-ақ актуарийдің көзқарасы бойынша негіздемеде көрсету 
үшін қажет мəлімет болады.»;

9-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«9. Пропорция əдісі бойынша ЕСР əрбір шарт бойынша есептелген еңбек 

сіңірілмеген сыйлықақыларды қосу арқылы анықталады.
Пропорция əдісімен еңбек сіңірілмеген сыйлықақы əрбір шарт бойынша 

есепті күні сақтандыру қорғаудың аяқталмаған қолданылу мерзімінің 
(күнмен) сақтандыру сыйлықақы бухгалтерлік есепте сақтандыру қорғаудың 
қолданылуы соңына дейін кіріс ретінде танылған күннен бастап сақтандыру 
қорғаудың қолданылу мерзімі (күнмен) қатынасына шарт бойынша сақтандыру 
сыйлықақының көбейтіндісі ретінде анықталады:

мұнда:

СС - сақтандыру сыйлықақысы;
Т1 - сақтандыру (қайта сақтандыру) шарты бойынша сақтандыру сыйлық-

ақы бухгалтерлік есепте сақтандыру қорғаудың қолданылуы соңына дейін кіріс 
ретінде танылған күннен бастап сақтандыру қорғау қолданылатын күндер саны;

Т2 - сақтандыру сыйлықақы бухгалтерлік есепте есептеу күнге дейін (қоса 
алғанда) кіріс ретінде танылған күннен бастап сақтандыру қорғаудың қолда-
нылуы аяқталған күндер саны.

«Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының жəне сақтандыру тобының 
пруденциялық нормативтерінің жəне сақталуға міндетті өзге де нормалар 
мен лимиттердің нормативтік мəндерін жəне оларды есептеу əдістемесін, 
сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының жəне сақтандыру топтарының 
пруденциялық нормативтердің орындалуы туралы есептілігінің тізбесін, 
нысандарын, табыс ету мерзімдерін, Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйым-
дарының жəне сақтандыру топтарының пруденциялық нормативтердің 
орын далуы туралы есептілігін табыс ету қағидаларын, сақтандыру (қайта 
сақтандыру) ұйымдары, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының 
немесе сақтандыру холдингтерінің еншілес ұйымдары сатып алатын заңды 
тұлғалардың акцияларына (жарғылық капиталдағы қатысу үлестеріне) 

қойылатын талаптарды, сақтандыру холдингтері сатып алатын халықаралық 
қаржы ұйымдары облигацияларының тізбесін, сақтандыру холдингтері 
сатып алатын облигациялар үшін талап етілетін ең төмен рейтингті жəне 
рейтингтік агенттіктердің тізбесін, сондай-ақ сақтандыру (қайта сақтандыру) 
ұйымдары сатып алатын қаржы құралдарының (акциялар мен жарғылық 
капиталына қатысу үлестерін қоспағанда) тізбесін белгілеу туралы» Қазақстан 
Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2016 жылғы 26 желтоқсандағы 
№ 304 қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу 
тізілімінде № 14794 болып тіркелген) (бұдан əрі – № 304 қаулы) сəйкес 
пруден циялық нормативтерді есептеу кезінде қызметкерді еңбек (қызметтік) 
міндеттерін атқарған кезде оны жазатайым оқиғалардан міндетті сақтандыру 
шарты бойынша ЕСР есептеу Қызметкерді жазатайым оқиғалардан міндетті 
сақтандыру туралы заңының 1 7-бабына сəйкес есептелген сақтандыру 
сыйлықақысының көлеміне қарай жүзеге асырылады.»;

11-тармақтың 2) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
«2) Б орнхьюттера-Фергюсон (Bornhuetter-Ferguson) əдісі Талаптарға 

1 1-қосымшасы бойынша Борнхьюттера-Фергюсон (Bornhuetter-Ferguson) əдісі-
мен орын алған, бірақ мəлімделмеген шығындар резервін есептеуіне сəйкес.

Борнхьюттера-Фергюсон əдісі төлемдермен (төленген шығындармен) не-
месе келтірілген шығындармен жəне келешектегі шығындардың күтілетін ша-
масын анықтау арқылы есептелетін тізбекті баспалдақ əдісімен негізделеді.

Келешектегі шығындардың күтілетін шамасы еңбек сіңірілген сыйлықақының 
жəне Талаптарға 11-қосымшаға сəйкес нысан бойынша міндеттемелерді бөлу 
кезінде сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымымен ескерілетін шығындар ба-
сталу кезеңінің алдындағы аяқталған қаржы жылдары бойынша есептелген 
полистер бойынша шығындылық коэффициентінің орташа мəнінен кем емес 
мөлшерін құрайтын шығындылық коэффициентінің көбейтіндісіне тең.»;

мынадай мазмұндағы 11-1-тармақпен толықтырылсын:
«11-1. Полистер бойынша шығындылық коэффициенті сақтандыру (қайта 

сақтандыру) шарттары бойынша еңбек сіңірілген сақтандыру сыйлықақыларына 
келтірілген шығын шамасының, оның ішінде шығынды реттеу бойынша, тиісті 
қаржы жылында күшіне енген аталған сақтандыру (қайта сақтандыру) шарт-
тары бойынша шығыстың қатынасы ретінде есептеледі.

Полистер бойынша шығындылық коэффициентін есептегенде келтірілген 
шығындар, оның ішінде шығынды реттеу бойынша шығысы жəне еңбек сіңіріл-
ген сақтандыру сыйлықақылары есепті күнге дейін аяқталған қаржы жылдары 
бойынша ескеріледі.

Актуарий полистер бойынша шығындылық коэффициентін есептеу кезінде, 
қажет болған жағдайда, сақтандыру (қайта сақтандыру) шарты бойынша 
ірі болып табылатын шығындарды түзетуді сақтандыру (қайта сақтандыру) 
ұйымының актуарийі əзірлеген жəне Талаптардың 15-тармағында белгіленген 
тəртіппен жəне мерзімде Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне ұсыны-
латын ірі болып табылатын шығындарды айқындау жөніндегі əдістемеге сəйкес 
жүргізеді.»;

24-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«24. МРШР есептеу шамасы қажет болғанда сақтанушының (қайта сақтану-

шының) есептеу күніне сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымына сақтандыру 
сыйлықақыларын (сақтандыру жарналарын) төлеу бойынша мерзімі өткен 
берешегі сомасына (оның ішінде аннуитеттік сақтандыру шарты бойынша 
берешек сомасына) кемітіледі.»;

49-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«49. Пропорционалды қайта сақтандыру шарттары бойынша ЕСР-дегі қайта 

сақтандырушының үлесі əрбір сақтандыру (қайта сақтандыру) шарты бойынша 
есепті күнге сақтандыру (қайта сақтандыру) шарты бойынша коэффициентінің 
жəне ЕСР-дің  көбейтіндісі ретінде айқындалады.

ЕСР-дегі қайта сақтандырушының үлесі = βRE ЕСР, мұнда:
βRE коэффициенті қайта сақтандыру шарты бойынша сақтандыру сыйлық-

ақысының сақтандыру шарты бойынша сақтандыру сыйлықақысына қатысына тең.
№ 304 қаулыға сəйкес пруденциялық нормативтерді есептеу кезінде βRE 

коэффициентінде қайта сақтандыру (сақтандыру) шарты бойынша цедент-
ке, сақтандыру брокеріне комиссиялық сыйақыны жəне қайта сақтандыруға 
берілетін тəуекелдер бойынша сақтандыруды қорғауға жатпайтын қайта 
сақтандырушыдан, сақтандыру делдалдарға жəне өзге де тұлғаларға өзге 
де өтеулерді, төлемдерді қоспағанда, қайта сақтандыру шарты бойынша 
сақтандыру сыйлықақысы есепке алынады.

Сақтандыру брокерінің комиссиялық сыйақы сомасына сондай-ақ сақтан-
дыру шарты бойынша қайта сақтанушыдан сақтандыру брокері қабылдаған 
сақтандыру сыйлықақысы жəне қайта сақтандыру шарты шеңберінде қайта сақ-
тан дырушыға берілген сақтандыру сыйлықақысы арасындағы айырмасы кіреді.

Пропорционалды емес қайта сақтандыру шарттары бойынша ЕСР-дегі 
қайта сақтандырушының үлесі қайта сақтандыру шартының талаптарына 
сəй кес есептеледі.

№ 304 қаулыға сəйкес пруденциялық нормативтерді есептеу кезінде 
пропорционалды емес қайта сақтандыру шарттары бойынша ЕСР-дегі қайта 
сақтандырушының үлесі қайта сақтандыру шартының талаптарына сəйкес 
есептеледі немесе 0 (нөлге) тең.»;

мынадай мазмұндағы 49-1-тармақпен толықтырылсын:
«49-1. № 304 қаулыға сəйкес пруденциялық нормативтерді есептеу кезінде 

талаптарында қайта сақтандыру шартының қолданылу мерзімі өткен соң тиісті 
қайта есептеу мөлшерлемесі бойынша қайта есептелуге (түзетілуге) тиіс ең 
төмен депозит сыйлықақысы (немесе депозит сыйлықақысы) (бұдан əрі – ЕДС) 
көзделген қайта сақтандыру шарты бойынша ЕСР-дегі қайта сақтандырушының 
үлесі көрсетілген қайта есептеу мөлшерлемесі бойынша қайта сақтандырушыға 
есептелген сақтандыру сыйлықақысының сомасын (ЕДС болып табылмайтын) 
негізге ала отырып айқындалады, немесе 0 (нөлге) тең.

№ 304 қаулысына сəйкес пруденциалдық нормативтерді есептеу кезінде 
талаптарында қайта сақтандыру шартының қолданылу мерзімі өткен соң 
тиісті қайта есептеу мөлшерлемесі бойынша қайта есептелуге (түзетілуге) тиіс 
ЕДС жəне (немесе) қайта сақтандыру шарты (ковернотасы) мерзімінен бұрын 
бұзылған кезде сыйлықақы бөлігі қайтарылмауға тиіс талабы көзделген қайта 
сақтандыру шарты бойынша ЕСР-дегі қайта сақтандырушының үлесі есепті 
күнге қайтарылмайтын сомасына 0 (нөлге) тең.»;

54-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«54. № 304 қаулыға пруденциялық нормативтерді есептеу кезінде көлік 

құралдары иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыру 
шарттары бойынша қайта сақтандыруға сақтандыру тəуекелдерінің барлығын 
немесе бір бөлігін беруді көздейтін қайта сақтандыру шарттары бойынша қайта 
сақтандырушының сақтандыру резервтеріндегі үлесі 0 (нөлге) тең.

Талаптардың 53-тармағының талаптары апаттық тəуекелдерді беруді 
көздейтін қайта сақтандыру шарттарына қолданылмайды.»;

3-қосымша Тізбеге 3-қосымшаға сəйкес редакцияда жазылсын;
8-қосымша Тізбеге 4-қосымшаға сəйкес редакцияда жазылсын;
11-қосымша Тізбеге 5-қосымшаға сəйкес редакцияда жазылсын.

Өзгерістер мен толықтырулар енгізілетін Қазақстан Республикасының сақтандыру қызметін
реттеу мəселелері бойынша нормативтік құқықтық актілерінің тізбесіне 1-қосымша

Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының шығындылығын сипаттайтын коэффициенттерді (шығындылық 
коэффициентін,жұмсалған қаражат коэффициентін, аралас коэффициентті) есептеу қағидаларына 1-қосымша

Əкімшілік деректерді жинауға арналған нысан

Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының аралас коэффициентін есептеу туралы есеп

Есепті кезең: на 20 ____жылғы «_____» ___________ 

Нысан индексі: 1-LR_M        Кезеңділігі: ай сайын        Ұсынатындар: сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары 
Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі
Нысанды ұсыну мерзімі: ай сайын, есепті айдан кейінгі айдың 5 (бесінші) жұмыс күнінен кешіктірмей.

Нысан
__________________________________________________________________________________________________

(сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының атауы)
(мың теңгемен)

№ Сақтандыру сыныптарының 
(түрлерінің) атауы

Еңбекпен табыл-
ған сақтандыру 
сыйлықақылары

Сақтандыру 
төлемдері

Шығындар 
резервтеріндегі 

өзгерістер

Ре
тт
еу

 ш
ығ
ын

да
ры

Ш
ығ
ын

да
р

Та
за

 ш
ығ
ын

да
р

Ба
рл
ығ
ы

Еңбекпен 
табылған  
сыйлық-

ақылардың 
таза сомасы

Ба
рл
ығ
ы

Сақтанды-
ру төлем-
дерінің таза 
сомасы Ба

рл
ығ
ы

Шығындар 
резервтерін-
дегі өзгеріс-
тердің таза 
сомасы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Міндетті сақтандыру        х х

1.1 көлік құралдары иелерінің 
азаматтық-құқықтық жауапкершілігі

       х х

1.2 тасымалдаушының жолаушылар 
алдындағы азаматтық-құқықтық 
жауапкершілігі

       х х

1.3 өсімдік шаруашылығын сақтандыру        х х
1.4 жеке нотариустардың азаматтық-

құқықтық жауапкершілігін сақтандыру
       х х

1.5 экологиялық сақтандыру        х х
1.6 аудиторлық ұйымдардың азаматтық-

құқықтық жауапкершілігін сақтандыру
       х х

1.7 туристі сақтандыру        х х
1.8 қызметі үшінші тұлғаға зиян келтіру 

қаупімен байланысты болатын объ-
ект иелерінің азаматтық-құқықтық 
жауапкершілігін сақтандыру

       х х

1.9 Қызметкерді еңбек (қызмет) 
мiндеттерiн атқарған кезде жазатай-
ым жағдайлардан сақтандыру

       х х

1.10 сақтандырудың өзге сыныптары 
(түрлері)

       х х

2. Ерікті жеке сақтандыру        х х
2.1 өмірді сақтандыру        х х
2.2 аннуитеттік сақтандыру, оның ішінде: х х х х х х х х х х

(Жалғасы 18-бетте) 
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2.2.1 «Қазақстан Республикасында 
зейнетақымен қамсыздандыру ту-
ралы» 2013 жылғы 21 маусымдағы 
Қазақстан Республикасының Заңына 
сəйкес жасалған зейнетақы аннуитет 
шарттары

х х х х х х х х х х

2.2.2 «Қызметкерді еңбек (қызметтік) 
міндеттерін атқарған кезде оны 
жаза тайым оқиғалардан міндетті 
сақтан дыру туралы» 2005 жылғы 7 
ақпандағы Қазақстан Республика сы-
ның Заңына сəйкес жасалған аннуи-
тет шарттары

х х х х х х х х х х

2.2.3 аннуитеттік сақтандырудың өзге сы-
ныптары (түрлері)

х х х х х х х х х х

2.3 жазатайым жағдайлардан 
сақтандыру

       х х

2.4 аурудан сақтандыру        х х
2.5 сақтандырудың өзге сыныптары 

(түрлері)
       х х

3. Ерікті мүліктік сақтандыру        х х
3.1 автомобиль көлігін сақтандыру        х х
3.2 теміржол көлігін сақтандыру        х х
3.3 əуе көлігін сақтандыру        х х
3.4 су көлігін сақтандыру        х х
3.5 ғарыш объектілерін сақтандыру
3.6 жүктерді сақтандыру        х х
3.7 3.1-3.6-тармақтарды қоспағанда, 

мүлікті залалдан сақтандыру
       х х

3.8 автомобиль көлігі иелерінің 
азаматтық-құқықтық жауапкершілігін 
сақтандыру

       х х

3.9 əуе көлігі иелерінің азаматтық-
құқықтық жауапкершілігін сақтандыру

       х х

3.10 су көлігі иелерінің азаматтық-
құқықтық жауапкершілігін сақтандыру

       х х

3.11 ғарыш объектілері иелерінің 
азаматтық-құқықтық жауапкершілігін 
сақтандыру

3.12 кəсіби жауапкершілікті сақтандыру
3.13 3.8-3.12-тармақтарда көрсетілген сы-

ныптарды қоспағандағы, азаматтық-
құқықтық жауапкершілікті сақтандыру

       х х

3.14 қарыздарды сақтандыру        х х
3.15 ипотекалық сақтандыру        х х
3.16 кепілдіктер мен кепілдемелерді 

сақтандыру
       х х

3.17 басқа да қаржы шығындарынан 
сақтандыру

       х х

3.18 3.14-3.17-тармақтарда көрсетілген 
сыныптарды қоспағанда қаржылық 
ұйымдардың шығындарын 
сақтандыру

       х х

3.19 титулдық сақтандыру        х х
3.20 сот шығыстарын сақтандыру        х х
3.21 сақтандырудың өзге сыныптары 

(түрлері)
       х х

4. Барлық сақтандыру портфелі 
бойынша

         

кестенің жалғасы:
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12 13 14 15 16 17
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Бірінші басшы немесе есепке қол қоюға уəкілетті тұлға
_____________________________________ ______________
(тегі, аты, əкесінің аты (ол бар болса)                  (қолы)

Бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уəкілетті тұлға
_____________________________________ ______________
(тегі, аты, əкесінің аты (ол бар болса)                  (қолы)

Актуарий  _______________________________________________ ______________
                    (лауазымы, тегі, аты, əкесінің аты (ол бар болса)                  (қолы)

Телефоны: _________________            Есепке қол қойылған күн  20 ____ жылғы «______» _______________ 

Ескерту: əкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме осы нысанға қосымшада 
келтірілген.

(Жалғасы. Басы 17-бетте) Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының аралас коэффициентін есептеу туралы есеп нысанына қосымша 

Əкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме
«Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының аралас коэффициентін есептеу туралы есеп»

 1-тарау. Жалпы ережелер
1. Осы түсіндірме «Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының аралас коэффициентін есептеу туралы есеп» ны-

санын (бұдан əрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.
2. Нысан «Сақтандыру қызметі туралы» 2000 жылғы 18 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Заңы 43-бабының 

19) тармақшасына жəне 75-1-бабына сəйкес əзірленді.
3. Нысанды сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары ай сайын есепті кезең соңындағы жағдай бойынша жасайды. 

Нысандағы сома мың теңгемен көрсетіледі. 500 (бес жүз) теңгеден кем сома 0 (нөлге) дейін дөңгелектенеді, ал 500 
(бес жүз) теңгеге тең жəне одан жоғары сома мың 1000 (мың) теңгеге дейін дөңгелектенеді.

4. Нысанға бірінші басшы, бас бухгалтер немесе олар есепке қол қоюға уəкілеттік берген тұлғалар жəне актуарий 
қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме
5. Нысан сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының шығындылықты сипаттайтын коэффициенттерін есептеу 

тəртібін айқындайды.
6. Нысан жинақтаушы сақтандырудың сынаптарын (түрлерін) қоспағанда, сақтандырудың барлық сынаптары 

(түрлері) бойынша толтырылады.
7. Есепті күннің алдындағы он екі айдағы барлық параметрлер пайдаланылады.
8. 3-бағанда Қағидалардың 8-тармағының екінші бөлігіне сəйкес есептелген еңбекпен табылған сақтандыру 

сыйлықақылары көрсетіледі.
9. 4-бағанда Қағидалардың 9-тармағының екінші бөлігіне сəйкес есептелген таза еңбекпен табылған сақтандыру 

сыйлықақылары көрсетіледі.
10. 5-бағанда есепті күннің алдындағы он екі айдағы сақтандыру төлемдері көрсетіледі.
11. 6-бағанда есепті күннің алдындағы он екі ай үшін қайта сақтандырушының үлесін ескермегенде сақтандыру 

төлемдері көрсетіледі.
12. 7-бағанда есепті күннің алдындағы он екі ай үшін шығындар резервтеріндегі өзгерістер көрсетіледі.
13. 8-бағанда есепті күннің алдындағы он екі ай үшін қайта сақтандырушының үлесін ескермегенде шығындар 

резервтеріндегі өзгерістер көрсетіледі.
14. 9-бағанда есепті күннің алдындағы он екі ай үшін реттеу шығыстары көрсетіледі.
15. 10, 11, 14, 15, 16, 17-бағандар барлық сақтандыру портфелі бойынша толтырылады.
16. 12-бағанда 5, 7 жəне 9-бағандар сомасының 3-бағанның тиісті мəніне арақатынасы көрсетіледі.
17. 13-бағанда 6, 8 жəне 9-бағандар сомасының 4-бағанның тиісті мəніне арақатынасы көрсетіледі.
18. 14-бағанда 10-баған мəнінің 3-бағанның тиісті мəніне арақатынасы көрсетіледі.
19. 15-бағанда 11-баған мəнінің 4-бағанның тиісті мəніне арақатынасы көрсетіледі.
20. 16-бағанда 12 жəне 14-бағандардың тиісті мəндерінің сомасы көрсетіледі.
21. 17-бағанда 13 жəне 15-бағандардың тиісті мəндерінің сомасы көрсетіледі.
22. Мəліметтер болмаған жағдайда Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады. 

Өзгерістер мен толықтырулар енгізілетін Қазақстан Республикасының сақтандыру
қызметін реттеу мəселелері бойынша нормативтік құқықтық актілерінің тізбесіне 2-қосымша

Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының шығындылығын сипаттайтын коэффициенттерді (шығындылық 
коэффициентін, жұмсалған қаражат коэффициентін, аралас коэффициентті) есептеу қағидаларына 2-қосымша

Əкімшілік деректерді жинауға арналған нысан

Полистер бойынша сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының шығындылық коэффициентін есептеу 
туралы есеп

Есепті кезең: 20 ____жылғы «_____» ___________ 

Нысан индексі: 2-LR_M
Кезеңділігі: жыл сайын
Ұсынатындар: сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары
Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі
Ұсыну мерзімі: жыл сайын, есепті жылдан кейінгі айдың 5 (бесінші) жұмыс күнінен (қоса алғанда) кешіктірмей.

Нысан
_____________________________________________________________________________________________

(сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының атауы)
(мың теңгемен)
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Міндетті сақтандыру          

1.1 көлік құралдары 
иелерінің азаматтық-
құқықтық жауапкершілігін 
сақтандыру

         

1.2 тасымалдаушының жо-
лаушылар алдындағы 
азаматтық-құқықтық 
жауапкершілігін 
сақтандыру

         

1.3 өсімдік 
шаруашылығындағы 
сақтандыру

         

1.4 жеке нотариустардың 
азаматтық-құқықтық 
жауапкершілігін 
сақтандыру

         

1.5 экологиялық сақтандыру          
1.6 Аудиторлық ұйымдардың 

азаматтық-құқықтық 
жауапкершілігін 
сақтандыру

         

1.7 туристі сақтандыру          
1.8 қызметі үшінші тұлғаға 

зиян келтіру қаупімен бай-
ланысты болатын объ-
ект иелерінің азаматтық-
құқықтық жауапкершілігін 
сақтандыру

         

1.9 қызметкерді еңбек 
(қызмет) мiндеттерiн 
атқарған кезде жазатайым 
жағдайлардан сақтандыру

         

1.10 сақтандырудың өзге сы-
ныптары (түрлері)

         

2. Ерікті жеке сақтандыру          
2.1 өмірді сақтандыру          
2.2 аннуитеттік сақтандыру, 

оның ішінде
х х х х х х х х х

2.2.1 «Қазақстан 
Республикасында 
зейнетақымен 
қамсыздандыру тура-
лы» 2013 жылғы 21 
маусымдағы Қазақстан 
Республикасының Заңына 
сəйкес жасалған 
зейнетақы аннуитет шарт-
тары

х х х х х х х х х

(Жалғасы 19-бетте) 



7 ҚАЗАН 2019 ЖЫЛ 19RESMI

2.2.2 «Қызметкер еңбек (қыз-
мет тік) міндеттерін атқар-
ған кезде оны жаза тайым 
оқиғалардан мін детті 
сақтандыру тура лы» Қа-
зақстан Респуб лика сының 
2005 жылғы 7 ақпан -
дағы Заңына сəйкес жа-
сал ған аннуитет шарттары

х х х х х х х х х

2.2.3 аннуитетті сақтандырудың 
өзге сыныптары (түрлері)

х х х х х х х х х

2.3 жазатайым жағдайлардан 
сақтандыру

         

2.4 аурудан сақтандыру          
2.5 сақтандырудың өзге сы-

ныптары (түрлері)
         

3. Ерікті мүліктік сақтандыру          
3.1 автомобиль көлігін 

сақтандыру
         

3.2 теміржол көлігін 
сақтандыру

         

3.3 əуе көлігін сақтандыру          
3.4 су көлігін сақтандыру          
3.5 ғарыш объектілерін 

сақтандыру
3.6 жүктерді сақтандыру          
3.7 3.1-3.6-тармақтарды 

қоспағанда, мүлікті залал-
дан сақтандыру

         

3.8 автомобиль көлігі 
иеле рі нің азаматтық-
құқықтық жауапкершілігін 
сақтандыру

         

3.9 əуе көлігі иелерінің аза-
маттық-құқықтық жауап-
кершілігін сақтандыру

         

3.10 су көлігі иелерінің аза-
маттық-құқықтық жауап-
кершілігін сақтандыру

         

3.11 ғарыш объектілері 
иелерінің азаматтық-
құқықтық жауапкершілігін 
сақтандыру 

3.12 кəсіби жауапкершілікті 
сақтандыру

3.13 3.8-3.12-тармақтарда 
көрсетілген сыныптарды 
қоспағанда, азаматтық-
құқықтық жауапкершілікті 
сақтандыру

         

3.14 қарыздарды сақтандыру          
3.15 ипотекалық сақтандыру          
3.16 кепілдіктер мен кепілде-

мелерді сақтандыру
         

3.17 өзге қаржылық 
шығындардан сақтандыру

         

3.18 3.14-3.17-тармақтарда 
көрсетілген сыныптар-
ды қоспағанда қаржылық 
ұйымдардың шығыстарын 
сақтандыру

         

3.19 титулдық сақтандыру          
3.20 сот шығыстарын 

сақтандыру
         

3.21 сақтандырудың өзге 
сыныптары (түрлері)

         

4. Барлық сақтандыру 
портфелі бойынша

         

Бірінші басшы немесе есепке қол қоюға уəкілетті тұлға
_____________________________________ ______________
(тегі, аты, əкесінің аты (ол бар болса)            (қолы)

Бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уəкілетті тұлға
_____________________________________ ______________
(тегі, аты, əкесінің аты (ол бар болса)            (қолы)

Актуарий  _______________________________________________ ______________
                       (лауазымы, тегі, аты, əкесінің аты (ол бар болса)              (қолы)

Телефоны: _________________

Есепке қол қойылған күн  20 ____ жылғы «______» _______________ 

Ескерту: əкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме осы нысанға қосымшада 
келтірілген.

Полистер бойынша сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының шығындылық
коэффициентін есептеу туралы есеп нысанына қосымша

Əкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме

Полистер бойынша сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының
шығындылық коэффициентін есептеу туралы есеп

 1-тарау. Жалпы ережелер
1. Осы түсіндірме (бұдан əрі – Түсіндірме) «Полистер бойынша сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының 

шығындылық коэффициентін есептеу туралы есеп» нысанын (бұдан əрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талап-
тарды айқындайды.

2. Нысан «Сақтандыру қызметі туралы» 2000 жылғы 18 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Заңы 
43-бабының 19) тармақшасына жəне 75-1-бабына сəйкес əзірленді.

3. Нысанды сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары жыл сайын есепті кезең соңындағы жағдай бойынша тол-
тырады. Нысандағы сома мың теңгемен көрсетіледі. 500 (бес жүз) теңгеден кем сома 0 (нөлге) дейін дөңгелектенеді, 
ал 500 (бес жүз) теңгеге тең жəне одан жоғары сома 100 (мың) теңгеге дейін дөңгелектенеді.

4. Нысанға бірінші басшы, бас бухгалтер немесе олар есепке қол қоюға уəкілеттік берген тұлғалар жəне актуарий 
қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме 
5. Нысан сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының шығындылық коэффициентін есептеу тəртібін айқындайды.
6. Нысан жинақтаушы сақтандырудың сынаптарын (түрлерін) қоспағанда, сақтандырудың барлық сынаптары 

(түрлері) бойынша толтырылады.
7. 3-бағанда Қағидалардың 16-тармағының екінші бөлігіне сəйкес есептелген таза еңбекпен табылған сақтандыру 

сыйлықақылары көрсетіледі.
8. 4-бағанда Қағидалардың 17-тармағының екінші бөлігіне сəйкес есептелген таза еңбекпен табылған сақтандыру 

сыйлықақылары көрсетіледі.
9. 5-бағанда есепті кезеңнің алдындағы 12 (он екі) ай ішінде күшіне енген сақтандыру (қайта сақтандыру) шарттары 

бойынша есепті күннің алдындағы жиырма төрт айға сақтандыру төлемдері көрсетіледі.
10. 6-бағанда есепті кезеңнің алдындағы 12 (он екі) ай ішінде күшіне енген сақтандыру (қайта сақтандыру) шартта-

ры бойынша есепті күннің алдындағы 24 (жиырма төрт) айға қайта сақтандырушының үлесін ескермегенде сақтандыру 
төлемдері көрсетіледі.

11. 7-бағанда есепті кезеңнің алдындағы 12 (он екі) ай ішінде күшіне енген сақтандыру (қайта сақтандыру) шарт-
тары бойынша есепті күннің алдындағы 24 (жиырма төрт) айға шығындар резервтеріндегі өзгерістері көрсетіледі.

12. 8-бағанда есепті кезеңнің алдындағы 12 (он екі) ай ішінде күшіне енген сақтандыру (қайта сақтандыру) шартта-
ры бойынша есепті күннің алдындағы 24 (жиырма төрт) айға қайта сақтандырушының үлесін ескермегенде шығындар 
резервтеріндегі өзгерістері көрсетіледі.

13. 9-бағанда есепті кезеңнің алдындағы 12 (он екі) ай ішінде күшіне енген сақтандыру (қайта сақтандыру) шарт-
тары бойынша есепті күннің алдындағы 24 (жиырма төрт) айға реттеуге арналған шығындар көрсетіледі.

14. 10-бағанда 5, 7 жəне 9-бағандар сомасының 3-бағанның тиісті мəніне арақатынасы көрсетіледі.
15. 11-бағанда 6, 8 жəне 9-бағандар сомасының 4-бағанның тиісті мəніне арақатынасы көрсетіледі.
16. Мəліметтер болмаған жағдайда Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады. 

Өзгерістер мен толықтырулар енгізілетін Қазақстан Республикасының
сақтандыру қызметін реттеу мəселелері бойынша нормативтік құқықтық актілерінің тізбесіне 3-қосымша

Сақтандыру резервтерін қалыптастыруға, есептеу əдiстемесiне жəне
олардың құрылымына қойылатын талаптарға 3-қосымша

Əкімшілік деректерді жинауға арналған нысан

Сақтандыру төлемдерін есепке алу журналы

Есепті кезең: 20__жылғы «___» __________ жағдай бойынша

Индекс: FORMA-3
Кезеңділігі: тоқсан сайын
Ұсынады: сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы
Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі
Ұсыну мерзімі: тоқсан сайын, есепті тоқсаннан кейінгі айдың оныншы жұмыс күнінен кешіктірмей.

Нысан
№ Сақтан-

дыру 
сыныбы

Сақтан-
дыру 
түрі

Сақта-
нушы

Сақтанушының 
Бизнес-біре-
гейлендіру 
нөмірі жəне 

(немесе) Жеке 
бірегейлендіру 

нөмірі

Қайта 
сақта-
нушы

Пайда 
алушы

Пайда алушының 
Бизнес-біре-
гейлендіру 
нөмірі жəне 

(немесе) Жеке 
бірегейлендіру 

нөмірі

Пайда 
алушының 

кəсіби еңбекке 
қабілеттілігінен 

айырылу 
дəрежесі  

Шарттың 
(сақтан-
дыру по-
лисінің) 
нөмірі 
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Сақтандыру 
оқиғасының 

жəне (немесе) 
сақтандыру 
жағдайының 
басталған күні 

Сақтандыру-
шыға 

сақтандыру 
оқиғасының 

жəне (немесе) 
сақтандыру 
жағдайының 
басталғаны 
туралы 

хабарлау күні  

Сақтандырушыға 
сақтандыру 

оқиғасының жəне 
(немесе) сақтандыру 

жағдайының 
басталғаны туралы 

хабарлау күні  
(бастапқы жəне 

(немесе)  қайталама)

Сақтанды-
рушының 

шығындарды 
реттеуге 

жұмсалатын 
шығыстарының 

сомасы 
(теңгемен)

Тө
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сы
 (т
ең
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н)

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
  

 
кестенің жалғасы:
Сақтандыру 

төлемінің сомасын 
есептеу күні  

Кері талап ету 
бо-йынша өтеу 

сомасы (теңгемен)

Кері талап ету 
бойынша өтеу 

сомасын есептеу күні

Қайта сақтандырушыға 
кері талап бойынша 
берілген өтеу сомасы   

(теңгемен)

Қайта сақтандырушыға 
кері талап бойынша 

өтеудің есептелген күні  

21 22 23 24 25

кестенің жалғасы:
Қайта сақтан-
дырушының 

атауы

Қайта сақтандыру 
шартының нөмірі

Қайта сақтандыру түрі (факультативті 
жəне (немесе)  облигаторлы), Қайта 
сақтандыру нысаны (үйлесімді жəне 

(немесе)  үйлесімсіздік)

Қайта сақтан-
дырушының 

төлеммен үлесі 
(теңгемен)

Қайта сақтан-
дырушының 

төлеммен үлесін 
есептеу күні

26 27 28 29 30
   

Бiрiншi басшы немесе есепке қол қоюға уəкілетті тұлға 
____________________________________________     ______________________________
             тегі, аты, əкесінің аты (ол бар болса)                   (электрондық цифрлық қолтаңба)
 
Телефон нөмірі:_________________________

Есепке қол қойылған күні 20__жылғы «_____» ___________
 
Ескерту: əкімшілік деректер жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме осы нысанға қосымшада 

келтірілген.

Сақтандыру төлемдерін есепке алу журналының нысанына қосымша 
 

Əкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме
 

Сақтандыру төлемдерін есепке алу журналы
 

1-тарау. Жалпы ережелер
1. Осы түсіндірме əкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды (бұдан əрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай 

талаптарды, «Сақтандыру төлемдерін есепке алу журналын» айқындайды.
2. Нысан «Сақтандыру қызметі туралы» 2000 жылғы 18 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан 

əрі – Заң) 74-бабының 2-тармағына сəйкес əзірленді.
3. Нысанды сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы тоқсан сайын жасайды жəне есепті кезеңнің соңындағы жағдай 

бойынша толтырады. Нысандағы деректер теңгемен көрсетіледі.
4. Нысанға бірінші басшы немесе есепке қол қоюға уəкілетті тұлға қол қояды.
 

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме
5. Нысандағы ақпарат «Қызметкер еңбек (қызметтік) міндеттерін атқарған кезде оны жазатайым оқиғалардан міндетті 

сақтандыру туралы» 2005 жылғы 7 ақпандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан əрі – ЖОМС Заңы) 23-бабына 
сəйкес жасалған сақтандыру (қайта сақтандыру) шарттары бойынша, 2008 жылғы 1 қаңтардан бастап есепті күннің 
алдындағы кемінде 3 (үш) жыл ішінде өзге де сақтандыру (қайта сақтандыру) шарттары бойынша жүзеге асырылған 
сақтандыру төлемдері бойынша көрсетіледі.

6. Əрбір сақтандыру төлемі бойынша ақпарат жеке жолда көрсетіледі.
7. Нысанның 2-бағанындағы сақтандыру сыныбының атауы Заңның 6-бабында көзделген атауға жəне Қазақстан 

Республикасының сақтандырудың жекелеген түрлерін реттейтін заңнамалық актілеріне сəйкес толық көрсетілді.
8. Егер сақтандыру шарты бірнеше қайта сақтандыру ұйымдарында қайта сақтандырылатын болса, əрбір қайта 

сақтандыру шарты бойынша ақпарат жеке жолмен көрсетіледі, бұл ретте Нысанның 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 жəне 
11-бағандарында көрсетілген сақтандыру шарты бойынша ақпарат əрбір жолда көрінуі тиіс.

9. ЖОМС Заңының 19 жəне 23-баптарына сəйкес жасалған аннуитет шарттары бойынша еңбекке қабiлеттiлiгiнен 
айырылу дəрежесiн ұзартуға (қайта куəландыруға), пайда алушының денсаулығының нашарлауына байланысты жүзеге 
асырылған төлемдер бойынша Нысанның 16-бағанындағы ақпарат қызметкер қайтыс болған немесе оған кəсіптік 
еңбекке қабілеттілігінен айырылу дəрежесі белгіленген кезде жазатайым жағдай туралы актіде көрсетілген жазатайым 
оқиға күніне сəйкес немесе кəсіптік ауруының анықталуы салдарынан қызметкерге кəсіптік еңбекке қабілеттілігінен 
айырылу дəрежесі белгіленген кезде, кəсіптік патология саласында мамандандырылған медициналық, сараптамалық 
көмек көрсетуді жүзеге асыратын денсаулық сақтау ұйымының қорытынды берген күні жазатайым оқиға күніне сəйкес 
көрсетіледі.

10. Нысанның 9 жəне 18-бағандарындағы ақпарат еңбек (қызметтік) міндеттерін атқарған кезде қызметкерді 
жазатайым жағдайлардан міндетті сақтандыру сыныбы бойынша толтырылады.

Өзгерістер мен толықтырулар енгізілетін Қазақстан Республикасының
сақтандыру қызметін реттеу мəселелері бойынша нормативтік құқықтық актілерінің тізбесіне 4-қосымша

Сақтандыру резервтерін қалыптастыруға, есептеу əдiстемесiне жəне олардың 
құрылымына қойылатын талаптарға 8-қосымша

Əкімшілік деректерді жинауға арналған нысан

Болжамды төлемдер құнын есепке алу журналы

Есепті кезең: 20__жылғы «___»  __________ жағдай бойынша
Индекс: FORMA-8 
Кезеңділігі: тоқсан сайын
Ұсынады: сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы
Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі
Ұсыну мерзімі: тоқсан сайын, есепті тоқсаннан кейінгі айдың оныншы жұмыс күнінен кешіктірмей.

Нысан

№
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қт
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уш

ы

Сақтанушы-
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нөмірі

Қа
йт
а 

са
қт
ан
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ы
Па

йд
а 
ал
уш

ы Пайда 
алушының 

жеке 
сəйкестендіру 

нөмірі

Сақтан-
дырылған 
адамның 
туған күні

Сақтан-
дырылған 
адамның 
жынысы

Сақтан-
дыру 

шартының 
нөмірі

Сақтан-
дыру 

шартын 
жасау 
күні

Сақтандыру 
шартының 
қолданылуы 
басталған 

күні

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
       

(Жалғасы. Басы 17-18-беттерде) 

(Соңы 20-бетте) 
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 кестенің жалғасы:

Са
қт
ан
ды

ру
 ш
ар
ты

ны
ң 

қо
лд
ан
ыл

уы
 а
яқ
та
лғ
ан

 кү
ні

Са
қт
ан
ды

ру
 ж
ағ
да
йы

ны
ң 
кү
ні

Са
қт
ан
ды

ру
 ж
ағ
да
йы

 (е
ңб
ек

 
жа

ра
қа
ты

 ж
əн
е 

(н
ем

ес
е)

 кə
сіп

тік
 

сы
рқ
ат

)

Ба
ст
ап
қы

 б
ел
гіл

ен
ге
н 
кə
сіп

тік
 

ең
бе
кк
е 
қа
бі
ле
тт
іл
ігі
не
н 
ай
ыр

ыл
у 

дə
ре
же

сі 
(п
ай
ыз

бе
н)

Ес
еп

 а
йы

ры
су

 кү
ні
не

 кə
сіп

тік
 

ең
бе
кк
е 
қа
бі
ле
тт
іл
ігі
не
н 
ай
ыр

ыл
у 

дə
ре
же

сі 
(п
ай
ыз

бе
н)

Ес
еп

 б
ер
у 
кү
ні
не

 ұ
за
рт
ул
ар

 с
ан
ы

Ан
ну
ит
ет
тік

 тө
ле
мд

ер
ді
ң 

ба
ст
ал
уы

 б
ол
жа

нғ
ан

 кү
ні

Ан
ну
ит
ет
тік

 тө
ле
мд

ер
ді
ң 

ая
қт
ал
уы

 б
ол
жа

нғ
ан

 кү
ні

Ан
ну
ит
ет
тік

 тө
ле
мд

ер
ді
ң 

ке
зе
ңд
іл
ігі

Ж
аз
ат
ай
ым

 о
қи
ға

 кү
нг
і  о
рт
аш

а 
ай
лы

қ ж
ал
ақ
ы 

(к
ір
іс)

 м
өл
ш
ер
і 

(т
ең
ге
ме

н)

Ти
ім
ді

 ж
ыл

ды
қ м

өл
ш
ер
ле
ме

 
(п
ай
ыз

бе
н)

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
      

 
кестенің жалғасы:
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 Бiрiншi басшы немесе ол есепке қол қоюға уəкілеттік берген адам
____________________________________________     ______________________________
       тегі, аты, əкесінің аты (ол бар болса)                         (электрондық цифрлық қолтаңба)
 
Телефон нөмірі:_________________________

Есепке қол қойылған күн 20___жылғы «___» __________ 

Ескертпе: əкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме осы нысанға қосымшада 
келтірілген.

Болжамды төлемдер құнын есепке алу журналы нысанына қосымша
 

Əкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме
 

Болжамды төлемдер құнын есепке алу журналы

 1-тарау. Жалпы ережелер
1. Осы түсіндірме «Болжамды төлемдер құнын есепке алу журналы» əкімшілік деректер жинауға арналған ныса-

нын (бұдан əрі - Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.
 2. Нысан «Сақтандыру қызметі туралы» 2000 жылғы 18 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Заңы 

74-бабының 2-тармағына сəйкес əзірленді.
 3. Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы Нысанды тоқсан сайын жасайды жəне есепті кезеңнің соңындағы жағдай 

бойынша толтырады. Нысандағы деректер теңгемен көрсетіледі.
 4. Нысанға бірінші басшы немесе есепке қол қоюға уəкілеттік берген адам қол қояды.
 

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме
5. Нысанда Талаптардың 14-тармағына сəйкес актуарий есептеген қызметкер еңбек (қызметтік) міндеттерін атқарған 

кезде оны жазатайым оқиғалардан міндетті сақтандыру сыныбы бойынша жəне Талаптардың 16-тармағына сəйкес 
актуарий есептеген сақтандыру объектісі жазатайым оқиға нəтижесінде өмірі мен денсаулығына зиян келтірілген 
қызметкердің мүліктік мүддесі болып табылатын ерікті сақтандыру шарттары бойынша пайда алушының кəсіптік еңбекке 
қабілеттілігінен айырылу дəрежесінің қайта ұзартылуына (куəландырылуына) байланысты болжамды төлемдердің 
құнының сомалары бойынша ақпарат көрсетіледі.

6. Нысанның 5-бағанасы егер сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы қайта сақтандырушы болған кезде ғана тол-
тырылады.

7. Нысанның 21-бағанасын «өмірді сақтандыру» саласында сақтандыру қызметін жүзеге асыратын сақтандыру 
(қайта сақтандыру) ұйымдары толтыруы тиіс.

8. Нысанның 29-бағанасында, егер зардап шегушінің өзінің өрескел абайсыздығы зиянның басталуына немесе 
ұлғаюына себеп болған болса, жұмыс беруші кінəсінің дəрежесі көрсетіледі.

9. Егер сақтандыру шарты бірнеше қайта сақтандыру ұйымдарында қайта сақтандырылатын болса, əрбір қайта 
сақтандырушы бойынша ақпарат Нысанның 31, 32 жəне 33-бағаналарында жеке жолда көрсетіледі, бұл ретте Нысанның 
3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 жəне 13-бағаналарында көрсетілген ақпарат əрбір жолда көрсетілуі тиіс.

10. Нысанның 14-бағанасында ақпарат жазатайым оқиға туралы актіде көрсетілген жазатайым оқиғаның күніне, 
жұмыста мертігу салдарынан қызметкер қайтыс болған немесе оған кəсіптік еңбекке қабілеттілігінен айырылу дəрежесі 
белгіленген кезде - жазатайым оқиға туралы актіде көрсетілген жазатайым оқиға күніне, кəсіптік ауруының анықталуы 
салдарынан қызметкерге кəсіптік еңбекке қабілеттілігінен айырылу дəрежесі белгіленген кезде - кəсіптік патология 
саласында мамандандырылған медициналық, сараптамалық көмек көрсетуді жүзеге асыратын денсаулық сақтау 
ұйымының қорытынды берген күніне сəйкес көрсетіледі. 

11. Нысанның 18-бағанасында есепті күнгі кəсіптік еңбекке қабілеттілігінен айырылудың мерзімі ұзартылғандар 
саны көрсетіледі (ондай ақпарат бар болса).

Өзгерістер мен толықтырулар енгізілетін Қазақстан Республикасының
сақтандыру қызметін реттеу мəселелері бойынша нормативтік құқықтық актілерінің тізбесіне 5-қосымша

Сақтандыру резервтерін қалыптастыруға, есептеу əдiстемесiне жəне олардың 
құрылымына қойылатын талаптарға 11-қосымша

Борнхьюттер-Фергюсон (Bornhuetter-Ferguson) əдісімен орын алған,
бірақ мəлімделмеген шығындар резервін есептеу

Есепті кезең: 20__жылғы «___» ________ жағдай бойынша

Нысан
_______________________ бойынша есепті күнге шығындар кестесі
  сақтандыру сыныбы

Шығындар кестесі ________________________ шығындар негізінде қалыптастырылған 
                                    (төленген, келтірілген)
 

Сақтандыру жағдайларының 
басталу кезеңі (i)

Кезеңдер бойынша шығындар (j)

Мерзімділік 1 2 … n-2 n-1 n

1 Х (1,1) Х (1,2) Х (1, n-2) Х (1, n-1) Х (1, n) 

2 Х (2,1) Х (2,2) Х (2, n-2) Х (2, n-1) х

3     х х

… … … … х х х

n-1 Х (n-1,1) Х (n-1,2) х х х х

n Х (n,1) х х х х х
 

Ескерту:
Х (i,j) - i-кезеңде орын алған сақтандыру жағдайлары бойынша j-кезеңнің соңындағы төлемдер (төленген шығындар) 

немесе келтірілген шығындар;
n - шығындар туралы деректер қаралатын кезеңдердің саны;
есепті күндегі Шығындар кестесінде сақтандыру жағдайлары басталған кезеңдер бойынша топтастырылған төлемдер 

(төленген шығындар) немесе келтірілген шығындар көрсетіледі.

_______________________ бойынша жинақталған шығындар кестесі
сақтандыру сыныбы

Сақтандыру 
жағдай-
ларының 
басталу 
кезеңі (і) 

Жинақталған 
шығындар (j)

1 2 … n-2 n-1 n

1 S(1,1)=Х 
(1,1)

S(1,2) = 
(Х (1,1) + Х 

(1,2)

… S(1,n-2) =(Х (1,1) 
+ Х (1,2)+… + Х 

(1,n-2)

S(1,n-1) =( Х (1,1) + 
Х (1,2)+… + Х (1,n-

2) + Х (1,n-1)

S(1,n) =Х (1,1) + Х 
(1,2)+… + Х (1,n) 

2 S(2,1)=Х 
(2,1)

S(2,2) = 
Х (2,1) + Х (2,2)

… S(2,n-2) =(Х (2,1) 
+ Х

(2,2)+… + Х (2,n-2)

 S(2,n-1) =Х (2,1) + Х 
(2,2)+… + Х (2,n-2) + 

Х (2,n-1)

х

3 S(3,1)=Х 
(3,1)

S(3,2)= 
Х (3,1) + Х (3,2) 

…  S(3,n-2) =(Х (3,1) + 
Х(3,2)+… + Х (3,n-2)

х х

… … … … х х х
n-1 S(n-1,1)=

Х (n-1,1)
S(n-1,2)= 
Х (n-1,1) + 
Х (n-1,2)

х х х х

n S(n,1)= 
Х (n,1)

х х х х х

 
Ескерту: Жинақталған шығындар кестесінде жиынтықты төлемдер (төленген шығындар) немесе сақтандыру 

жағдайлары басталған кезеңдер бойынша топтастырылған келтірілген шығындар көрсетіледі.

Шығындардың даму коэффициенттері кестесі g(j) __________________________________________________ 
      шығындарды дамыту əдісі (орташа арифметикалық, 
                  орташа n-кезеңдер, орташа шама)

 Шығындардың басталу кезеңі (і) Факторы развития убытков (j)
 1 2 … n-2 n-1 n
1 …  х 
2 … х х
3 … х х х
… … … … х х х
n-1 х х х х
n x х х х х х

Шығындардың даму коэффициенті g(j)
g(j) 1 2 … n-2 n-1 n

орташа арифметикалық х
орташа 

n-кезеңдер
х

орташа шама х
 

Ескерту: Шығындардың даму коэффициенттері кестесінде бір ақы төлеу кезеңінен кейінгіге қарай мəлімденген 
шығындардың бірлескен шамасына сəйкес келетін шығындардың даму факторлары F(i,j) мына формула бойынша 
анықталады:

Шығындардың даму факторлары F(i,j)= S (i,j+1)/S (i,j).
Шығындардың даму коэффициенттері g(j) шығындардың басталу кезеңдері бойынша шығындардың даму 

факторларының орташа мəні ретінде есептеледі.

Коэффициенттер кестесі
Сақтандыру жағдайла-
рының басталу кезеңі (i)

Шығындардың даму 
коэффициенті g(j)

Шығындардың даму 
факторлары f (j)

Кешігу факторлары h(j)= 1 - 1/f (j)

1 1 1 1-1/ 1 

2 g(n-1) 1*g(n-1) 1-1/( g(n-1)) 

3 g(n-2) 1*g(n-1) *g(n-2) 1-1/ (1*g(n-1) *g(n-2)) 

… … … … 

n-1 g(2) 1*g(n-1) *g(n-2)*…* g(2) 1-1/ (1*g(n-1) *g(n-2)*…* g(2)) 

n g(1) 1*g(n-1)*g(n-2)*…* g(2)*g(1)  1-1/ (1*g(n-1) *g(n-2)*…* g(2)*g(1)) 
 

Ескерту: Коэффициенттер кестесінде:
«Шығындардың даму коэффициенттері g(j)» бағанында - Шығындардың даму коэффициенттері кестесінде g(j) 

көрсетілген шығындардың даму коэффициенттерінің мəні;
«Шығындардың даму факторлары f (j)» бағанында - шығындардың даму коэффициенттерінің жинақталған мəні;
«Кешігу факторлары h(j)» бағанында -1 - 1/f (j) тең мəндер көрсетіледі, мұнда f (j) даму факторы болып табылады.

Полистер бойынша шығындылық коэффициентін есептеу кестесі
Қаржы жылы (y) Келтірілген шығындар Еңбек сіңірілген сыйлықақылар Полистер бойынша шығындылық 

коэффициенті
1 2 3 4
1 UL(1) UP(1) U(1)=UL(1)/UP(1)
2 UL(2) UP(2) U(2)=UL(2)/UP(2)
… … … …

m-1 UL(m-1) UP(m-1) U(m-1)=UL(m-1)/UP(m-1)
m UL(m) UP(m) U(m)=UL(m)/UP(m)

 
Ескерту:
Шығындылық коэффициентін есептеу кестесінде:
«Келтірілген шығындар» бағанында сақтандыру жағдайларының басталу кезеңінің алдындағы қаржы жылы күшіне 

енген сақтандыру (қайта сақтандыру) шарттары бойынша шығындарды реттеу шығыстарын қоса алғанда, есепті күнгі 
жағдай бойынша келтірілген шығындардың мəндері көрсетіледі;

«Еңбек сіңірілген сыйлықақылар» бағанында сақтандыру жағдайларының басталу кезеңінің алдындағы қаржы жылы 
күшіне енген сақтандыру (қайта сақтандыру) шарттары бойынша еңбек сіңірілген сыйлықақы көрсетіледі;

U шығындылық коэффициенті мынадай формула бойынша айқындалады:
U = [U (1) + U (2) + … + U(m)]/m, мұнда:
U(m) - сақтандыру жағдайларының басталу кезеңінің алдындағы m-шы қаржы жылы үшін полистер бойынша тиісті 

қаржы жылы күшіне енген сақтандыру (қайта сақтандыру) шарттары бойынша шығындарды реттеу шығыстарын қоса 
алғанда, келтірілген шығындар шамасының көрсетілген шарттар бойынша есепті күнгі еңбек сіңірілген сақтандыру 
сыйлықақыларына қатынасы ретінде есептелетін шығындылық коэффициенттері;

m - қаржы жылының саны.
      
Орын алған, бірақ мəлімделмеген шығындар резерві кестесі

Сақтандыру 
жағдай-
ларының 
басталу 
кезеңі (i)

Еңбек 
сіңірілген 
сыйлық-
ақылар

U шығындылық 
коэффициенті

Күтiлетiн 
түпкілікті 
шығындар 

z(i)

Кешігу 
фактор-
лары 
h(j)

Орын 
алған, бiрақ 
есептi күнге 
төленбеген 

шығындар R(i)

Мəлiмделген, 
бiрақ есептi 

күнге 
реттелмеген 
шығындар

Орын 
алған, бiрақ 

мəлiмделмеген 
шығындар

 1 2 3=1*2 4 5=3*4 6 7=5-6
1        
2        
3        
…        
n-1        
n        

Жиынтығы        
 

Ескерту: осы Нысанның орын алған, бiрақ мəлiмделмеген шығындар резерві кестесінде:
«Еңбек сіңірілген сыйлықақылар» бағанында - сақтандыру ұйымының тиісті кезеңіндегі еңбек сіңірілген сыйлықақысы;
«U шығындылық коэффициенті» бағанында - осы Нысанның Полистер бойынша шығындылық коэффициентін 

есептеу кестесіне сəйкес полистер бойынша шығындылық коэффициенттерінің орташа мəнінен кем емес мөлшерін 
құрайтын шығындылық коэффициентінің мəні;

«Кешігу факторлары h(j)» бағанында - осы Нысанның Коэффициенттер кестесінде есептелген h(j) кешігу 
факторларының мəні;

егер Борнхьютер-Фергюсон əдісінің есептеуі төлемдерге негізделген болса, онда ОМШР - бұл орын алған, бірақ 
мəлімделмеген шығындар сомасы (осы Нысанның Орын алған, бірақ мəлімделмеген шығындар резерві кестесінің 
7-бағаны), егер есептеу келтірілген шығындарға негізделген болса, онда ОМШР - бұл орын алған, бірақ есепті күнге 
төленбеген шығындар (осы Нысанның Орын алған, бірақ мəлімделмеген шығындар резерві кестесінің 5-бағаны);

«Орын алған, бірақ мəлімделмеген шығындар» бағанында - тиісті кезеңдегі «R(i) орын алған, бірақ есепті күнге 
төленбеген шығындар» жəне «Мəлiмделген, бiрақ есептi күнге реттелмеген шығындар» бағандары арасындағы айырма 
көрсетіледі. «Орын алған, бірақ мəлімделмеген шығындар» бағанында теріс айырма болған жағдайда, 0 (нөл) мəні 
қабылданады.

Қайта сақтандырушының үлесін шегере отырып, ОМШР есептегенде:
«Еңбек сіңірілген сыйлықақылар» бағанында тиісті кезеңіндегі қайта сақтандырушының үлесін шегере отырып, 

еңбек сіңірілген сыйлықақының мəні көрсетіледі;
«Кешігу факторлары h(j)» бағанында қайта сақтандырушының үлесін шегере отырып, осы Нысанның Коэффициенттер 

кестесінде есептелген h(j) кешігу факторларының мəні көрсетіледі.

Қаулы Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2019 жылғы 17 қыркүйектегі Нормативтік 
құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №19380 болып енгізілді. 

(Соңы. Басы 17-19-беттерде) 
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ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ЭНЕРГЕТИКА МИНИСТРІНІҢ БҰЙРЫҒЫ

2019 жылғы 16 мамыр         № 179        Нұр-Сұлтан қаласы

«Қазақстан Республикасы Энергетика 
министрлігінің Атомдық және энергетикалық 
қадағалау мен бақылау комитеті» мемлекеттік 

мекемесінің және оның аумақтық органдарының 
ережесін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы 
Энергетика министрінің 2014 жылғы 7 қазандағы 

№42 бұйрығына өзгерістер енгізу туралы

  БҰЙЫРАМЫН:
  1. «Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігінің Атомдық жəне 

энергетикалық қадағалау мен бақылау комитеті» мемлекеттік мекемесінің 
жəне оның аумақтық органдарының ережесін бекіту туралы» Қазақстан 
Республикасы Энергетика министрінің 2014 жылғы 7 қазандағы №42 бұй рығына 
(Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде №9795 болып 
тіркелген, 2014 жылғы 20 қазанда «Əділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде 
жарияланған) мынадай өзгерістер енгізілсін:

  1 - тармақтың 2) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
 «2) осы бұйрыққа 2-қосымшаға сəйкес Қазақстан Республикасы Энергетика 

министрлігі Атомдық жəне энергетикалық қадағалау мен бақылау комитетінің 
аумақтық органы – тиісті облыс, Нұр-Сұлтан, Алматы, Шымкент қалалары 
бойынша аумақтық департаменті туралы ереже»;

  «Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігінің Атомдық жəне энерге-
тикалық қадағалау мен бақылау комитеті» мемлекеттік мекемесінің ережесінде:

 8 - тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
 «8. Заңды тұлғаның орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 010000, 

Нұр-Сұлтан қаласы, Есіл ауданы, Мəңгілік Ел даңғылы, 8-үй, 15-кіреберіс, 
«Министрліктер үйі» əкімшілік ғимараты»;

  Комитеттің қарамағындағы мемлекеттік мекемелер – аумақтық органдар-
дың тізбесінде:

 15-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
 «15. Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігі Атомдық жəне 

энергетикалық қадағалау мен бақылау комитетінің Нұр-Сұлтан қаласы бойын-
ша аумақтық департаменті»;

  Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігі Атомдық жəне энерге-
тика лық қадағалау мен бақылау комитетінің аумақтық органы – тиісті облыс, 
Астана, Алматы, Шымкент қалалары бойынша аумақтық департаменті туралы 
ережесінде:

  тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
 «Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігі Атомдық жəне энер-

гетикалық қадағалау мен бақылау комитетінің аумақтық органы – тиісті облыс, 
Нұр-Сұлтан, Алматы, Шымкент қалалары бойынша аумақтық департаменті 
туралы ереже»;

 1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
 «1. Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігі Атомдық жəне 

энергетикалық қадағалау мен бақылау комитетінің аумақтық органы электр 
энергетикасы саласындағы бақылау жəне іске асыру функцияларын жүзеге 
асыратын мемлекеттік мекеме болып табылатын Қазақстан Республикасы 
Энергетика министрлігі Атомдық жəне энергетикалық қадағалау мен бақылау 
комитетінің тиісті облыс, Нұр-Сұлтан, Алматы, Шымкент қалалары бойынша 
аумақтық департаменті (бұдан əрі – Департамент) болып табылады»;

 8-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
 «8. мемлекеттік тілде – «Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігі 

Атомдық жəне энергетикалық қадағалау мен бақылау комитетінің тиісті облыс, 
Нұр-Сұлтан, Алматы, Шымкент қалалары бойынша аумақтық департаменті» 
мемлекеттік мекемесі»;

 орыс тілінде – Государственное учреждение «Территориальный депар-
тамент Комитета атомного и энергетического надзора и контроля Министерства 
энергетики Республики Казахстан по соответствующей области, городов Нур-
Султан, Алматы, Шымкент».».

  2. Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігінің Атомдық жəне 
энергетикалық қадағалау мен бақылау комитеті Қазақстан Республикасының 
заңнамасында белгіленген тəртіппен:

 1) осы бұйрыққа қол қойылған күннен бастап күнтізбелік он күн ішінде 
оның көшірмесін ресми жариялау жəне Қазақстан Республикасы нормативтік 
құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкіне енгізу үшін «Заңнама жəне 
құқықтық ақпарат институты» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық 
мемлекеттік кəсіпорнына жіберуді;

 2) осы бұйрыққа қол қойылған күннен бастап бір ай мерзімде бұйрықтың 
көшірмесін қоса бере отырып, Нұр-Сұлтан қаласының Əділет департаментін 
хабарлауды;

 3) осы бұйрықты оның қолданысқа енгізілген күнінен бастап он күн 
ішінде Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігінің жəне Қазақстан 
Республикасы Энергетика министрлігі Атомдық жəне энергетикалық қадағалау 
мен бақылау комитетінің интернет-ресурсында орналастыруды қамтамасыз етсін.

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

Қазақстан Республикасының
Энергетика министрі Қ.БОЗЫМБАЕВ

 Қазақстан Республикасы Əділет министрлігі сайтынан алынған 

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
АУЫЛ ШАРУАШЫЛЫҒЫ МИНИСТРІНІҢ БҰЙРЫҒЫ

2019 жылғы 24 мамыр     № 209      Нұр-Сұлтан қаласы

«Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы 
министрлігінің Су ресурстары комитеті туралы 

ережені бекіту туралы» Қазақстан Республикасы 
Премьер-Министрінің орынбасары – Қазақстан 

Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің 
2016 жылғы 11 қарашадағы №475 бұйрығына 

өзгеріс енгізу туралы

  БҰЙЫРАМЫН:
 1. «Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің Су 

ресурстары комитеті туралы ережені бекіту туралы» Қазақстан Республикасы 
Премьер-Министрінің орынбасары – Қазақстан Республикасы Ауыл шаруа-
шылығы министрінің 2016 жылғы 11 қарашадығы №475 бұйрығына (2016 
жылғы 22 қарашада «Əділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде жарияланған) 
мынадай өзгеріс енгізілсін:

  көрсетілген бұйрықпен бекітілген Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашы-
лығы министрлігінің Су ресурстары комитеті туралы ережеде:

 8-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
 «8. Комитеттің заңды мекенжайы: Қазақстан Республикасы, 010000, Нұр-

Сұлтан қаласы, Есіл ауданы, Мəңгілік ел даңғылы, 8, «Министрліктер үйі» 
əкімшілік ғимараты.».

  2. Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің Су ресурс-
тары комитеті заңнамада белгіленген тəртіппен:

  1) осы бұйрық көшірмесінің Қазақстан Республикасы Нормативтік 
құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкіне енгізу үшін «Қазақстан 
Республикасының Заңнама жəне құқықтық ақпарат институты» шаруашылық 
жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кəсіпорнына жіберілуін;

  2) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министр-
лігінің интернет-ресурсында орналастырылуын;

  3) осы бұйрықтан туындайтын өзге де шаралардың қабылдануын қамта-
масыз етсін.

  3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау жетекшілік ететін Қазақстан 
Республикасының Ауыл шаруашылығы вице-министріне жүктелсін.

  4. Осы бұйрық қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

 Қазақстан Республикасының
Ауыл шаруашылығы министрі С.ОМАРОВ

Қазақстан Республикасы Əділет министрлігі сайтынан алынған. 

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ 
МИНИСТРЛІГІНІҢ ТАУАРЛАР МЕН КӨРСЕТІЛЕТІН 

ҚЫЗМЕТТЕРДІҢ САПАСЫ МЕН ҚАУІПСІЗДІГІН 
БАҚЫЛАУ КОМИТЕТІ ТӨРАҒАСЫНЫҢ БҰЙРЫҒЫ

2019 жылғы 3 маусым       № 101-НҚ      Нұр-Сұлтан қаласы 

«Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау 
министрлігінің Тауарлар мен көрсетілетін 

қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау 
комитеті» республикалық мемлекеттік мекемесі 

аумақтық бөлімшелерінің (аудандар мен 
аудандық маңызы бар қалалар) ережелерін 

ережесін бекіту туралы

 «Құқықтық актілер туралы» Қазақстан Республикасының 2016 жылғы 6 
сəуірдегі Заңының 35-бабы 1-тармағы 6) тармақшасына, 44-бабы 2-тармағы 
3) тармақшасына, «Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің 
кейбір мəселелері туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2019 жылғы 
10 cəуірдегі № 177 қаулысына жəне Қазақстан Республикасы Денсаулық 
сақтау министрінің 2019 жылғы 8 мамырдағы № 207 бұйрығымен бекітілген 
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық денсаулық 
сақтау комитеті (бұдан əрі – Комитет) туралы ереженің 19-тармағының 4) 
тармақшасына сəйкес БҰЙЫРАМЫН:

  1. Қоса беріліп отырған:
  1) осы бұйрыққа 1-қосымшаға сəйкес «Қазақстан Республикасы Денсаулық 

сақтау министрлігінің Тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен 
қауіпсіздігін бақылау комитеті Ақмола облысының тауарлар мен көрсетілетін 
қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау департаментінің Ақкөл аудандық 
тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау 
басқармасы» республикалық мемлекеттік мекемесінің ережесі;

  2) осы бұйрыққа 2-қосымшаға сəйкес «Қазақстан Республикасы Денсаулық 
сақтау министрлігінің Тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен 
қауіпсіздігін бақылау комитеті Ақмола облысының тауарлар мен көрсетілетін 
қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау департаментінің Аршалы 
аудандық тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін 
бақылау басқармасы» республикалық мемлекеттік мекемесінің ережесі;

  3) осы бұйрыққа 3-қосымшаға сəйкес «Қазақстан Республикасы Денсаулық 
сақтау министрлігінің Тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен 
қауіпсіздігін бақылау комитеті Ақмола облысының тауарлар мен көрсетілетін 
қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау департаментінің Астрахан 
аудандық тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін 
бақылау басқармасы» республикалық мемлекеттік мекемесінің ережесі;

  4) осы бұйрыққа 4-қосымшаға сəйкес «Қазақстан Республикасы Денсаулық 
сақтау министрлігінің Тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен 
қауіпсіздігін бақылау комитеті Ақмола облысының тауарлар мен көрсетілетін 
қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау департаментінің Атбасар 
аудандық тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін 
бақылау басқармасы» республикалық мемлекеттік мекемесінің ережесі;

  5) осы бұйрыққа 5-қосымшаға сəйкес «Қазақстан Республикасы Денсаулық 
сақтау министрлігінің Тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен 
қауіпсіздігін бақылау комитеті Ақмола облысының тауарлар мен көрсетілетін 
қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау департаментінің Бурабай 
аудандық тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін 
бақылау басқармасы» республикалық мемлекеттік мекемесінің ережесі;

  6) осы бұйрыққа 6-қосымшаға сəйкес «Қазақстан Республикасы Денсаулық 
сақтау министрлігінің Тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен 
қауіпсіздігін бақылау комитеті Ақмола облысының тауарлар мен көрсетілетін 
қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау департаментінің Бұланды 
аудандық тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін 
бақылау басқармасы» республикалық мемлекеттік мекемесінің ережесі;

  7) осы бұйрыққа 7-қосымшаға сəйкес «Қазақстан Республикасы Денсаулық 
сақтау министрлігінің Тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен 
қауіпсіздігін бақылау комитеті Ақмола облысының тауарлар мен көрсетілетін 
қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау департаментінің Біржан сал 
ауданы тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін 
бақылау басқармасы» республикалық мемлекеттік мекемесінің ережесі;

  8) осы бұйрыққа 8-қосымшаға сəйкес «Қазақстан Республикасы Денсаулық 
сақтау министрлігінің Тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен 
қауіпсіздігін бақылау комитеті Ақмола облысының тауарлар мен көрсетілетін 
қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау департаментінің Егіндікөл 
аудандық тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін 
бақылау басқармасы» республикалық мемлекеттік мекемесінің ережесі;

  9) осы бұйрыққа 9-қосымшаға сəйкес «Қазақстан Республикасы Денсаулық 
сақтау министрлігінің Тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен 
қауіпсіздігін бақылау комитеті Ақмола облысының тауарлар мен көрсетілетін 
қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау департаментінің Ерейментау 
аудандық тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін 
бақылау басқармасы» республикалық мемлекеттік мекемесінің ережесі; 

  10) осы бұйрыққа 10-қосымшаға сəйкес «Қазақстан Республикасы 
Денсаулық сақтау министрлігінің Тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің 
сапасы мен қауіпсіздігін бақылау комитеті Ақмола облысының тауарлар мен 
көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау департаментінің 
Есіл аудандық тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін 
бақылау басқармасы» республикалық мемлекеттік мекемесінің ережесі;

  11) осы бұйрыққа 11-қосымшаға сəйкес «Қазақстан Республикасы Денсау-
лық сақтау министрлігінің Тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен 
қауіпсіздігін бақылау комитеті Ақмола облысының тауарлар мен көрсетілетін 
қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау департаментінің Жақсы 
аудандық тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін 
бақылау басқармасы» республикалық мемлекеттік мекемесінің ережесі;

  12) осы бұйрыққа 12-қосымшаға сəйкес «Қазақстан Республикасы Денсау-
лық сақтау министрлігінің Тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен 
қауіпсіздігін бақылау комитеті Ақмола облысының тауарлар мен көрсетілетін 
қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау департаментінің Жарқайың 
аудандық тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін 
бақылау басқармасы» республикалық мемлекеттік мекемесінің ережесі;

  13) осы бұйрыққа 13-қосымшаға сəйкес «Қазақстан Республикасы Денсау-
лық сақтау министрлігінің Тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен 
қауіпсіздігін бақылау комитеті Ақмола облысының тауарлар мен көрсетілетін 
қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау департаментінің Зеренді 
аудандық тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін 
бақылау басқармасы» республикалық мемлекеттік мекемесінің ережесі;

  14) осы бұйрыққа 14-қосымшаға сəйкес «Қазақстан Республикасы Денсау-
лық сақтау министрлігінің Тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен 
қауіпсіздігін бақылау комитеті Ақмола облысының тауарлар мен көрсетілетін 
қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау департаментінің Көкшетау 
қалалық тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін 
бақылау басқармасы» республикалық мемлекеттік мекемесінің ережесі;

  15) осы бұйрыққа 15-қосымшаға сəйкес «Қазақстан Республикасы Денсау-
лық сақтау министрлігінің Тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен 
қауіпсіздігін бақылау комитеті Ақмола облысының тауарлар мен көрсетілетін 
қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау департаментінің Қорғалжын 
аудандық тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін 
бақылау басқармасы» республикалық мемлекеттік мекемесінің ережесі;

  16) осы бұйрыққа 16-қосымшаға сəйкес «Қазақстан Республикасы Денсау-
лық сақтау министрлігінің Тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен 
қауіпсіздігін бақылау комитеті Ақмола облысының тауарлар мен көрсетілетін 
қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау департаментінің Сандықтау 
аудандық тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін 
бақылау басқармасы» республикалық мемлекеттік мекемесінің ережесі;

  17) осы бұйрыққа 17-қосымшаға сəйкес «Қазақстан Республикасы Денсау-
лық сақтау министрлігінің Тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен 
қауіпсіздігін бақылау комитеті Ақмола облысының тауарлар мен көрсетілетін 
қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау департаментінің Степногор 
қалалық тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін 
бақылау басқармасы» республикалық мемлекеттік мекемесінің ережесі;

  18) осы бұйрыққа 18-қосымшаға сəйкес «Қазақстан Республикасы Денсау-
лық сақтау министрлігінің Тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен 

қауіпсіздігін бақылау комитеті Ақмола облысының тауарлар мен көрсетілетін 
қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау департаментінің Целиноград 
аудандық тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін 
бақылау басқармасы» республикалық мемлекеттік мекемесінің ережесі;

  19) осы бұйрыққа 19-қосымшаға сəйкес «Қазақстан Республикасы Денсау-
лық сақтау министрлігінің Тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен 
қауіпсіздігін бақылау комитеті Ақмола облысының тауарлар мен көрсетілетін 
қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау департаментінің Шортанды 
аудандық тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін 
бақылау басқармасы» республикалық мемлекеттік мекемесінің ережесі;

  20) осы бұйрыққа 20-қосымшаға сəйкес «Қазақстан Республикасы Денсау-
лық сақтау министрлігінің Тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен 
қауіпсіздігін бақылау комитеті Ақтөбе облысының тауарлар мен көрсетілетін 
қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау департаментінің Ақтөбе қалалық 
тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау 
басқармасы» республикалық мемлекеттік мекемесінің ережесі;

  21) осы бұйрыққа 21-қосымшаға сəйкес «Қазақстан Республикасы Денсау-
лық сақтау министрлігінің Тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен 
қауіпсіздігін бақылау комитеті Ақтөбе облысының тауарлар мен көрсетілетін 
қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау департаментінің Алға аудандық 
тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау 
басқармасы» республикалық мемлекеттік мекемесінің ережесі;

  22) осы бұйрыққа 22-қосымшаға сəйкес «Қазақстан Республикасы Денсау-
лық сақтау министрлігінің Тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен 
қауіпсіздігін бақылау комитеті Ақтөбе облысының тауарлар мен көрсетілетін 
қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау департаментінің Əйтеке би 
аудандық тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін 
бақылау басқармасы» республикалық мемлекеттік мекемесінің ережесі;

  23) осы бұйрыққа 23-қосымшаға сəйкес «Қазақстан Республикасы Денсау-
лық сақтау министрлігінің Тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен 
қауіпсіздігін бақылау комитеті Ақтөбе облысының тауарлар мен көрсетілетін 
қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау департаментінің Байғанин 
аудандық тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін 
бақылау басқармасы» республикалық мемлекеттік мекемесінің ережесі;

  24) осы бұйрыққа 24-қосымшаға сəйкес «Қазақстан Республикасы Денсау-
лық сақтау министрлігінің Тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы 
мен қауіпсіздігін бақылау комитеті Ақтөбе облысы тауарлар мен көрсетілетін 
қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау департаментінің Қарғалы 
аудандық тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін 
бақылау басқармасы» республикалық мемлекеттік мекемесінің ережесі;

  25) осы бұйрыққа 25-қосымшаға сəйкес «Қазақстан Республикасы Денсау-
лық сақтау министрлігінің Тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен 
қауіпсіздігін бақылау комитеті Ақтөбе облысының тауарлар мен көрсетілетін 
қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау департаментінің Қобда 
аудандық тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін 
бақылау басқармасы» республикалық мемлекеттік мекемесінің ережесі;

  26) осы бұйрыққа 26-қосымшаға сəйкес «Қазақстан Республикасы Денсау-
лық сақтау министрлігінің Тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен 
қауіпсіздігін бақылау комитеті Ақтөбе облысының тауарлар мен көрсетілетін 
қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау департаментінің Мəртөк 
аудандық тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін 
бақылау басқармасы» республикалық мемлекеттік мекемесінің ережесі;

  27) осы бұйрыққа 27-қосымшаға сəйкес «Қазақстан Республикасы Денсау-
лық сақтау министрлігінің Тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен 
қауіпсіздігін бақылау комитеті Ақтөбе облысының Тауарлар мен көрсетілетін 
қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау департаментінің Мұғалжар 
аудандық Тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін 
бақылау басқармасы» республикалық мемлекеттік мекемесінің ережесі;

  28) осы бұйрыққа 28-қосымшаға сəйкес «Қазақстан Республикасы 
Денсаулық сақтау министрлігінің Тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің 
сапасы мен қауіпсіздігін бақылау комитеті Ақтөбе облысының тауарлар мен 
көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау департаментінің 
Ойыл аудандық тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін 
бақылау басқармасы» республикалық мемлекеттік мекемесінің ережесі;

  29) осы бұйрыққа 29-қосымшаға сəйкес «Қазақстан Республикасы Денсау-
лық сақтау министрлігінің Тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен 
қауіпсіздігін бақылау комитеті Ақтөбе облысының тауарлар мен көрсетілетін 
қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау департаментінің Темір аудандық 
тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау 
басқармасы» республикалық мемлекеттік мекемесінің ережесі;

  30) осы бұйрыққа 30-қосымшаға сəйкес «Қазақстан Республикасы Денсау-
лық сақтау министрлігінің Тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен 
қауіпсіздігін бақылау комитеті Ақтөбе облысының тауарлар мен көрсетілетін 
қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау департаментінің Хромтау 
аудандық тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін 
бақылау басқармасы» республикалық мемлекеттік мекемесінің ережесі;

  31) осы бұйрыққа 31-қосымшаға сəйкес «Қазақстан Республикасы Денсау-
лық сақтау министрлігінің Тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен 
қауіпсіздігін бақылау комитеті Ақтөбе облысының Тауарлар мен көрсетілетін 
қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау департаментінің Шалқар 
аудандық тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін 
бақылау басқармасы» республикалық мемлекеттік мекемесінің ережесі;

  32) осы бұйрыққа 32-қосымшаға сəйкес «Қазақстан Республикасы Денсау-
лық сақтау министрлігінің Тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен 
қауіпсіздігін бақылау комитеті Ақтөбе облысының тауарлар мен көрсетілетін 
қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау департаментінің Ырғыз 
аудандық тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін 
бақылау басқармасы» республикалық мемлекеттік мекемесінің ережесі;

  33) осы бұйрыққа 33-қосымшаға сəйкес «Қазақстан Республикасы Денсау-
лық сақтау министрлігінің Тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы 
мен қауіпсіздігін бақылау комитеті Алматы қаласы тауарлар мен көрсетілетін 
қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау департаментінің Алматы қаласы 
Алатау ауданы тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін 
бақылау басқармасы» республикалық мемлекеттік мекемесінің ережесі;

  34) осы бұйрыққа 34-қосымшаға сəйкес «Қазақстан Республикасы Денсау-
лық сақтау министрлігінің Тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен 
қауіпсіздігін бақылау комитеті Алматы қаласының тауарлар мен көрсетілетін 
қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау департаментінің Алматы 
қаласы Алмалы ауданы тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен 
қауіпсіздігін бақылау басқармасы» республикалық мемлекеттік мекемесінің 
ережесі;

  35) осы бұйрыққа 35-қосымшаға сəйкес «Қазақстан Республикасы Денсау-
лық сақтау министрлігінің Тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен 
қауіпсіздігін бақылау комитеті Алматы қаласының тауарлар мен көрсетілетін 
қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау департаментінің Алматы 
қаласы Əуезов ауданы тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен 
қауіпсіздігін бақылау басқармасы» республикалық мемлекеттік мекемесінің 
ережесі;

  36) осы бұйрыққа 36-қосымшаға сəйкес «Қазақстан Республикасы 
Денсау-лық сақтау министрлігінің Тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің 
сапасы мен қауіпсіздігін бақылау комитеті Алматы қаласының тауарлар мен 
көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау департаментінің 
Алматы қаласы Бостандық ауданы тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің 
сапасы мен қауіпсіздігін бақылау басқармасы» республикалық мемлекеттік 
мекемесінің ережесі;

  37) осы бұйрыққа 37-қосымшаға сəйкес «Қазақстан Республикасы Денсау-
лық сақтау министрлігінің Тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен 
қауіпсіздігін бақылау комитеті Алматы қаласының тауарлар мен көрсетілетін 
қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау департаментінің Алматы қаласы 
Жетісу ауданы тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін 
бақылау басқармасы» республикалық мемлекеттік мекемесінің ережесі;

  38) осы бұйрыққа 38-қосымшаға сəйкес «Қазақстан Республикасы Денсау-
лық сақтау министрлігінің Тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен 
қауіпсіздігін бақылау комитеті Алматы қаласының тауарлар мен көрсетілетін 
қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау департаментінің Алматы қаласы 
Медеу ауданы тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін 
бақылау басқармасы» республикалық мемлекеттік мекемесінің ережесі;

  39) осы бұйрыққа 39-қосымшаға сəйкес «Қазақстан Республикасы 
Денсау-лық сақтау министрлігінің Тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің 
сапасы мен қауіпсіздігін бақылау комитеті Алматы қаласының тауарлар мен 
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көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау департаментінің 
Алматы қаласы Наурызбай ауданы тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің 
сапасы мен қауіпсіздігін бақылау басқармасы» республикалық мемлекеттік 
мекемесінің ережесі;

  40) осы бұйрыққа 40-қосымшаға сəйкес «Қазақстан Республикасы Денсау-
лық сақтау министрлігінің Тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен 
қауіпсіздігін бақылау комитеті Алматы қаласының тауарлар мен көрсетілетін 
қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау департаментінің Алматы 
қаласы Түрксіб ауданы тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен 
қауіпсіздігін бақылау басқармасы» республикалық мемлекеттік мекемесінің 
ережесі;

  41) осы бұйрыққа 41-қосымшаға сəйкес «Қазақстан Республикасы Денсау-
лық сақтау министрлігінің Тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен 
қауіпсіздігін бақылау комитеті Алматы облысының тауарлар мен көрсетілетін 
қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау департаментінің Ақсу аудандық 
тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау 
басқармасы» республикалық мемлекеттік мекемесінің ережесі;

  42) осы бұйрыққа 42-қосымшаға сəйкес «Қазақстан Республикасы Денсау-
лық сақтау министрлігінің Тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен 
қауіпсіздігін бақылау комитеті Алматы облысының тауарлар мен көрсетілетін 
қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау департаментінің Алакөл 
аудандық тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін 
бақылау басқармасы» республикалық мемлекеттік мекемесінің ережесі;

  43) осы бұйрыққа 43-қосымшаға сəйкес «Қазақстан Республикасы Денсау-
лық сақтау министрлігінің Тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен 
қауіпсіздігін бақылау комитеті Алматы облысының тауарлар мен көрсетілетін 
қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау департаментінің Балқаш 
аудандық тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін 
бақылау басқармасы» республикалық мемлекеттік мекемесінің ережесі;

  44) осы бұйрыққа 44-қосымшаға сəйкес «Қазақстан Республикасы Денсау-
лық сақтау министрлігінің Тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен 
қауіпсіздігін бақылау комитеті Алматы облысының тауарлар мен көрсетілетін 
қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау департаментінің Еңбекшіқазақ 
аудандық тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін 
бақылау басқармасы» республикалық мемлекеттік мекемесінің ережесі;

  45) осы бұйрыққа 45-қосымшаға сəйкес «Қазақстан Республикасы Денсау-
лық сақтау министрлігінің Тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен 
қауіпсіздігін бақылау комитеті Алматы облысының тауарлар мен көрсетілетін 
қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау департаментінің Ескелді 
аудандық тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін 
бақылау басқармасы» республикалық мемлекеттік мекемесінің ережесі;

  46) осы бұйрыққа 46-қосымшаға сəйкес «Қазақстан Республикасы Денсау-
лық сақтау министрлігінің Тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен 
қауіпсіздігін бақылау комитеті Алматы облысының тауарлар мен көрсетілетін 
қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау департаментінің Жамбыл 
аудандық тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін 
бақылау басқармасы» республикалық мемлекеттік мекемесінің ережесі;

  47) осы бұйрыққа 47-қосымшаға сəйкес «Қазақстан Республикасы Денсау-
лық сақтау министрлігінің Тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен 
қауіпсіздігін бақылау комитеті Алматы облысының тауарлар мен көрсетілетін 
қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау департаментінің Кеген аудандық 
тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау 
басқармасы» республикалық мемлекеттік мекемесінің ережесі;

  48) осы бұйрыққа 48-қосымшаға сəйкес «Қазақстан Республикасы Денсау-
лық сақтау министрлігінің Тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен 
қауіпсіздігін бақылау комитеті Алматы облысының тауарлар мен көрсетілетін 
қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау департаментінің Кербұлақ 
аудандық тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін 
бақылау басқармасы» республикалық мемлекеттік мекемесінің ережесі;

  49) осы бұйрыққа 49-қосымшаға сəйкес «Қазақстан Республикасы Денсау-
лық сақтау министрлігінің Тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен 
қауіпсіздігін бақылау комитеті Алматы облысының тауарлар мен көрсетілетін 
қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау департаментінің Көксу аудандық 
тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау 
басқармасы» республикалық мемлекеттік мекемесінің ережесі;

  50) осы бұйрыққа 50-қосымшаға сəйкес «Қазақстан Республикасы Денсау-
лық сақтау министрлігінің Тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен 
қауіпсіздігін бақылау комитеті Алматы облысының тауарлар мен көрсетілетін 
қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау департаментінің Қапшағай 
қалалық тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін 
бақылау басқармасы» республикалық мемлекеттік мекемесінің ережесі;

  51) осы бұйрыққа 51-қосымшаға сəйкес «Қазақстан Республикасы Денсау-
лық сақтау министрлігінің Тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен 
қауіпсіздігін бақылау комитеті Алматы облысының тауарлар мен көрсетілетін 
қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау департаментінің Қарасай 
аудандық тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін 
бақылау басқармасы» республикалық мемлекеттік мекемесінің ережесі;

  52) осы бұйрыққа 52-қосымшаға сəйкес «Қазақстан Республикасы Денсау-
лық сақтау министрлігінің Тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен 
қауіпсіздігін бақылау комитеті Алматы облысының тауарлар мен көрсетілетін 
қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау департаментінің Қаратал 
аудандық тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін 
бақылау басқармасы» республикалық мемлекеттік мекемесінің ережесі;

  53) осы бұйрыққа 53-қосымшаға сəйкес «Қазақстан Республикасы Денсау-
лық сақтау министрлігінің Тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен 
қауіпсіздігін бақылау комитеті Алматы облысының тауарлар мен көрсетілетін 
қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау департаментінің Панфилов 
аудандық тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін 
бақылау басқармасы» республикалық мемлекеттік мекемесінің ережесі;

  54) осы бұйрыққа 54-қосымшаға сəйкес «Қазақстан Республикасы Денсау-
лық сақтау министрлігінің Тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен 
қауіпсіздігін бақылау комитеті Алматы облысының тауарлар мен көрсетілетін 
қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау департаментінің Райымбек 
аудандық тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін 
бақылау басқармасы» республикалық мемлекеттік мекемесінің ережесі;

  55) осы бұйрыққа 55-қосымшаға сəйкес «Қазақстан Республикасы Денсау-
лық сақтау министрлігінің Тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен 
қауіпсіздігін бақылау комитеті Алматы облысының тауарлар мен көрсетілетін 
қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау департаментінің Сарқан 
аудандық тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін 
бақылау басқармасы» республикалық мемлекеттік мекемесінің ережесі;

  56) осы бұйрыққа 56-қосымшаға сəйкес «Қазақстан Республикасы Денсау-
лық сақтау министрлігінің Тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен 
қауіпсіздігін бақылау комитеті Алматы облысының тауарлар мен көрсетілетін 
қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау департаментінің Талғар 
аудандық тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін 
бақылау басқармасы» республикалық мемлекеттік мекемесінің ережесі;

  57) осы бұйрыққа 57-қосымшаға сəйкес «Қазақстан Республикасы Денсау-
лық сақтау министрлігінің Тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен 
қауіпсіздігін бақылау комитеті Алматы облысының тауарлар мен көрсетілетін 
қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау департаментінің Талдықорған 
қалалық тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін 
бақылау басқармасы» республикалық мемлекеттік мекемесінің ережесі;

  58) осы бұйрыққа 58-қосымшаға сəйкес «Қазақстан Республикасы Денсау-
лық сақтау министрлігінің Тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен 
қауіпсіздігін бақылау комитеті Алматы облысының тауарлар мен көрсетілетін 
қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау департаментінің Текелі қалалық 
тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау 
басқармасы» республикалық мемлекеттік мекемесінің ережесі;

  59) осы бұйрыққа 59-қосымшаға сəйкес «Қазақстан Республикасы Денсау-
лық сақтау министрлігінің Тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен 
қауіпсіздігін бақылау комитеті Алматы облысының тауарлар мен көрсетілетін 
қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау департаментінің Ұйғыр аудандық 
тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау 
басқармасы» республикалық мемлекеттік мекемесінің ережесі;

  60) осы бұйрыққа 60-қосымшаға сəйкес «Қазақстан Республикасы Денсау-
лық сақтау министрлігінің Тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен 
қауіпсіздігін бақылау комитеті Алматы облысының тауарлар мен көрсетілетін 
қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау департаментінің Іле аудандық 
тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау 
басқармасы» республикалық мемлекеттік мекемесінің ережесі;

  61) осы бұйрыққа 61-қосымшаға сəйкес «Қазақстан Республикасы Денсау-
лық сақтау министрлігінің Тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен 
қауіпсіздігін бақылау комитеті Атырау облысының тауарлар мен көрсетілетін 
қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау департаментінің Атырау 
қалалық тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін 
бақылау басқармасы» республикалық мемлекеттік мекемесінің ережесі;

  62) осы бұйрыққа 62-қосымшаға сəйкес «Қазақстан Республикасы Денсау-
лық сақтау министрлігінің Тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен 
қауіпсіздігін бақылау комитеті Атырау облысының тауарлар мен көрсетілетін 
қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау департаментінің Жылыой 
аудандық тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін 
бақылау басқармасы» республикалық мемлекеттік мекемесінің ережесі;

  63) осы бұйрыққа 63-қосымшаға сəйкес «Қазақстан Республикасы Денсау-
лық сақтау министрлігінің Тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен 
қауіпсіздігін бақылау комитеті Атырау облысының Тауарлар мен көрсетілетін 
қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау департаментінің Индер 
аудандық Тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін 
бақылау басқармасы» республикалық мемлекеттік мекемесінің ережесі;

  64) осы бұйрыққа 64-қосымшаға сəйкес «Қазақстан Республикасы Денсау-
лық сақтау министрлігінің Тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен 
қауіпсіздігін бақылау комитеті Атырау облысының тауарлар мен көрсетілетін 
қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау департаментінің Исатай 
аудандық тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін 
бақылау басқармасы» республикалық мемлекеттік мекемесінің ережесі;

  65) осы бұйрыққа 65-қосымшаға сəйкес «Қазақстан Республикасы Денсау-
лық сақтау министрлігінің Тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен 
қауіпсіздігін бақылау комитеті Атырау облысының тауарлар мен көрсетілетін 
қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау департаментінің Құрманғазы 
аудандық тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін 
бақылау басқармасы» республикалық мемлекеттік мекемесінің ережесі;

  66) осы бұйрыққа 66-қосымшаға сəйкес «Қазақстан Республикасы Денсау-
лық сақтау министрлігінің Тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен 
қауіпсіздігін бақылау комитеті Атырау облысының тауарлар мен көрсетілетін 
қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау департаментінің Қызылқоға 
аудандық тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін 
бақылау басқармасы» республикалық мемлекеттік мекемесінің ережесі;

  67) осы бұйрыққа 67-қосымшаға сəйкес «Қазақстан Республикасы Денсау-
лық сақтау министрлігінің Тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен 
қауіпсіздігін бақылау комитеті Атырау облысының тауарлар мен көрсетілетін 
қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау департаментінің Мақат 
аудандық тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін 
бақылау басқармасы» республикалық мемлекеттік мекемесінің ережесі;

  68) осы бұйрыққа 68-қосымшаға сəйкес «Қазақстан Республикасы Денсау-
лық сақтау министрлігінің Тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен 
қауіпсіздігін бақылау комитеті Атырау облысының тауарлар мен көрсетілетін 
қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау департаментінің Махамбет 
аудандық тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін 
бақылау басқармасы» республикалық мемлекеттік мекемесінің ережесі;

  69) осы бұйрыққа 69-қосымшаға сəйкес «Қазақстан Республикасы Денсау-
лық сақтау министрлігінің Тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы 
мен қауіпсіздігін бақылау комитеті Батыс Қазақстан облысының тауарлар мен 
көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау департаментінің 
Ақжайық аудандық тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен 
қауіпсіздігін бақылау басқармасы» республикалық мемлекеттік мекемесінің 
ережесі;

  70) осы бұйрыққа 70-қосымшаға сəйкес «Қазақстан Республикасы Денсау-
лық сақтау министрлігінің Тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы 
мен қауіпсіздігін бақылау комитеті Батыс Қазақстан облысының тауарлар мен 
көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау департаментінің 
Бəйтерек ауданы тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіп-
сіздігін бақылау басқармасы» республикалық мемлекеттік мекемесінің ережесі;

  71) осы бұйрыққа 71-қосымшаға сəйкес «Қазақстан Республикасы Денсау-
лық сақтау министрлігінің Тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы 
мен қауіпсіздігін бақылау комитеті Батыс Қазақстан облысының тауарлар мен 
көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау департаментінің 
Бөкейорда аудандық тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіп-
сіз дігін бақылау басқармасы» республикалық мемлекеттік мекемесінің ережесі;

  72) осы бұйрыққа 72-қосымшаға сəйкес «Қазақстан Республикасы 
Денсаулық сақтау министрлігінің Тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің 
сапасы мен қауіпсіздігін бақылау комитеті Батыс Қазақстан облысының 
тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау 
депар таментінің Бөрлі аудандық тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің 
сапасы мен қауіпсіздігін бақылау басқармасы» республикалық мемлекеттік 
мекеме сінің ережесі;

  73) осы бұйрыққа 73-қосымшаға сəйкес «Қазақстан Республикасы Денсау-
лық сақтау министрлігінің Тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы 
мен қауіпсіздігін бақылау комитеті Батыс Қазақстан облысы тауарлар мен 
көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау департаментінің 
Жаңақала аудандық тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен 
қауіпсіздігін бақылау басқармасы» республикалық мемлекеттік мекемесінің 
ережесі;

  74) осы бұйрыққа 74-қосымшаға сəйкес «Қазақстан Республикасы Денсау-
лық сақтау министрлігінің Тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы 
мен қауіпсіздігін бақылау комитеті Батыс Қазақстан облысының тауарлар мен 
көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау департаментінің 
Жəнібек аудандық тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен 
қауіпсіздігін бақылау басқармасы» республикалық мемлекеттік мекемесінің 
ережесі;

  75) осы бұйрыққа 75-қосымшаға сəйкес «Қазақстан Республикасы Денсау-
лық сақтау министрлігінің Тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы 
мен қауіпсіздігін бақылау комитеті Батыс Қазақстан облысының тауарлар мен 
көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау департаментінің 
Казталов аудандық тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіп-
сіздігін бақылау басқармасы» республикалық мемлекеттік мекемесінің ережесі;

  76) осы бұйрыққа 76-қосымшаға сəйкес «Қазақстан Республикасы Денсау-
лық сақтау министрлігінің Тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы 
мен қауіпсіздігін бақылау комитеті Батыс Қазақстан облысының тауарлар мен 
көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау департаментінің 
Қаратөбе аудандық тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіп-
сіздігін бақылау басқармасы» республикалық мемлекеттік мекемесінің ережесі;

  77) осы бұйрыққа 77-қосымшаға сəйкес «Қазақстан Республикасы Денсау-
лық сақтау министрлігінің Тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы 
мен қауіпсіздігін бақылау комитеті Батыс Қазақстан облысының тауарлар мен 
көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау департаментінің 
Орал қалалық тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін 
бақылау басқармасы» республикалық мемлекеттік мекемесінің ережесі;

  78) осы бұйрыққа 78-қосымшаға сəйкес «Қазақстан Республикасы Денсау-
лық сақтау министрлігінің Тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы 
мен қауіпсіздігін бақылау комитеті Батыс Қазақстан облысының тауарлар мен 
көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау департаментінің 
Сырым аудандық тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіп-
сіздігін бақылау басқармасы» республикалық мемлекеттік мекемесінің ережесі;

  79) осы бұйрыққа 79-қосымшаға сəйкес «Қазақстан Республикасы Денсау-
лық сақтау министрлігінің Тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы 
мен қауіпсіздігін бақылау комитеті Батыс Қазақстан облысының тауарлар мен 
көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау департаментінің 
Тасқала аудандық тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіп-
сіздігін бақылау басқармасы» республикалық мемлекеттік мекемесінің ережесі;

  80) осы бұйрыққа 80-қосымшаға сəйкес «Қазақстан Республикасы Денсау-
лық сақтау министрлігінің Тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы 
мен қауіпсіздігін бақылау комитеті Батыс Қазақстан облысының тауарлар мен 
көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау департаментінің 
Теректі аудандық тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіп-
сіздігін бақылау басқармасы» республикалық мемлекеттік мекемесінің ережесі;

  81) осы бұйрыққа 81-қосымшаға сəйкес «Қазақстан Республикасы Денсау-
лық сақтау министрлігінің Тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы 
мен қауіпсіздігін бақылау комитеті Батыс Қазақстан облысының тауарлар мен 
көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау департаментінің 
Шыңғырлау аудандық тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен 
қауіп сіздігін бақылау басқармасы» республикалық мемлекеттік мекемесінің 
ережесі;

  82) осы бұйрыққа 82-қосымшаға сəйкес «Қазақстан Республикасы 

Денсаулық сақтау министрлігінің Тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің 
сапасы мен қауіпсіздігін бақылау комитеті Жамбыл облысының тауарлар мен 
көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау департаментінің 
Байзақ аудандық тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіп-
сіздігін бақылау басқармасы» республикалық мемлекеттік мекемесінің ережесі;

  83) осы бұйрыққа 83-қосымшаға сəйкес «Қазақстан Республикасы Денсау-
лық сақтау министрлігінің Тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен 
қауіпсіздігін бақылау комитеті Жамбыл облысының тауарлар мен көрсетілетін 
қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау департаментінің Жамбыл 
аудандық тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін 
бақылау басқармасы» республикалық мемлекеттік мекемесінің ережесі;

  84) осы бұйрыққа 84-қосымшаға сəйкес «Қазақстан Республикасы Денсау-
лық сақтау министрлігінің Тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен 
қауіпсіздігін бақылау комитеті Жамбыл облысының тауарлар мен көрсетілетін 
қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау департаментінің Жуалы 
аудандық тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін 
бақылау басқармасы» республикалық мемлекеттік мекемесінің ережесі;

  85) осы бұйрыққа 85-қосымшаға сəйкес «Қазақстан Республикасы Денсау-
лық сақтау министрлігінің Тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен 
қауіпсіздігін бақылау комитеті Жамбыл облысының тауарлар мен көрсетілетін 
қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау департаментінің Қордай 
аудандық тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін 
бақылау басқармасы» республикалық мемлекеттік мекемесінің ережесі;

  86) осы бұйрыққа 86-қосымшаға сəйкес «Қазақстан Республикасы Денсау-
лық сақтау министрлігінің Тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен 
қауіпсіздігін бақылау комитеті Жамбыл облысының тауарлар мен көрсетілетін 
қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау департаментінің Мерке 
аудандық тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін 
бақылау басқармасы» республикалық мемлекеттік мекемесінің ережесі;

  87) осы бұйрыққа 87-қосымшаға сəйкес «Қазақстан Республикасы Денсау-
лық сақтау министрлігінің Тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен 
қауіпсіздігін бақылау комитеті Жамбыл облысының тауарлар мен көрсетілетін 
қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау департаментінің Мойынқұм 
аудандық тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін 
бақылау басқармасы» республикалық мемлекеттік мекемесінің ережесі;

  88) осы бұйрыққа 88-қосымшаға сəйкес «Қазақстан Республикасы Денсау-
лық сақтау министрлігінің Тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен 
қауіпсіздігін бақылау комитеті Жамбыл облысының тауарлар мен көрсетілетін 
қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау департаментінің Сарысу 
аудандық тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін 
бақылау басқармасы» республикалық мемлекеттік мекемесінің ережесі;

  89) осы бұйрыққа 89-қосымшаға сəйкес «Қазақстан Республикасы Денсау-
лық сақтау министрлігінің Тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен 
қауіпсіздігін бақылау комитеті Жамбыл облысының тауарлар мен көрсетілетін 
қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау департаментінің Т) Рысқұлов 
атындағы ауданның тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен 
қауіпсіздігін бақылау басқармасы» республикалық мемлекеттік мекемесінің 
ережесі;

  90) осы бұйрыққа 89-қосымшаға сəйкес «Қазақстан Республикасы Денсау-
лық сақтау министрлігінің Тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен 
қауіпсіздігін бақылау комитеті Жамбыл облысының тауарлар мен көрсетілетін 
қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау департаментінің Талас 
аудандық тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін 
бақылау басқармасы» республикалық мемлекеттік мекемесінің ережесі;

  91) осы бұйрыққа 91-қосымшаға сəйкес «Қазақстан Республикасы Денсау-
лық сақтау министрлігінің Тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен 
қауіпсіздігін бақылау комитеті Жамбыл облысының тауарлар мен көрсетілетін 
қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау департаментінің Тараз қалалық 
тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау 
басқармасы» республикалық мемлекеттік мекемесінің ережесі;

  92) осы бұйрыққа 92-қосымшаға сəйкес «Қазақстан Республикасы Денсау-
лық сақтау министрлігінің Тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен 
қауіпсіздігін бақылау комитеті Жамбыл облысының тауарлар мен көрсетілетін 
қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау департаментінің Шу аудандық 
тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау 
басқармасы» республикалық мемлекеттік мекемесінің ережесі;

  93) осы бұйрыққа 93-қосымшаға сəйкес «Қазақстан Республикасы Денсау-
лық сақтау министрлігінің Тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен 
қауіпсіздігін бақылау комитеті Көліктегі тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің 
сапасы мен қауіпсіздігін бақылау департаментінің Ақтөбе бөлімшелік көліктегі 
тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау 
басқармасы» республикалық мемлекеттік мекемесінің ережесі;

  94) осы бұйрыққа 94-қосымшаға сəйкес «Қазақстан Республикасы Денсау-
лық сақтау министрлігінің Тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен 
қауіпсіздігін бақылау комитеті Көліктегі тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің 
сапасы мен қауіпсіздігін бақылау департаментінің Алматы бөлімшелік көліктегі 
тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау 
басқармасы» республикалық мемлекеттік мекемесінің ережесі;

  95) осы бұйрыққа 95-қосымшаға сəйкес «Қазақстан Республикасы Денсау-
лық сақтау министрлігінің Тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен 
қауіпсіздігін бақылау комитеті Көліктегі тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің 
сапасы мен қауіпсіздігін бақылау департаментінің Атбасар бөлімшелік көліктегі 
тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау 
басқармасы» республикалық мемлекеттік мекемесінің ережесі;

  96) осы бұйрыққа 96-қосымшаға сəйкес «Қазақстан Республикасы Денсау-
лық сақтау министрлігінің Тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен 
қауіпсіздігін бақылау комитеті Көліктегі тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің 
сапасы мен қауіпсіздігін бақылау департаментінің Атырау бөлімшелік көліктегі 
тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау 
басқармасы» республикалық мемлекеттік мекемесінің ережесі;

  97) осы бұйрыққа 97-қосымшаға сəйкес «Қазақстан Республикасы Денсау-
лық сақтау министрлігінің Тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен 
қауіпсіздігін бақылау комитеті Көліктегі тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің 
сапасы мен қауіпсіздігін бақылау департаментінің Жамбыл бөлімшелік көліктегі 
тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау 
басқармасы» республикалық мемлекеттік мекемесінің ережесі;

  98) осы бұйрыққа 98-қосымшаға сəйкес «Қазақстан Республикасы Денсау-
лық сақтау министрлігінің Тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен 
қауіпсіздігін бақылау комитеті Көліктегі тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің 
сапасы мен қауіпсіздігін бақылау департаментінің Жаңаарқа бөлімшелік 
көліктегі тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін 
бақылау басқармасы» республикалық мемлекеттік мекемесінің ережесі;

  99) осы бұйрыққа 99-қосымшаға сəйкес «Қазақстан Республикасы Денсау-
лық сақтау министрлігінің Тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен 
қауіпсіздігін бақылау комитеті Көліктегі тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің 
сапасы мен қауіпсіздігін бақылау департаментінің Защита бөлімшелік көліктегі 
тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау 
басқармасы» республикалық мемлекеттік мекемесінің ережесі;

  100) осы бұйрыққа 100-қосымшаға сəйкес «Қазақстан Республикасы 
Денсаулық сақтау министрлігінің Тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің 
сапасы мен қауіпсіздігін бақылау комитеті Көліктегі тауарлар мен көрсетілетін 
қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау департаментінің Көкшетау 
бөлімшелік көліктегі тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіп-
сіздігін бақылау басқармасы» республикалық мемлекеттік мекемесінің ережесі;

  101) осы бұйрыққа 101-қосымшаға сəйкес «Қазақстан Республикасы 
Денсаулық сақтау министрлігінің Тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің 
сапасы мен қауіпсіздігін бақылау комитеті Көліктегі тауарлар мен көрсетілетін 
қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау департаментінің Қарағанды 
бөлімшелік көліктегі тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіп-
сіздігін бақылау басқармасы» республикалық мемлекеттік мекемесінің ережесі;

  102) осы бұйрыққа 102-қосымшаға сəйкес «Қазақстан Республикасы 
Денсаулық сақтау министрлігінің Тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің 
сапасы мен қауіпсіздігін бақылау комитеті Көліктегі тауарлар мен көрсетілетін 
қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау департаментінің Қостанай 
бөлімшелік көліктегі тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіп-
сіздігін бақылау басқармасы» республикалық мемлекеттік мекемесінің ережесі;

  103) осы бұйрыққа 103-қосымшаға сəйкес «Қазақстан Республикасы 
Денсау-лық сақтау министрлігінің Тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің 
сапасы мен қауіпсіздігін бақылау комитеті Көліктегі тауарлар мен көрсетілетін 
қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау департаментінің Қызылорда 
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бөлімшелік көліктегі тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіп-
сіздігін бақылау басқармасы» республикалық мемлекеттік мекемесінің ережесі;

  104) осы бұйрыққа 104-қосымшаға сəйкес «Қазақстан Республикасы 
Денсаулық сақтау министрлігінің Тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің 
сапасы мен қауіпсіздігін бақылау комитеті Көліктегі тауарлар мен көрсетілетін 
қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау департаментінің Маңғыстау 
бөлімшелік көліктегі тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіп-
сіздігін бақылау басқармасы» республикалық мемлекеттік мекемесінің ережесі;

  105) осы бұйрыққа 105-қосымшаға сəйкес «Қазақстан Республикасы 
Денсаулық сақтау министрлігінің Тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің 
сапасы мен қауіпсіздігін бақылау комитеті Көліктегі тауарлар мен көрсетілетін 
қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау департаментінің Орал 
бөлімшелік көліктегі тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіп-
сіздігін бақылау басқармасы» республикалық мемлекеттік мекемесінің ережесі;

  106) осы бұйрыққа 106-қосымшаға сəйкес «Қазақстан Республикасы 
Денсаулық сақтау министрлігінің Тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің 
сапасы мен қауіпсіздігін бақылау комитеті Көліктегі тауарлар мен көрсетілетін 
қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау департаментінің Павлодар 
бөлімшелік көліктегі тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіп-
сіздігін бақылау басқармасы» республикалық мемлекеттік мекемесінің ережесі;

  107) осы бұйрыққа 107-қосымшаға сəйкес «Қазақстан Республикасы 
Денсаулық сақтау министрлігінің Тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің 
сапасы мен қауіпсіздігін бақылау комитеті Көліктегі тауарлар мен көрсетілетін 
қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау департаментінің Семей 
бөлімшелік көліктегі тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіп-
сіздігін бақылау басқармасы» республикалық мемлекеттік мекемесінің ережесі;

  108) осы бұйрыққа 108-қосымшаға сəйкес «Қазақстан Республикасы 
Денсаулық сақтау министрлігінің Тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің 
сапасы мен қауіпсіздігін бақылау комитеті Көліктегі тауарлар мен көрсетілетін 
қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау департаментінің Шымкент 
бөлімшелік көліктегі тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіп-
сіздігін бақылау басқармасы» республикалық мемлекеттік мекемесінің ережесі;

  109) осы бұйрыққа 109-қосымшаға сəйкес «Қазақстан Республикасы 
Денсаулық сақтау министрлігінің Тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің 
сапасы мен қауіпсіздігін бақылау комитеті Қарағанды облысының тауарлар мен 
көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау департаментінің 
Абай аудандық тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін 
бақылау басқармасы» республикалық мемлекеттік мекемесінің ережесі;

  110) осы бұйрыққа 110-қосымшаға сəйкес «Қазақстан Республикасы 
Денсаулық сақтау министрлігінің Тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің 
сапасы мен қауіпсіздігін бақылау комитеті Қарағанды облысының тауарлар мен 
көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау департаментінің 
Ақтоғай аудандық тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіп-
сіздігін бақылау басқармасы» республикалық мемлекеттік мекемесінің ережесі;

  111) осы бұйрыққа 111-қосымшаға сəйкес «Қазақстан Республикасы 
Денсаулық сақтау министрлігінің Тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің 
сапасы мен қауіпсіздігін бақылау комитеті Қарағанды облысының тауарлар мен 
көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау департаментінің 
Балқаш қалалық тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіп-
сіздігін бақылау басқармасы» республикалық мемлекеттік мекемесінің ережесі;

  112) осы бұйрыққа 112-қосымшаға сəйкес «Қазақстан Республикасы 
Денсаулық сақтау министрлігінің Тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің 
сапасы мен қауіпсіздігін бақылау комитеті Қарағанды облысының тауарлар мен 
көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау департаментінің 
Бұқар жырау аудандық тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен 
қауіп сіздігін бақылау басқармасы» республикалық мемлекеттік мекемесінің 
ережесі;

  113) осы бұйрыққа 113-қосымшаға сəйкес «Қазақстан Республикасы 
Денсаулық сақтау министрлігінің Тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің 
сапасы мен қауіпсіздігін бақылау комитеті Қарағанды облысының тауарлар мен 
көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау департаментінің 
Жаңаарқа аудандық тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіп-
сіздігін бақылау басқармасы» республикалық мемлекеттік мекемесінің ережесі;

  114) осы бұйрыққа 114-қосымшаға сəйкес «Қазақстан Республикасы 
Денсаулық сақтау министрлігінің Тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің 
сапасы мен қауіпсіздігін бақылау комитеті Қарағанды облысының тауарлар мен 
көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау департаментінің 
Жезқазған қалалық тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіп-
сіздігін бақылау басқармасы» республикалық мемлекеттік мекемесінің ережесі;

  115) осы бұйрыққа 115-қосымшаға сəйкес «Қазақстан Республикасы 
Денсаулық сақтау министрлігінің Тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің 
сапасы мен қауіпсіздігін бақылау комитеті Қарағанды облысының тауарлар мен 
көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау департаментінің 
Қарағанды қаласы Қазыбек би атындағы ауданның тауарлар мен көрсетілетін 
қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау басқармасы» республикалық 
мемлекеттік мекемесінің ережесі;

  116) осы бұйрыққа 116-қосымшаға сəйкес «Қазақстан Республикасы 
Денсаулық сақтау министрлігінің Тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің 
сапасы мен қауіпсіздігін бақылау комитеті Қарағанды облысының тауарлар мен 
көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау департаментінің 
Қарағанды қаласы Октябрь ауданының тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің 
сапасы мен қауіпсіздігін бақылау басқармасы» республикалық мемлекеттік 
мекемесінің ережесі;

  117) осы бұйрыққа 117-қосымшаға сəйкес «Қазақстан Республикасы 
Денсаулық сақтау министрлігінің Тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің 
сапасы мен қауіпсіздігін бақылау комитеті Қарағанды облысының тауарлар мен 
көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау департаментінің 
Қаражал қалалық тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен 
қауіпсіздігін бақылау басқармасы» республикалық мемлекеттік мекемесінің 
ережесі;

  118) осы бұйрыққа 118-қосымшаға сəйкес «Қазақстан Республикасы 
Денсаулық сақтау министрлігінің Тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің 
сапасы мен қауіпсіздігін бақылау комитеті Қарағанды облысының тауарлар мен 
көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау департаментінің 
Қарқаралы аудандық тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен 
қауіп  сіздігін бақылау басқармасы» республикалық мемлекеттік мекемесінің 
ережесі;

  119) осы бұйрыққа 119-қосымшаға сəйкес «Қазақстан Республикасы 
Денсаулық сақтау министрлігінің Тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің 
сапасы мен қауіпсіздігін бақылау комитеті Қарағанды облысының тауарлар мен 
көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау департаментінің 
Нұра аудандық тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін 
бақылау басқармасы» республикалық мемлекеттік мекемесінің ережесі;

  120) осы бұйрыққа 120-қосымшаға сəйкес «Қазақстан Республикасы 
Денсаулық сақтау министрлігінің Тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің 
сапасы мен қауіпсіздігін бақылау комитеті Қарағанды облысының тауарлар мен 
көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау департаментінің 
Осакаров аудандық тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіп-
сіздігін бақылау басқармасы» республикалық мемлекеттік мекемесінің ережесі;

  121) осы бұйрыққа 121-қосымшаға сəйкес «Қазақстан Республикасы 
Денсаулық сақтау министрлігінің Тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің 
сапасы мен қауіпсіздігін бақылау комитеті Қарағанды облысының тауарлар мен 
көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау департаментінің 
Приозерск қалалық тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен 
қауіпсіздігін бақылау басқармасы» республикалық мемлекеттік мекемесінің 
ережесі;

  122) осы бұйрыққа 122-қосымшаға сəйкес «Қазақстан Республикасы 
Денсаулық сақтау министрлігінің Тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің 
сапасы мен қауіпсіздігін бақылау комитеті Қарағанды облысының тауарлар мен 
көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау департаментінің 
Саран қалалық тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін 
бақылау басқармасы» республикалық мемлекеттік мекемесінің ережесі;

  123) осы бұйрыққа 123-қосымшаға сəйкес «Қазақстан Республикасы 
Денсаулық сақтау министрлігінің Тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің 
сапасы мен қауіпсіздігін бақылау комитеті Қарағанды облысының тауарлар мен 
көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау департаментінің 
Сəтбаев қалалық тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіп-
сіздігін бақылау басқармасы» республикалық мемлекеттік мекемесінің ережесі;

  124) осы бұйрыққа 124-қосымшаға сəйкес «Қазақстан Республикасы 
Денсаулық сақтау министрлігінің Тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің 

сапасы мен қауіпсіздігін бақылау комитеті Қарағанды облысының тауарлар мен 
көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау департаментінің 
Теміртау қалалық тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіп-
сіздігін бақылау басқармасы» республикалық мемлекеттік мекемесінің ережесі;

  125) осы бұйрыққа 125-қосымшаға сəйкес «Қазақстан Республикасы 
Денсаулық сақтау министрлігінің Тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің 
сапасы мен қауіпсіздігін бақылау комитеті Қарағанды облысының тауарлар мен 
көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау департаментінің 
Ұлытау аудандық тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіп-
сіздігін бақылау басқармасы» республикалық мемлекеттік мекемесінің ережесі;

  126) осы бұйрыққа 126-қосымшаға сəйкес «Қазақстан Республикасы 
Денсаулық сақтау министрлігінің Тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің 
сапасы мен қауіпсіздігін бақылау комитеті Қарағанды облысының тауарлар мен 
көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау департаментінің 
Шахтинск қалалық тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіп-
сіздігін бақылау басқармасы» республикалық мемлекеттік мекемесінің ережесі;

  127) осы бұйрыққа 127-қосымшаға сəйкес «Қазақстан Республикасы 
Денсаулық сақтау министрлігінің Тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің 
сапасы мен қауіпсіздігін бақылау комитеті Қарағанды облысының тауарлар мен 
көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау департаментінің 
Шет аудандық тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін 
бақылау басқармасы» республикалық мемлекеттік мекемесінің ережесі;

  128) осы бұйрыққа 128-қосымшаға сəйкес «Қазақстан Республикасы 
Денсаулық сақтау министрлігінің Тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің 
сапасы мен қауіпсіздігін бақылау комитеті Қостанай облысының тауарлар мен 
көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау департаментінің 
Алтынсарин аудандық тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен 
қауіп сіздігін бақылау басқармасы» республикалық мемлекеттік мекемесінің 
ережесі;

  129) осы бұйрыққа 129-қосымшаға сəйкес «Қазақстан Республикасы 
Денсаулық сақтау министрлігінің Тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің 
сапасы мен қауіпсіздігін бақылау комитеті Қостанай облысының тауарлар мен 
көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау департаментінің 
Амангелді аудандық тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіп-
сіздігін бақылау басқармасы» республикалық мемлекеттік мекемесінің ережесі;

  130) осы бұйрыққа 130-қосымшаға сəйкес «Қазақстан Республикасы 
Денсаулық сақтау министрлігінің Тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің 
сапасы мен қауіпсіздігін бақылау комитеті Қостанай облысының тауарлар мен 
көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау департаментінің 
Арқалық қалалық тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіп-
сіздігін бақылау басқармасы» республикалық мемлекеттік мекемесінің ережесі;

  131) осы бұйрыққа 131-қосымшаға сəйкес «Қазақстан Республикасы 
Денсаулық сақтау министрлігінің Тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің 
сапасы мен қауіпсіздігін бақылау комитеті Қостанай облысының тауарлар мен 
көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау департаментінің 
Əулиекөл аудандық тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіп-
сіздігін бақылау басқармасы» республикалық мемлекеттік мекемесінің ережесі;

  132) осы бұйрыққа 132-қосымшаға сəйкес «Қазақстан Республикасы 
Денсаулық сақтау министрлігінің Тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің 
сапасы мен қауіпсіздігін бақылау комитетінің Қостанай облысының тауар-
лар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау депар-
таментінің Денисов аудандық тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы 
мен қауіпсіздігін бақылау басқармасы» республикалық мемлекеттік мекемесінің 
ережесі;

  133) осы бұйрыққа 133-қосымшаға сəйкес «Қазақстан Республикасы 
Денсаулық сақтау министрлігінің Тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің 
сапасы мен қауіпсіздігін бақылау комитеті Қостанай облысының тауарлар мен 
көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау департаментінің 
Жангелді аудандық тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіп-
сіздігін бақылау басқармасы» республикалық мемлекеттік мекемесінің ережесі;

  134) осы бұйрыққа 134-қосымшаға сəйкес «Қазақстан Республикасы 
Денсаулық сақтау министрлігінің Тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің 
сапасы мен қауіпсіздігін бақылау комитеті Қостанай облысының тауарлар мен 
көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау департаментінің 
Жітіқара аудандық тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіп-
сіздігін бақылау басқармасы» республикалық мемлекеттік мекемесінің ережесі;

  135) осы бұйрыққа 135-қосымшаға сəйкес «Қазақстан Республикасы 
Денсаулық сақтау министрлігінің Тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің 
сапасы мен қауіпсіздігін бақылау комитеті Қостанай облысының тауарлар мен 
көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау департаментінің 
Қамысты аудандық тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіп-
сіздігін бақылау басқармасы» республикалық мемлекеттік мекемесінің ережесі;

  136) осы бұйрыққа 136-қосымшаға сəйкес «Қазақстан Республикасы 
Денсаулық сақтау министрлігінің Тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің 
сапасы мен қауіпсіздігін бақылау комитеті Қостанай облысының тауарлар мен 
көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау департаментінің 
Қарабалық аудандық тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен 
қауіп сіздігін бақылау басқармасы» республикалық мемлекеттік мекемесінің 
ережесі;

  137) осы бұйрыққа 137-қосымшаға сəйкес «Қазақстан Республикасы 
Денсаулық сақтау министрлігінің Тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің 
сапасы мен қауіпсіздігін бақылау комитеті Қостанай облысының тауарлар мен 
көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау департаментінің 
Қарасу аудандық тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіп-
сіздігін бақылау басқармасы» республикалық мемлекеттік мекемесінің ережесі;

  138) осы бұйрыққа 138-қосымшаға сəйкес «Қазақстан Республикасы 
Денсаулық сақтау министрлігінің Тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің 
сапасы мен қауіпсіздігін бақылау комитеті Қостанай облысының тауарлар мен 
көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау департаментінің 
Қостанай аудандық тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіп-
сіздігін бақылау басқармасы» республикалық мемлекеттік мекемесінің ережесі;

  139) осы бұйрыққа 139-қосымшаға сəйкес «Қазақстан Республикасы 
Денсаулық сақтау министрлігінің Тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің 
сапасы мен қауіпсіздігін бақылау комитеті Қостанай облысының тауарлар мен 
көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау департаментінің 
Қостанай қаласы тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіп-
сіздігін бақылау басқармасы» республикалық мемлекеттік мекемесінің ережесі;

  140) осы бұйрыққа 140-қосымшаға сəйкес «Қазақстан Республикасы 
Денсаулық сақтау министрлігінің Тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің 
сапасы мен қауіпсіздігін бақылау комитеті Қостанай облысының тауарлар мен 
көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау департаментінің 
Лисаковск қалалық тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіп-
сіздігін бақылау басқармасы» республикалық мемлекеттік мекемесінің ережесі;

  141) осы бұйрыққа 141-қосымшаға сəйкес «Қазақстан Республикасы 
Денсаулық сақтау министрлігінің Тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің 
сапасы мен қауіпсіздігін бақылау комитеті Қостанай облысының тауарлар мен 
көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау департаментінің 
Меңдіқара аудандық тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіп-
сіздігін бақылау басқармасы» республикалық мемлекеттік мекемесінің ережесі;

  142) осы бұйрыққа 142-қосымшаға сəйкес «Қазақстан Республикасы 
Денсаулық сақтау министрлігінің Тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің 
сапасы мен қауіпсіздігін бақылау комитеті Қостанай облысының тауарлар мен 
көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау департаментінің 
Науырзым аудандық тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіп-
сіздігін бақылау басқармасы» республикалық мемлекеттік мекемесінің ережесі;

  143) осы бұйрыққа 143-қосымшаға сəйкес «Қазақстан Республикасы 
Денсаулық сақтау министрлігінің Тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің 
сапасы мен қауіпсіздігін бақылау комитеті Қостанай облысының тауарлар мен 
көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау департаментінің 
Рудный қалалық тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіп-
сіздігін бақылау басқармасы» республикалық мемлекеттік мекемесінің ережесі;

  144) осы бұйрыққа 144-қосымшаға сəйкес «Қазақстан Республикасы 
Денсаулық сақтау министрлігінің Тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің 
сапасы мен қауіпсіздігін бақылау комитеті Қостанай облысының тауарлар мен 
көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау департаментінің 
Сарыкөл аудандық тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіп-
сіздігін бақылау басқармасы» республикалық мемлекеттік мекемесінің ережесі;

  145) осы бұйрыққа 145-қосымшаға сəйкес «Қазақстан Республикасы 
Денсаулық сақтау министрлігінің Тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің 
сапасы мен қауіпсіздігін бақылау комитеті Қостанай облысының тауарлар мен 
көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау департаментінің 
Таран аудандық тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен 

қауіп  сіздігін бақылау басқармасы» республикалық мемлекеттік мекемесінің 
ережесі;

  146) осы бұйрыққа 146-қосымшаға сəйкес «Қазақстан Республикасы 
Денсау-лық сақтау министрлігінің Тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің 
сапасы мен қауіпсіздігін бақылау комитеті Қостанай облысының тауарлар мен 
көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау департаментінің 
Ұзынкөл аудандық тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіп-
сіздігін бақылау басқармасы» республикалық мемлекеттік мекемесінің ережесі;

  147) осы бұйрыққа 147-қосымшаға сəйкес «Қазақстан Республикасы 
Денсаулық сақтау министрлігінің Тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің 
сапасы мен қауіпсіздігін бақылау комитеті Қостанай облысының тауарлар мен 
көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау департаментінің 
Федоров аудандық тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіп-
сіздігін бақылау басқармасы» республикалық мемлекеттік мекемесінің ережесі;

  148) осы бұйрыққа 148-қосымшаға сəйкес «Қазақстан Республикасы 
Денсаулық сақтау министрлігінің Тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің 
сапасы мен қауіпсіздігін бақылау комитеті Қызылорда облысының тауарлар мен 
көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау департаментінің 
Арал аудандық тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін 
бақылау басқармасы» республикалық мемлекеттік мекемесінің ережесі;

  149) осы бұйрыққа 149-қосымшаға сəйкес «Қазақстан Республикасы 
Денсаулық сақтау министрлігінің Тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің 
сапасы мен қауіпсіздігін бақылау комитеті Қызылорда облысының тауарлар мен 
көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау департаментінің 
Жалағаш аудандық тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіп-
сіздігін бақылау басқармасы» республикалық мемлекеттік мекемесінің ережесі;

  150) осы бұйрыққа 150-қосымшаға сəйкес «Қазақстан Республикасы 
Денсаулық сақтау министрлігінің Тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің 
сапасы мен қауіпсіздігін бақылау комитеті Қызылорда облысының тауарлар мен 
көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау департаментінің 
Жаңақорған аудандық тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен 
қауіп сіздігін бақылау басқармасы» республикалық мемлекеттік мекемесінің 
ережесі;

  151) осы бұйрыққа 151-қосымшаға сəйкес «Қазақстан Республикасы 
Денсау лық сақтау министрлігінің Тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің 
сапасы мен қауіпсіздігін бақылау комитеті Қызылорда облысының тауарлар мен 
көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау департаментінің 
Қазалы аудандық тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіп-
сіздігін бақылау басқармасы» республикалық мемлекеттік мекемесінің ережесі;

  152) осы бұйрыққа 152-қосымшаға сəйкес «Қазақстан Республикасы 
Денсаулық сақтау министрлігінің Тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің 
сапасы мен қауіпсіздігін бақылау комитеті Қызылорда облысының тауарлар мен 
көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау департаментінің 
Қармақшы аудандық тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіп-
сіздігін бақылау басқармасы» республикалық мемлекеттік мекемесінің ережесі;

  153) осы бұйрыққа 153-қосымшаға сəйкес «Қазақстан Республикасы 
Денсаулық сақтау министрлігінің Тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің 
сапасы мен қауіпсіздігін бақылау комитеті Қызылорда облысының тауарлар мен 
көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау департаментінің 
Қызылорда қалалық тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіп-
сіздігін бақылау басқармасы» республикалық мемлекеттік мекемесінің ережесі;

  154) осы бұйрыққа 154-қосымшаға сəйкес «Қазақстан Республикасы 
Денсаулық сақтау министрлігінің Тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің 
сапасы мен қауіпсіздігін бақылау комитеті Қызылорда облысының тауарлар мен 
көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау департаментінің 
Сырдария аудандық тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіп-
сіз дігін бақылау басқармасы» республикалық мемлекеттік мекемесінің ережесі;

  155) осы бұйрыққа 155-қосымшаға сəйкес «Қазақстан Республикасы 
Денсаулық сақтау министрлігінің Тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің 
сапасы мен қауіпсіздігін бақылау комитеті Қызылорда облысының тауарлар мен 
көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау департаментінің 
Шиелі аудандық тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіп-
сіздігін бақылау басқармасы» республикалық мемлекеттік мекемесінің ережесі;

  156) осы бұйрыққа 156-қосымшаға сəйкес «Қазақстан Республикасы 
Денсаулық сақтау министрлігінің Тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің 
сапасы мен қауіпсіздігін бақылау комитеті Маңғыстау облысының тауарлар мен 
көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау департаментінің 
Ақтау қалалық тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін 
бақылау басқармасы» республикалық мемлекеттік мекемесінің ережесі;

  157) осы бұйрыққа 157-қосымшаға сəйкес «Қазақстан Республикасы 
Денсаулық сақтау министрлігінің Тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің 
сапасы мен қауіпсіздігін бақылау комитеті Маңғыстау облысының тауарлар мен 
көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау департаментінің 
Бейнеу аудандық тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіп-
сіздігін бақылау басқармасы» республикалық мемлекеттік мекемесінің ережесі;

 158) осы бұйрыққа 158-қосымшаға сəйкес «Қазақстан Республикасы 
Денсаулық сақтау министрлігінің Тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің 
сапасы мен қауіпсіздігін бақылау комитеті Маңғыстау облысының тауарлар мен 
көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау департаментінің 
Жаңаөзен қалалық тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіп-
сіздігін бақылау басқармасы» республикалық мемлекеттік мекемесінің ережесі;

  159) осы бұйрыққа 159-қосымшаға сəйкес «Қазақстан Республикасы 
Денсаулық сақтау министрлігінің Тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің 
сапасы мен қауіпсіздігін бақылау комитеті Маңғыстау облысының тауарлар мен 
көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау департаментінің 
Қарақия аудандық тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіп-
сіздігін бақылау басқармасы» республикалық мемлекеттік мекемесінің ережесі;

  160) осы бұйрыққа 160-қосымшаға сəйкес «Қазақстан Республикасы 
Денсаулық сақтау министрлігінің Тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің 
сапасы мен қауіпсіздігін бақылау комитеті Маңғыстау облысының тауарлар мен 
көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау департаментінің 
Маңғыстау аудандық тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіп-
сіздігін бақылау басқармасы» республикалық мемлекеттік мекемесінің ережесі;

  161) осы бұйрыққа 161-қосымшаға сəйкес «Қазақстан Республикасы 
Денсаулық сақтау министрлігінің Тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің 
сапасы мен қауіпсіздігін бақылау комитеті Маңғыстау облысының тауарлар мен 
көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау департаментінің 
Мұнайлы аудандық тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіп-
сіздігін бақылау басқармасы» республикалық мемлекеттік мекемесінің ережесі;

  162) осы бұйрыққа 162-қосымшаға сəйкес «Қазақстан Республикасы 
Денсаулық сақтау министрлігінің Тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің 
сапасы мен қауіпсіздігін бақылау комитеті Маңғыстау облысы тауарлар мен 
көрсе тілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау департаментінің 
Түпқараған аудандық тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен 
қауіп сіздігін бақылау басқармасы» республикалық мемлекеттік мекемесінің 
ережесі;

  163) осы бұйрыққа 163-қосымшаға сəйкес «Қазақстан Республикасы 
Денсаулық сақтау министрлігінің Тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің 
сапасы мен қауіпсіздігін бақылау комитеті Нұр-Сұлтан қаласының тауарлар мен 
көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау департаментінің 
Нұр-Сұлтан қаласы Алматы ауданы тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің 
сапасы мен қауіпсіздігін бақылау басқармасы» республикалық мемлекеттік 
мекемесінің ережесі;

  164) осы бұйрыққа 164-қосымшаға сəйкес «Қазақстан Республикасы 
Денсаулық сақтау министрлігінің Тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің 
сапасы мен қауіпсіздігін бақылау комитеті Нұр-Сұлтан қаласының тауарлар мен 
көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау департаментінің 
Нұр-Сұлтан қаласы Байқоңыр ауданы тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің 
сапасы мен қауіпсіздігін бақылау басқармасы» республикалық мемлекеттік 
мекемесінің ережесі;

 165) осы бұйрыққа 165-қосымшаға сəйкес «Қазақстан Республикасы 
Денсаулық сақтау министрлігінің Тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің 
сапасы мен қауіпсіздігін бақылау комитеті Нұр-Сұлтан қаласының тауарлар мен 
көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау департаментінің 
Нұр-Сұлтан қаласы Есіл ауданы тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің 
сапасы мен қауіпсіздігін бақылау басқармасы» республикалық мемлекеттік 
мекемесінің ережесі;

  166) осы бұйрыққа 166-қосымшаға сəйкес «Қазақстан Республикасы 
Денсаулық сақтау министрлігінің Тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің 
сапасы мен қауіпсіздігін бақылау комитеті Нұр-Сұлтан қаласының тауарлар мен 
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көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау департаментінің 
Нұр-Сұлтан қаласы Сарыарқа ауданы тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің 
сапасы мен қауіпсіздігін бақылау басқармасы» республикалық мемлекеттік 
мекемесінің ережесі;

  167) осы бұйрыққа 167-қосымшаға сəйкес «Қазақстан Республикасы 
Денсаулық сақтау министрлігінің Тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің 
сапасы мен қауіпсіздігін бақылау комитеті Павлодар облысының тауарлар мен 
көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау департаментінің 
Аққулы ауданы тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін 
бақылау басқармасы» республикалық мемлекеттік мекемесінің ережесі;

  168) осы бұйрыққа 168-қосымшаға сəйкес «Қазақстан Республикасы 
Денсаулық сақтау министрлігінің Тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің 
сапасы мен қауіпсіздігін бақылау комитеті Павлодар облысының тауарлар мен 
көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау департаментінің 
Ақсу қалалық тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін 
бақылау басқармасы» республикалық мемлекеттік мекемесінің ережесі;

  169) осы бұйрыққа 169-қосымшаға сəйкес «Қазақстан Республикасы 
Денсаулық сақтау министрлігінің Тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің 
сапасы мен қауіпсіздігін бақылау комитеті Павлодар облысының тауарлар мен 
көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау департаментінің 
Ақтоғай аудандық тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіп-
сіздігін бақылау басқармасы» республикалық мемлекеттік мекемесінің ережесі;

  170) осы бұйрыққа 170-қосымшаға сəйкес «Қазақстан Республикасы 
Денсаулық сақтау министрлігінің Тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің 
сапасы мен қауіпсіздігін бақылау комитеті Павлодар облысының тауарлар мен 
көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау департаментінің 
Баянауыл аудандық тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен 
қауіпсіздігін бақылау басқармасы» республикалық мемлекеттік мекемесінің 
ережесі;

  171) осы бұйрыққа 171-қосымшаға сəйкес «Қазақстан Республикасы 
Денсаулық сақтау министрлігінің Тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің 
сапасы мен қауіпсіздігін бақылау комитеті Павлодар облысының тауарлар мен 
көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау департаментінің 
Екібастұз қалалық тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіп-
сіздігін бақылау басқармасы» республикалық мемлекеттік мекемесінің ережесі;

  172) осы бұйрыққа 172-қосымшаға сəйкес «Қазақстан Республикасы 
Денсаулық сақтау министрлігінің Тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің 
сапасы мен қауіпсіздігін бақылау комитеті Павлодар облысы тауарлар мен 
көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау департаментінің 
Ертіс аудандық тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін 
бақылау басқармасы» республикалық мемлекеттік мекемесінің ережесі;

  173) осы бұйрыққа 173-қосымшаға сəйкес «Қазақстан Республикасы 
Денсаулық сақтау министрлігінің Тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің 
сапасы мен қауіпсіздігін бақылау комитеті Павлодар облысының тауарлар мен 
көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау департаментінің 
Железин аудандық тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіп-
сіздігін бақылау басқармасы» республикалық мемлекеттік мекемесінің ережесі;

  174) осы бұйрыққа 174-қосымшаға сəйкес «Қазақстан Республикасы 
Денсаулық сақтау министрлігінің Тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің 
сапасы мен қауіпсіздігін бақылау комитеті Павлодар облысының тауарлар мен 
көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау департаментінің 
Май аудандық тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін 
бақылау басқармасы» республикалық мемлекеттік мекемесінің ережесі;

  175) осы бұйрыққа 175-қосымшаға сəйкес «Қазақстан Республикасы 
Денсаулық сақтау министрлігінің Тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің 
сапасы мен қауіпсіздігін бақылау комитеті Павлодар облысының тауарлар мен 
көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау департаментінің 
Павлодар аудандық тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіп-
сіздігін бақылау басқармасы» республикалық мемлекеттік мекемесінің ережесі;

  176) осы бұйрыққа 176-қосымшаға сəйкес «Қазақстан Республикасы 
Денсаулық сақтау министрлігінің Тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің 
сапасы мен қауіпсіздігін бақылау комитеті Павлодар облысының тауарлар мен 
көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау департаментінің 
Павлодар қалалық тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіп-
сіздігін бақылау басқармасы» республикалық мемлекеттік мекемесінің ережесі;

  177) осы бұйрыққа 177-қосымшаға сəйкес «Қазақстан Республикасы 
Денсаулық сақтау министрлігінің Тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің 
сапасы мен қауіпсіздігін бақылау комитеті Павлодар облысының тауарлар мен 
көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау департаментінің 
Тереңкөл ауданы тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіп-
сіздігін бақылау басқармасы» республикалық мемлекеттік мекемесінің ережесі;

  178) осы бұйрыққа 178-қосымшаға сəйкес «Қазақстан Республикасы 
Денсаулық сақтау министрлігінің Тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің 
сапасы мен қауіпсіздігін бақылау комитеті Павлодар облысының тауарлар мен 
көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау департаментінің 
Успен аудандық тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен 
қауіпсіздігін бақылау басқармасы» республикалық мемлекеттік мекемесінің 
ережесі;

  179) осы бұйрыққа 179-қосымшаға сəйкес «Қазақстан Республикасы 
Денсаулық сақтау министрлігінің Тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің 
сапасы мен қауіпсіздігін бақылау комитеті Павлодар облысының тауарлар мен 
көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау департаментінің 
Шарбақты аудандық тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіп-
сіздігін бақылау басқармасы» республикалық мемлекеттік мекемесінің ережесі;

  180) осы бұйрыққа 180-қосымшаға сəйкес «Қазақстан Республикасы 
Денсаулық сақтау министрлігінің Тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің 
сапасы мен қауіпсіздігін бақылау комитеті Солтүстік Қазақстан облысының 
тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау 
департаментінің Айыртау аудандық тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің 
сапасы мен қауіпсіздігін бақылау басқармасы» республикалық мемлекеттік 
мекемесінің ережесі;

  181) осы бұйрыққа 181-қосымшаға сəйкес «Қазақстан Республикасы 
Денсаулық сақтау министрлігінің Тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің 
сапасы мен қауіпсіздігін бақылау комитеті Солтүстік Қазақстан облысының 
тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау 
департаментінің Ақжар аудандық тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің 
сапасы мен қауіпсіздігін бақылау басқармасы» республикалық мемлекеттік 
мекемесінің ережесі;

  182) осы бұйрыққа 182-қосымшаға сəйкес «Қазақстан Республикасы 
Денсаулық сақтау министрлігінің Тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің 
сапасы мен қауіпсіздігін бақылау комитеті Солтүстік Қазақстан облысының 
тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау 
департаментінің Аққайың аудандық тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің 
сапасы мен қауіпсіздігін бақылау басқармасы» республикалық мемлекеттік 
мекемесінің ережесі;

  183) осы бұйрыққа 183-қосымшаға сəйкес «Қазақстан Республикасы 
Денсаулық сақтау министрлігінің Тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің 
сапасы мен қауіпсіздігін бақылау комитеті Солтүстік Қазақстан облысының 
тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау 
депар таментінің Ғабит Мүсірепов атындағы ауданның тауарлар мен көр сеті-
летін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау басқармасы» респуб-
ликалық мемлекеттік мекемесінің ережесі;

  184) осы бұйрыққа 184-қосымшаға сəйкес «Қазақстан Республикасы 
Денсаулық сақтау министрлігінің Тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің 
сапасы мен қауіпсіздігін бақылау комитеті Солтүстік Қазақстан облысының 
тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау 
департаментінің Есіл аудандық тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің 
сапасы мен қауіпсіздігін бақылау басқармасы» республикалық мемлекеттік 
мекемесінің ережесі;

  185) осы бұйрыққа 185-қосымшаға сəйкес «Қазақстан Республикасы 
Денсаулық сақтау министрлігінің Тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің 
сапасы мен қауіпсіздігін бақылау комитеті Солтүстік Қазақстан облысының 
тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау 
департаментінің Жамбыл аудандық тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің 
сапасы мен қауіпсіздігін бақылау басқармасы» республикалық мемлекеттік 
меке месінің ережесі;

  186) осы бұйрыққа 186-қосымшаға сəйкес «Қазақстан Республикасы 
Денсаулық сақтау министрлігінің Тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің 
сапасы мен қауіпсіздігін бақылау комитеті Солтүстік Қазақстан облысының 
тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау 

департаментінің Қызылжар аудандық тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің 
сапасы мен қауіпсіздігін бақылау басқармасы» республикалық мемлекеттік 
мекемесінің ережесі;

  187) осы бұйрыққа 187-қосымшаға сəйкес «Қазақстан Республикасы 
Денсаулық сақтау министрлігінің Тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің 
сапасы мен қауіпсіздігін бақылау комитеті Солтүстік Қазақстан облысының 
тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау 
департаментінің Мағжан Жұмабаев ауданының тауарлар мен көрсетілетін 
қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау басқармасы» республикалық 
мемлекеттік мекемесінің ережесі;

  188) осы бұйрыққа 188-қосымшаға сəйкес «Қазақстан Республикасы 
Денсаулық сақтау министрлігінің Тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің 
сапасы мен қауіпсіздігін бақылау комитеті Солтүстік Қазақстан облысының 
тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау 
департаментінің Мамлют аудандық тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің 
сапасы мен қауіпсіздігін бақылау басқармасы» республикалық мемлекеттік 
мекемесінің ережесі;

  189) осы бұйрыққа 189-қосымшаға сəйкес «Қазақстан Республикасы 
Денсаулық сақтау министрлігінің Тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің 
сапасы мен қауіпсіздігін бақылау комитеті Солтүстік Қазақстан облысының 
тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау 
департаментінің Петропавл қалалық тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің 
сапасы мен қауіпсіздігін бақылау басқармасы» республикалық мемлекеттік 
мекемесінің ережесі;

  190) осы бұйрыққа 190-қосымшаға сəйкес «Қазақстан Республикасы 
Денсаулық сақтау министрлігінің Тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің 
сапасы мен қауіпсіздігін бақылау комитеті Солтүстік Қазақстан облысының 
тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау 
департаментінің Тайынша аудандық тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің 
сапасы мен қауіпсіздігін бақылау басқармасы» республикалық мемлекеттік 
мекемесінің ережесі;

  191) осы бұйрыққа 191-қосымшаға сəйкес «Қазақстан Республикасы 
Денсау лық сақтау министрлігінің Тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің 
сапасы мен қауіпсіздігін бақылау комитеті Солтүстік Қазақстан облысының 
тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау 
департаментінің Тимирязев аудандық тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің 
сапасы мен қауіпсіздігін бақылау басқармасы» республикалық мемлекеттік 
мекемесінің ережесі;

  192) осы бұйрыққа 192-қосымшаға сəйкес «Қазақстан Республикасы 
Денсау лық сақтау министрлігінің Тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің 
сапасы мен қауіпсіздігін бақылау комитеті Солтүстік Қазақстан облысы 
тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау 
департаментінің Уəлиханов аудандық тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің 
сапасы мен қауіпсіздігін бақылау басқармасы» республикалық мемлекеттік 
мекемесінің ережесі;

  193) осы бұйрыққа 193-қосымшаға сəйкес «Қазақстан Республикасы 
Денсаулық сақтау министрлігінің Тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің 
сапасы мен қауіпсіздігін бақылау комитеті Солтүстік Қазақстан облысының 
тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау 
департаментінің Шал ақын ауданының тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің 
сапасы мен қауіпсіздігін бақылау басқармасы» республикалық мемлекеттік 
мекемесінің ережесі;

  194) осы бұйрыққа 194-қосымшаға сəйкес «Қазақстан Республикасы 
Денсаулық сақтау министрлігінің Тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің 
сапасы мен қауіпсіздігін бақылау комитеті Түркістан облысының тауарлар мен 
көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау департаментінің 
Арыс қалалық тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін 
бақылау басқармасы» республикалық мемлекеттік мекемесінің ережесі;

  195) осы бұйрыққа 195-қосымшаға сəйкес «Қазақстан Республикасы 
Денсаулық сақтау министрлігінің Тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің 
сапасы мен қауіпсіздігін бақылау комитеті Түркістан облысының тауарлар мен 
көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау департаментінің 
Бəйдібек аудандық тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіп-
сіздігін бақылау басқармасы» республикалық мемлекеттік мекемесінің ережесі;

  196) осы бұйрыққа 196-қосымшаға сəйкес «Қазақстан Республикасы 
Денсаулық сақтау министрлігінің Тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің 
сапасы мен қауіпсіздігін бақылау комитеті Түркістан облысының тауарлар мен 
көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау департаментінің 
Жетісай аудандық тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіп-
сіздігін бақылау басқармасы» республикалық мемлекеттік мекемесінің ережесі;

  197) осы бұйрыққа 197-қосымшаға сəйкес «Қазақстан Республикасы 
Денсаулық сақтау министрлігінің Тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің 
сапасы мен қауіпсіздігін бақылау комитеті Түркістан облысының тауарлар мен 
көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау департаментінің 
Келес аудандық тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіп-
сіздігін бақылау басқармасы» республикалық мемлекеттік мекемесінің ережесі;

  198) осы бұйрыққа 198-қосымшаға сəйкес «Қазақстан Республикасы 
Денсаулық сақтау министрлігінің Тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің 
сапасы мен қауіпсіздігін бақылау комитеті Түркістан облысының тауарлар мен 
көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау департаментінің 
Кентау қалалық тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіп-
сіздігін бақылау басқармасы» республикалық мемлекеттік мекемесінің ережесі;

  199) осы бұйрыққа 199-қосымшаға сəйкес «Қазақстан Республикасы 
Денсаулық сақтау министрлігінің Тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің 
сапасы мен қауіпсіздігін бақылау комитеті Түркістан облысының тауарлар мен 
көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау департаментінің 
Қазығұрт аудандық тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіп-
сіздігін бақылау басқармасы» республикалық мемлекеттік мекемесінің ережесі;

  200) осы бұйрыққа 200-қосымшаға сəйкес «Қазақстан Республикасы 
Денсаулық сақтау министрлігінің Тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің 
сапасы мен қауіпсіздігін бақылау комитеті Түркістан облысының тауарлар мен 
көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау департаментінің 
Мақтаарал аудандық тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіп-
сіздігін бақылау басқармасы» республикалық мемлекеттік мекемесінің ережесі;

  201) осы бұйрыққа 201-қосымшаға сəйкес «Қазақстан Республикасы 
Денсаулық сақтау министрлігінің Тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің 
сапасы мен қауіпсіздігін бақылау комитеті Түркістан облысының тауарлар мен 
көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау департаментінің 
Ордабасы аудандық тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіп-
сіздігін бақылау басқармасы» республикалық мемлекеттік мекемесінің ережесі;

  202) осы бұйрыққа 202-қосымшаға сəйкес «Қазақстан Республикасы 
Денсаулық сақтау министрлігінің Тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің 
сапасы мен қауіпсіздігін бақылау комитеті Түркістан облысының тауарлар мен 
көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау департаментінің 
Отырар аудандық тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіп-
сіздігін бақылау басқармасы» республикалық мемлекеттік мекемесінің ережесі;

  203) осы бұйрыққа 203-қосымшаға сəйкес «Қазақстан Республикасы 
Денсаулық сақтау министрлігінің Тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің 
сапасы мен қауіпсіздігін бақылау комитеті Түркістан облысының тауарлар мен 
көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау департаментінің 
Сайрам аудандық тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіп-
сіздігін бақылау басқармасы» республикалық мемлекеттік мекемесінің ережесі;

  204) осы бұйрыққа 204-қосымшаға сəйкес «Қазақстан Республикасы 
Денсаулық сақтау министрлігінің Тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің 
сапасы мен қауіпсіздігін бақылау комитеті Түркістан облысының тауарлар мен 
көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау департаментінің 
Сарыағаш аудандық тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіп-
сіздігін бақылау басқармасы» республикалық мемлекеттік мекемесінің ережесі;

  205) осы бұйрыққа 205-қосымшаға сəйкес «Қазақстан Республикасы 
Денсаулық сақтау министрлігінің Тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің 
сапасы мен қауіпсіздігін бақылау комитеті Түркістан облысының тауарлар мен 
көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау департаментінің 
Созақ аудандық тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіп-
сіздігін бақылау басқармасы» республикалық мемлекеттік мекемесінің ережесі;

  206) осы бұйрыққа 206-қосымшаға сəйкес «Қазақстан Республикасы 
Денсаулық сақтау министрлігінің Тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің 
сапасы мен қауіпсіздігін бақылау комитеті Түркістан облысының тауарлар мен 
көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау департаментінің 
Төлеби аудандық тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіп-
сіздігін бақылау басқармасы» республикалық мемлекеттік мекемесінің ережесі;

  207) осы бұйрыққа 207-қосымшаға сəйкес «Қазақстан Республикасы 
Денсаулық сақтау министрлігінің Тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің 

сапасы мен қауіпсіздігін бақылау комитеті Түркістан облысының тауарлар мен 
көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау департаментінің 
Түлкібас аудандық тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіп-
сіздігін бақылау басқармасы» республикалық мемлекеттік мекемесінің ережесі;

  208) осы бұйрыққа 208-қосымшаға сəйкес «Қазақстан Республикасы 
Денсаулық сақтау министрлігінің Тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің 
сапасы мен қауіпсіздігін бақылау комитеті Түркістан облысының тауарлар мен 
көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау департаментінің 
Түркістан қалалық тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен 
қауіпсіздігін бақылау басқармасы» республикалық мемлекеттік мекемесінің 
ережесі;

  209) осы бұйрыққа 209-қосымшаға сəйкес «Қазақстан Республикасы 
Денсаулық сақтау министрлігінің Тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің 
сапасы мен қауіпсіздігін бақылау комитеті Түркістан облысының тауарлар мен 
көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау департаментінің 
Шардара аудандық тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіп-
сіздігін бақылау басқармасы» республикалық мемлекеттік мекемесінің ережесі;

  210) осы бұйрыққа 210-қосымшаға сəйкес «Қазақстан Республикасы 
Денсаулық сақтау министрлігінің Тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің 
сапасы мен қауіпсіздігін бақылау комитеті Шығыс Қазақстан облысының 
тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау 
департаментінің Абай аудандық тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің 
сапасы мен қауіпсіздігін бақылау басқармасы» республикалық мемлекеттік 
мекемесінің ережесі;

  211) осы бұйрыққа 211-қосымшаға сəйкес «Қазақстан Республикасы 
Денсаулық сақтау министрлігінің Тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің 
сапасы мен қауіпсіздігін бақылау комитеті Шығыс Қазақстан облысының 
тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау 
департаментінің Алтай ауданы тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің 
сапасы мен қауіпсіздігін бақылау басқармасы» республикалық мемлекеттік 
мекемесінің ережесі;

  212) осы бұйрыққа 212-қосымшаға сəйкес «Қазақстан Республикасы 
Денсаулық сақтау министрлігінің Тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің 
сапасы мен қауіпсіздігін бақылау комитеті Шығыс Қазақстан облысының 
тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау 
департаментінің Аягөз аудандық тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің 
сапасы мен қауіпсіздігін бақылау басқармасы» республикалық мемлекеттік 
мекемесінің ережесі;

  213) осы бұйрыққа 213-қосымшаға сəйкес «Қазақстан Республикасы 
Денсаулық сақтау министрлігінің Тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің 
сапасы мен қауіпсіздігін бақылау комитеті Шығыс Қазақстан облысы тауарлар 
мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау департа-
ментінің Бесқарағай аудандық тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің 
сапасы мен қауіпсіздігін бақылау басқармасы» республикалық мемлекеттік 
мекемесінің ережесі;

  214) осы бұйрыққа 214-қосымшаға сəйкес «Қазақстан Республикасы 
Денсаулық сақтау министрлігінің Тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің 
сапасы мен қауіпсіздігін бақылау комитеті Шығыс Қазақстан облысының 
тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау 
департа ментінің Бородулиха аудандық тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің 
сапасы мен қауіпсіздігін бақылау басқармасы» республикалық мемлекеттік 
мекемесінің ережесі;

  215) осы бұйрыққа 215-қосымшаға сəйкес «Қазақстан Республикасы 
Денсаулық сақтау министрлігінің Тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің 
сапасы мен қауіпсіздігін бақылау комитеті Шығыс Қазақстан облысының 
тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау 
департаментінің Глубокое аудандық тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің 
сапасы мен қауіпсіздігін бақылау басқармасы» республикалық мемлекеттік 
мекемесінің ережесі;

  216) осы бұйрыққа 216-қосымшаға сəйкес «Қазақстан Республикасы 
Денсаулық сақтау министрлігінің Тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің 
сапасы мен қауіпсіздігін бақылау комитеті Шығыс Қазақстан облысының 
тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау 
департаментінің Жарма аудандық тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің 
сапасы мен қауіпсіздігін бақылау басқармасы» республикалық мемлекеттік 
мекемесінің ережесі;

  217) осы бұйрыққа 217-қосымшаға сəйкес «Қазақстан Республикасы 
Денсаулық сақтау министрлігінің Тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің 
сапасы мен қауіпсіздігін бақылау комитеті Шығыс Қазақстан облысының 
тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау 
департаментінің Зайсан аудандық тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің 
сапасы мен қауіпсіздігін бақылау басқармасы» республикалық мемлекеттік 
мекемесінің ережесі;

  218) осы бұйрыққа 218-қосымшаға сəйкес «Қазақстан Республикасы 
Денсаулық сақтау министрлігінің Тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің 
сапасы мен қауіпсіздігін бақылау комитеті Шығыс Қазақстан облысының 
тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау 
департаментінің Катонқарағай аудандық тауарлар мен көрсетілетін қызмет-
тердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау басқармасы» республикалық мемле-
кеттік мекемесінің ережесі;

  219) осы бұйрыққа 219-қосымшаға сəйкес «Қазақстан Республикасы 
Денсаулық сақтау министрлігінің Тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің 
сапасы мен қауіпсіздігін бақылау комитеті Шығыс Қазақстан облысының 
тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау 
департаментінің Көкпекті аудандық тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің 
сапасы мен қауіпсіздігін бақылау басқармасы» республикалық мемлекеттік 
мекемесінің ережесі;

  220) осы бұйрыққа 220-қосымшаға сəйкес «Қазақстан Республикасы 
Денсаулық сақтау министрлігінің Тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің 
сапасы мен қауіпсіздігін бақылау комитеті Шығыс Қазақстан облысының 
тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау 
департаментінің Курчатов қалалық тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің 
сапасы мен қауіпсіздігін бақылау басқармасы» республикалық мемлекеттік 
мекемесінің ережесі;

  221) осы бұйрыққа 221-қосымшаға сəйкес «Қазақстан Республикасы 
Денсаулық сақтау министрлігінің Тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің 
сапасы мен қауіпсіздігін бақылау комитеті Шығыс Қазақстан облысының 
тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау 
департаментінің Күршім аудандық тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің 
сапасы мен қауіпсіздігін бақылау басқармасы» республикалық мемлекеттік 
мекемесінің ережесі;

  222) осы бұйрыққа 222-қосымшаға сəйкес «Қазақстан Республикасы 
Денсаулық сақтау министрлігінің Тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің 
сапасы мен қауіпсіздігін бақылау комитеті Шығыс Қазақстан облысының 
тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау 
департаментінің Өскемен қалалық тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің 
сапасы мен қауіпсіздігін бақылау басқармасы» республикалық мемлекеттік 
мекемесінің ережесі;

  223) осы бұйрыққа 223-қосымшаға сəйкес «Қазақстан Республикасы 
Денсаулық сақтау министрлігінің Тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің 
сапасы мен қауіпсіздігін бақылау комитеті Шығыс Қазақстан облысының 
тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау 
департаментінің Риддер қалалық тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің 
сапасы мен қауіпсіздігін бақылау басқармасы» республикалық мемлекеттік 
мекемесінің ережесі;

  224) осы бұйрыққа 224-қосымшаға сəйкес «Қазақстан Республикасы 
Денсаулық сақтау министрлігінің Тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің 
сапасы мен қауіпсіздігін бақылау комитеті Шығыс Қазақстан облысының 
тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау 
департаментінің Семей қалалық тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің 
сапасы мен қауіпсіздігін бақылау басқармасы» республикалық мемлекеттік 
мекемесінің ережесі;

  225) осы бұйрыққа 225-қосымшаға сəйкес «Қазақстан Республикасы 
Денсаулық сақтау министрлігінің Тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің 
сапасы мен қауіпсіздігін бақылау комитеті Шығыс Қазақстан облысының 
тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау 
департаментінің Тарбағатай аудандық тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің 
сапасы мен қауіпсіздігін бақылау басқармасы» республикалық мемлекеттік 
мекемесінің ережесі;

  226) осы бұйрыққа 226-қосымшаға сəйкес «Қазақстан Республикасы 
(Жалғасы 25-бетте) 

(Жалғасы. Басы 21-23-беттерде) 
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Денсаулық сақтау министрлігінің Тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің 
сапасы мен қауіпсіздігін бақылау комитеті Шығыс Қазақстан облысының 
тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау 
департаментінің Ұлан аудандық тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің 
сапасы мен қауіпсіздігін бақылау басқармасы» республикалық мемлекеттік 
мекемесінің ережесі;

  227) осы бұйрыққа 227-қосымшаға сəйкес «Қазақстан Республикасы 
Денсаулық сақтау министрлігінің Тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің 
сапасы мен қауіпсіздігін бақылау комитеті Шығыс Қазақстан облысының 
тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау 
департаментінің Үржар аудандық тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің 
сапасы мен қауіпсіздігін бақылау басқармасы» республикалық мемлекеттік 
мекемесінің ережесі;

  228) осы бұйрыққа 228-қосымшаға сəйкес «Қазақстан Республикасы 
Денсаулық сақтау министрлігінің Тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің 
сапасы мен қауіпсіздігін бақылау комитеті Шығыс Қазақстан облысының 
тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау 
департаментінің Шемонаиха аудандық тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің 
сапасы мен қауіпсіздігін бақылау басқармасы» республикалық мемлекеттік 
мекемесінің ережесі;

  229) осы бұйрыққа 229-қосымшаға сəйкес «Қазақстан Республикасы 
Денсаулық сақтау министрлігінің Тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің 
сапасы мен қауіпсіздігін бақылау комитеті Шымкент қаласының тауарлар мен 
көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау департаментінің 
Шымкент қаласы Абай ауданы тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің 
сапасы мен қауіпсіздігін бақылау басқармасы» республикалық мемлекеттік 
мекемесінің ережесі; 

 230) осы бұйрыққа 230-қосымшаға сəйкес «Қазақстан Республикасы 
Денсаулық сақтау министрлігі Шымкент қаласы тауарлар мен көрсетілетін 
қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау комитеті Шымкент қаласының 
тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау 
департаментінің Шымкент қаласы Əл-Фараби ауданы тауарлар мен көрсе-
тілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау басқармасы» респуб-
ликалық мемлекеттік мекемесінің ережесі;

 231) осы бұйрыққа 231-қосымшаға сəйкес «Қазақстан Республикасы 
Денсаулық сақтау министрлігінің Тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің 
сапасы мен қауіпсіздігін бақылау комитетінің Шымкент қаласының тауарлар мен 
көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау департаментінің 
Шымкент қаласы Еңбекші ауданы тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің 
сапасы мен қауіпсіздігін бақылау басқармасы» республикалық мемлекеттік 
мекемесінің ережесі; 

  232) осы бұйрыққа 232-қосымшаға сəйкес «Қазақстан Республикасы 
Денсаулық сақтау министрлігінің Тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің 
сапасы мен қауіпсіздігін бақылау комитеті Шымкент қаласының тауарлар мен 
көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау департаментінің 
Шымкент қаласы Қаратау ауданы тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің 
сапасы мен қауіпсіздігін бақылау басқармасы» республикалық мемлекеттік 
мекемесінің ережесі бекітілсін.

  2. Комитеттің Заң қызметі басқармасы Қазақстан Республикасының 
заңнамасында белгіленген тəртіппен:

  1) осы бұйрық қабылданған күннен кейін күнтізбелік он күн ішінде оның 
қағаз жəне электрондық түрдегі қазақ жəне орыс тілдеріндегі көшірмесін 
ресми жариялау жəне Қазақстан Республикасының Нормативтік құқықтық 
актілерінің эталондық бақылау банкіне қосу үшін «Қазақстан Республикасының 
Заңнама жəне құқықтық ақпарат институты» шаруашылық жүргізу құқығындағы 
республикалық мемлекеттік кəсіпорнына қамтамасыз етсін.

  3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау жетекшілік ететін Комитет 
Төрағасының орынбасарына жүктелсін.

  4. Осы бұйрық алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін қолданысқа 
енгізіледі.

 Төраға Л.БЮРАБЕКОВА

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

бақылау комитеті Төрағасының 2019 жылғы 3 маусымдағы
№101-НҚ бұйрығына 1-қосымша

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

комитеті Ақмола облысының тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің 
сапасы мен қауіпсіздігін бақылау департаментінің Ақкөл аудандық 
тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін 

бақылау басқармасы» республикалық мемлекеттік мекемесiнің ережесі

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

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

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

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

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

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

заңнамаға сəйкес бекітіледі.
  7. Басқарманың орналасқан жері – 020100, Қазақстан Республикасы, 

Ақмола облысы, Ақкөл ауданы, Ақкөл қаласы, Гагарин көшесі, 27 А үй.
  8. Мемлекеттік органның толық атауы – «Қазақстан Республикасы 

Денсаулық сақтау министрлігінің Тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің 
сапасы мен қауіпсіздігін бақылау комитеті Ақмола облысының тауарлар мен 
көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау департаментінің 
Ақкөл аудандық тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіз-
дігін бақылау басқармасы».

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

жүзеге асырылады.
  11. Басқармаға Басқарманың функциялары болып табылатын міндеттерді 

орындау тұрғысында кəсіпкерлік субъектілерімен шарттық қатынастарға түсуге 
тыйым салынады.

  Егер Басқармаға заңнама актілерімен кірістер əкелетін қызметті жүзеге 
асыру құқығы берілсе, онда осындай қызметтен алынған кірістер мемлекеттік 
бюджеттің кірісіне жіберіледі. 

 2-тарау. Басқарманың негізгі міндеттері, функциялары,
құқықтары мен міндеттері

  12. Міндеттері: 
  1) қоғамдық денсаулық сақтау, халықтың санитариялық-эпидемиологиялық 

саламаттылығы, медициналық көрсетілетін қызметтердің сапасын бақылау, 
дəрілік заттар мен медициналық бұйымдардың айналысы, тамақ өнімінің 
қауіпсіздігі саласындағы техникалық регламенттер мен нормативтік құжаттарда 
белгіленген талаптардың сақталуын бақылау жəне қадағалау мəселелері бой-
ынша реттеуші, іске асыру жəне бақылау-қадағалау функцияларын жүзеге 
асыру;

  2) тиісті аумақта реттелетін саладағы мемлекеттік көрсетілетін қызмет-
тердің сапасы мен қолжетімділігін қамтамасыз ету; 

  3) өз құзыретінің шегінде Басқармаға жүктелген өзге де міндеттерді жүзеге 
асыру. 

 13. Функциялары: 
  1) өз құзыретінің шегінде тиісті аумақта реттелетін салада мемлекеттік 

саясатты іске асыру;
  2) өз құзыретінің шегінде Қазақстан Республикасы заңдарының жəне өзге 

де нормативтік құқықтық актілердің сақталуын қамтамасыз ету;
  3) тиісті аумақта халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламат-

тылығын қамтамасыз ету;
  4) Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес дəрілік заттар мен 

медициналық бұйымдарға арналған бағаларды мемлекеттік реттеуді жүзеге 
асыру;

  5) денсаулық сақтау субъектілерінің қызметін мемлекеттік бақылауды 
жүзеге асыру;

  6) дəрілік заттар мен медициналық бұйымдардың айналысы, халықтың 
санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы, медициналық қызметтер 
көрсету саласында, сондай-ақ денсаулық сақтау саласындағы есірткі заттар-
дың, психотроптық заттардың жəне прекурсорлардың айналымын мемлекеттік 
бақылауды жүзеге асыру;

  7) дəстүрлі медицина, халықтық медицина (емшілік) қызметтерін көрсететін 
субъектілердің қызметін бақылау;

  8) медициналық көрсетілетін қызметтердің сапасына сырттай сараптама 
жүргізуге қатысу;

  9) құзыретінің шегінде мониторинг жүргізу;
  10) тамақ өнімі қауіпсіздігін қамтамасыз ету;
  11) тиісті аумақта реттелетін салада бақылауды жəне қадағалауды жүзеге 

асыру;
  12) тұтынушыларға өткізілетін өнімдер мен көрсетілетін қызметтер 

бойынша техникалық регламенттер мен нормативтік құжаттарда белгіленген 
талаптардың сақталуын бақылауды жүзеге асыру;

  13) реттелетін салада мемлекеттік жəне өзге де бағдарламалардың жəне 
жобалардың іске асырылуын қамтамасыз ету;

  14) мемлекеттік органдармен, жеке жəне заңды тұлғалармен, үкіметтік 
емес ұйымдармен, халықаралық ұйымдармен, тұтынушылардың қоғамдық бір-
лестіктерімен реттелетін саладағы мəселелер бойынша өзара іс-қимыл жасау;

  15) реттелетін салада мемлекеттік қызметтерді көрсету, рұқсат ету құжат-
тарын беру,олардың əрекетін тоқтата тұру, сондай-ақ Қазақстан Республика-
сының заңнамасына сəйкес одан айыру (кері қайтару);

  16) балалар тамағы өнімдерін, тағамға тағамдық жəне биологиялық активті 
қоспаларды, генетикалық түрлендірілген объектілерді, сумен жəне тамақ 
өнімдерімен жанасатын материалдар мен бұйымдарды, адам денсаулығына 
зиянды əсер ететін химиялық заттарды, өнімдер мен заттардың жекелеген 
түрлерін қолдануды тоқтата тұру немесе қолдануға тыйым салу;

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

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

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

  20) тиісті аумақта шаруашылық жəне (немесе) өзге де қызметтің жəне 
халық өмірінің ерекше шарттары бар шектеу іс-шараларын, оның ішінде 
карантинді енгізу;

  21) реттелетін саладағы мəселелер бойынша республикалық жəне өңірлік 
семинарларды, ғылыми-практикалық конференцияларды, дөңгелек үстелдер 
мен басқа да іс-шараларды ұйымдастыруға жəне өткізуге қатысу;

  22) өз құзыретінің шегінде тағамнан уланулар, инфекциялық, паразиттік 
жəне басқа да аурулар кезінде санитариялық-эпидемияға қарсы жəне сани-
тариялық-профилактикалық іс-шараларды ұйымдастыру жəне өткізу;

  23) өз құзыретінің шегінде Қазақстан Республикасының заңнамасын бұзу 
фактілерін қарау үшін жеке, лауазымды тұлғаларды, заңды тұлғалардың заңды 
өкілдерін шақыру;

  24) «Əкімшілік құқық бұзушылық туралы» Қазақстан Республикасының 
Кодексінде белгіленген тəртіппен əкімшілік құқық бұзушылық туралы істерді 
қозғау, қарау жəне əкімшілік жазалар қолдану;

  25) Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес жеке кəсіпкердің 
немесе заңды тұлғаның қызметін немесе қызметінің жекелеген түрлерін тоқтата 
тұру бойынша шаралар қабылдау;

  26) тиісті аумақта инфекциялық жəне паразиттік ауруларды эпидемио-
логиялық бақылауды жүзеге асыру;

  27) тиісті аумаққа инфекциялық, паразиттік аурулардың, сондай-ақ 
адамның денсаулығы үшін əлеуетті қауіпті заттар мен өнімдердің əкелінуі мен 
таралуын болдырмау мақсатында автомобиль өткізу пункттерін қоспағанда, 
Кеден одағының кедендік шекарасымен тұспа-тұс келетін Қазақстан Респуб-
ликасының Мемлекеттік шекарасы арқылы өткізу пункттерінде санитариялық-
эпидемияға қарсы (профилактикалық) іс-шараларды, халықтың денсаулығы 
үшін қауіп төндіретін жолаушыларды, экипаждарды, поезд бригадаларын, көлік 
құралдарын, жүктерді санитариялық-карантиндік бақылауды ұйымдастыру 
жəне өткізу;

  28) халықтың пайдалануы мен қолдануына, сондай-ақ кəсіпкерлік жəне 
(немесе) өзге де қызметте пайдалану мен қолдануға арналған өнімді Қазақстан 
Республикасының заңнамасында белгіленген тəртіппен Қазақстан Республика-
сының тиісті аумағына əкелуге, өндіруге, қолдануға жəне өткізуге тыйым салу;

  29) адамдардың өмірі мен денсаулығы үшін қауіпті деп танылған жағдайда 
шикізаттың, өнімнің, химиялық заттардың, технологиялық жабдықтардың, 
тетіктердің, процестердің, құрал-саймандардың жаңа түрлерін өндіруге, қолда-
нуға жəне өткізуге тыйым салу;

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

  31) тиісті аумақта йод тапшылығы ауруларының профилактикасы туралы 
Қазақстан Республикасының заңнамасы талаптарының орындалуын бақылау-
ды жəне қадағалауды жүзеге асыру;

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

  33) реттелетін саладағы Қазақстан Республикасы заңнамасының талапта-
рын бұзушылықтарды жою туралы нұсқамалар беру;

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

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

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

  37) тиісті аумақта халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламатты-
лығы саласындағы радиациялық бақылауды жүзеге асыру;

  38) инфекциялық жəне паразиттік аурулардың көздері болып табылатын, 
халықтың декреттелген топтарына жататын, сондай-ақ міндетті медициналық 
қарап-тексеруден уақтылы өтпеген адамдарды жұмыстан уақытша шеттету 
туралы қаулылар қабылдау;

  39) халықты міндетті түрде вакцинациялауды, үй-жайларда жəне көлік 
құрал дарында, аумақтарда, инфекциялық жəне паразиттік аурулар ошақ-
тарында профилактикалық жəне ошақтық дезинфекция, дезинсекция жəне 
дератизация жүргізуді талап ету;

  40) шектеу іс-шараларын, оның ішінде карантинді белгілеу, инфекциялық 
ауруларды анықтау;

  41) санитариялық-қорғаныш аймақтарының көлемін белгілеу;
  42) реттелетін салада түсіндіру жұмысын ұйымдастыру;
  43) салауатты өмір салтын жəне дұрыс тамақтануды ұйымдастыру;
  44) заңдарда, Қазақстан Республикасы Президентінің жəне Үкіметінің 

актілерінде көзделген өзге де функцияларды жүзеге асыру.

  14. Құқықтары мен міндеттері:
  1) реттелетін саладағы мəселелер бойынша мемлекеттік органдардан, 

лауазымды тұлғалардан, жеке жəне заңды тұлғалардан заңнамада белгіленген 
тəртіппен ақпарат сұрату жəне алу;

  2) жеке жəне заңды тұлғалар Басқарманың лауазымды тұлғалары берген 
заңды талаптарды немесе нұсқамаларды, қаулыларды орындамаған немесе 
тиісінше орындамаған кезде сотқа жүгіну;

  3) реттелетін саладағы мəселелер бойынша ақпараттық-түсіндіру жұмысын 
жүзеге асыру;

  4) өз құзыретінің шегінде консультативтік-кеңесші жəне сараптау комиссия-
ларын (жұмыс топтарын) құру;

  5) Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген жағдайларды 
қоспағанда, өзінің өкілеттіктерін жүзеге асыру кезінде алынған коммерциялық, 
қызметтік, өзге де заңмен қорғалатын құпияны құрайтын ақпаратты жария етпеу;

  6) реттелетін салада Қазақстан Республикасы заңнамасының қолданы-
луына талдау жүргізу;

  7) заңнамада белгіленген тəртіппен басқа ұйымдардан мамандарды 
тексеру жəне сараптама жүргізуге тарту;

  8) Қазақстан Республикасының заңнамасын, жеке жəне заңды тұлғалардың 
құқықтарын жəне заңмен қорғалатын мүдделерін сақтау;

  9) құзыретінің шегінде мемлекеттік органдармен, заңды тұлғалармен, 
үкіметтік емес ұйымдармен, қоғамдық бірлестіктермен жəне халықаралық 
ұйымдармен меморандумдар (келісімдер) жасасу;

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

 3-тарау. Басқарманың қызметін ұйымдастыру
  15. Басқармаға басшылықты Басшы жүзеге асырады, ол Басқармаға 

жүктелген міндеттердің орындалуына жəне өз функцияларын жүзеге асыруға 
дербес жауапты болады.

  16. Басқарманың басшысы Қазақстан Республикасының заңнамасына 
сəйкес қызметке тағайындалады жəне қызметтен босатылады.

  17. Басқарма басшысының Қазақстан Республикасының заңнамасына 
сəйкес қызметке тағайындалатын жəне қызметтен босатылатын орынбасары 
болады/болмайды.

  18. Басқарма басшысының өкілеттіктері: 
  1) Басқарма қызметкерлерінің міндеттерін, өкілеттіктерін жəне жауапкер-

шілігін айқындайды, сондай-ақ олардың лауазымдық нұсқаулықтарын бекітуге 
Департаменттің басшысына жібереді;

  2) мемлекеттік органдарда жəне өзге де ұйымдарда Басқарманың мүддесін 
білдіреді;

  3) сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жасауға жəне Қазақстан Респуб-
ликасы мемлекеттік мемлекеттік қызметшілерінің əдеп кодексі нормаларын 
сақтауға бағытталған шараларды қабылдайды;

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

  Басқарманың басшысы болмаған кезеңде оның өкілеттіктерін орындауды 
қолданыстағы заңнамаға сəйкес оны алмастыратын тұлға жүзеге асырады.

 4-тарау. Басқарманың мүлкі
  19. Басқармада заңнамада көзделген жағдайларда жедел басқару 

құқығындағы оқшауланған мүлкi болуы мүмкін. 
  Басқарманың мүлкі оған меншік иесі берген, мүлік, сондай-ақ өз қызметі 

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

  20. Басқармаға бекiтіліп берілген мүлiк республикалық меншiкке жатады.
  21. Егер заңнамада өзгеше көзделмесе, Басқарма өзіне бекітіліп берілген 

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

 5-тарау. Басқарманы қайта ұйымдастыру жəне тарату
  22. Басқарманы қайта ұйымдастыру жəне тарату Қазақстан Республика-

сының заңнамасына сəйкес жүзеге асырылады.

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

бақылау комитеті Төрағасының 2019 жылғы 3 маусымдағы
№101-НҚ бұйрығына 2-қосымша

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

комитеті Ақмола облысының тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің 
сапасы мен қауіпсіздігін бақылау департаментінің Аршалы аудандық 
тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін 

бақылау басқармасы» республикалық мемлекеттік мекемесiнің ережесі

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

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

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

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

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

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

заңнамаға сəйкес бекітіледі.
  7. Басқарманың орналасқан жері – 020200, Қазақстан Республикасы, 

Ақмола облысы, Аршалы ауданы, Аршалы кенті, Жұмабек Тəшенов көшесі, 
6А/3 құрылысы.

  8. Мемлекеттік органның толық атауы – «Қазақстан Республикасы Денсау-
лық сақтау министрлігінің Тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен 
қауіпсіздігін бақылау комитеті Ақмола облысының тауарлар мен көрсетілетін 
қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау департаментінің Аршалы 
аудандық тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін 
бақылау басқармасы».

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

жүзеге асырылады.
  11. Басқармаға Басқарманың функциялары болып табылатын міндеттерді 

орындау тұрғысында кəсіпкерлік субъектілерімен шарттық қатынастарға түсуге 
тыйым салынады.

  Егер Басқармаға заңнама актілерімен кірістер əкелетін қызметті жүзеге 
асыру құқығы берілсе, онда осындай қызметтен алынған кірістер мемлекеттік 
бюджеттің кірісіне жіберіледі. 

 2-тарау. Басқарманың негізгі міндеттері, функциялары, құқықтары мен 
міндеттері

  12. Міндеттері: 
  1) қоғамдық денсаулық сақтау, халықтың санитариялық-эпидемиологиялық 

(Жалғасы. Басы 21-24-беттерде) 

(Жалғасы 26-бетте) 
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(Жалғасы 27-бетте) 

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ МИНИСТРІНІҢ БҰЙРЫҒЫ

2019 жылғы 8 мамыр        № 207    Нұр-Сұлтан қаласы

«Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау 
министрлігінің Тауарлар мен көрсетілетін 

қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау 
комитеті» республикалық мемлекеттік 

мекемесінің және оның аумақтық бөлімшелерінің 
ережелерін бекіту туралы

(Жалғасы. Басы 192-нөмірде)

  15) Департаменттің құзыретіне кіретін мəселелер бойынша жеке жəне 
заңды тұлғалардың өтініштерін қарау;

  16) Қазақстан Республикасының аумағында мемлекеттік санитариялық-
эпидемиологиялық бақылауды жəне қадағалауды жүзеге асыру;

  17) шаруашылық жəне (немесе) өзге де қызметтің жəне халық тұрмысының 
ерекше шарттары бар шектеу іс-шараларын, оның ішінде карантинді енгізу;

  18) «Рұқсаттар мен хабарламалар туралы» Қазақстан Республикасының 
Заңына сəйкес рұқсат беру рəсімдерін лицензиялауды жүзеге асыру жəне 
хабарламаларды қабылдау;

  19) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тəртіппен 
халықтың пайдалануы мен қолдануына, сондай-ақ кəсіпкерлік жəне (немесе) 
өзге де қызметте пайдалану мен қолдануға арналған өнімді Қазақстан Респуб-
ликасының аумағына əкелуге, өндіруге, қолдануға жəне өткізуге тыйым салу;

  20) адамдардың өмірі мен денсаулығы үшін қауіпті деп танылған жағдайда 
шикізаттың, өнімнің, химиялық заттардың, технологиялық жабдықтардың, 
тетіктердің, процестердің, құрал-саймандардың жаңа түрлерін өндіруге, 
қолдануға жəне өткізуге тыйым салу;

  21) тамақ өнімінің қауіпсіздігін қамтамасыз ету;
  22) республиканың аумағын инфекциялық, паразиттік аурулардың əкелінуі 

мен таралуынан санитариялық қорғау бойынша іс-шараларды ұйымдастыру 
жəне өткізу;

  23) тиісті аумаққа инфекциялық, паразиттік аурулардың, сондай-ақ 
адамның денсаулығы үшін əлеуетті қауіпті заттар мен өнімдердің əкелінуі мен 
таралуын болдырмау мақсатында автомобиль өткізу пункттерін қоспағанда, 
Кеден одағының кедендік шекарасымен тұспа-тұс келетін Қазақстан Респуб-
ликасының Мемлекеттік шекарасы арқылы өткізу пункттерінде санитариялық-
эпидемияға қарсы (санитариялық-профилактикалық) іс-шараларды, 
халықтың денсаулығы үшін қауіп төндіретін жолаушыларды, экипаждарды, 
пойыз бригадаларын, көлік құралдарын, жүктерді санитариялық-карантиндік 
бақылауды ұйымдастыру жəне өткізу;

  24) тиісті аумақта йод тапшылығы ауруларының профилактикасы туралы 
Қазақстан Республикасының заңнамасы талаптарының орындалуын бақы-
лауды жəне қадағалауды жүзеге асыру;

  25) тиісті аумақта инфекциялық жəне паразиттік ауруларды эпидемио-
логиялық бақылауды жүзеге асыру;

  26) тұтынушыларға өткізілетін өнімдер мен көрсетілетін қызметтер 
бойынша техникалық регламенттер мен нормативтік құжаттарда белгіленген 
талап тардың сақталуын бақылауды жүзеге асыру;

  27) Қазақстан Республикасының санитариялық-эпидемиологиялық 
қадағалауға жататын тамақ өнімдерінің қауіпсіздігі туралы заңнамасында 
белгіленген талаптардың сақталуын мемлекеттік бақылауды ұйымдастыру, 
үйлестіру жəне жүзеге асыру;

  28) реттелетін салада Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарын 
бұзушылықтарды жою туралы нұсқамалар беру;

  29) өз құзыретінің шегінде Қазақстан Республикасының заңнамасын бұзу 
фактілерін қарау үшін жеке, лауазымды тұлғаларды, заңды тұлғалардың заңды 
өкілдерін шақыру;

  30) балалар тағамы өнімдерін, тағамдық жəне тағамға биологиялық активті 
қоспаларды, генетикалық түрлендірілген объектілерді, сумен жəне тамақ 
өнімдерімен жанасатын материалдар мен бұйымдарды, адам денсаулығына 
зиянды əсер ететін химиялық заттарды, өнімдер мен заттардың жекелеген 
түрлерін қолдануды тоқтата тұру немесе қолдануға тыйым салу;

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

  32) инфекциялық жəне паразиттік аурулардың көздері болып табылатын 
адамдарды көрсетімдері бойынша емделуге жатқызуға жіберу;

  33) ауру таралмаған немесе аурудың таралу деңгейі төмен аумақты немесе 
оның бөлігін айқындау;

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

  35) Қазақстан Республикасының аумағында халықтың санитариялық-
эпидемиологиялық саламаттылығы саласында радиациялық бақылауды 
жүзеге асыру;

  36) инфекциялық жəне паразиттік аурулардың көздері болып табылатын, 
халықтың декреттелген топтарына жататын, сондай-ақ міндетті медициналық 
тексеруден уақтылы өтпеген адамдарды жұмыстан уақытша шеттету туралы 
қаулы қабылдау;

  37) халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы 
саласындағы нормативтік құқықтық актілерді жəне гигиеналық нормативтерді 
бұзушылықтар жойылғанға дейін Қазақстан Республикасының əкімшілік құқық 
бұзушылық туралы заңнамасына сəйкес жекелеген жұмыс түрлерін, жұмыс 
істеп тұрған, салынып жатқан немесе реконструкцияланып жатқан объектілерді 
пайдалануды тоқтата тұру;

  38) халықты міндетті түрде вакцинациялауды, үй-жайларда жəне көлік 
құралдарында, аумақтарда, инфекциялық жəне паразиттік аурулар ошақ-
тарында профилактикалық жəне ошақтық дезинфекция, дезинсекция жəне 
дератизация жүргізуді талап ету;

  39) санитариялық-қорғаныш аймақтарының көлемін белгілеу жəне өзгерту;
  40) реттелетін саладағы мəселелер бойынша республикалық жəне өңірлік 

семинарларды, ғылыми-практикалық конференцияларды ұйымдастыруға жəне 
өткізуге қатысу;

  41) Қазақстан Республикасында қолдануға тыйым салынған əлеуетті қауіпті 
химиялық, биологиялық заттардың тізілімін жүргізу;

  42) «Əкімшілік құқық бұзушылық туралы» Қазақстан Республикасының 
кодексінде белгіленген тəртіппен əкімшілік құқық бұзушылық туралы істерді 
қозғау, қарау;

  43) халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы сала-
сындағы заңнаманың бұзылуына тергеп-тексеру жүргізу;

  44) санитариялық-эпидемиологиялық қадағалауға жататын тамақ 
өнімдерінің қауіпсіздігі саласындағы нормативтік-техникалық құжаттаманың 
жобаларын; санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды бере отырып, 
Қазақстан Республикасының тамақ өнімдерінің қауіпсіздігі туралы заңна-
масында белгіленген талаптарға тамақ өнімдерін əзірлеу (жасау), өндіру 
(дайындау), оның айналымы, кəдеге жарату жəне жою процестерінің (саты-
ларының) сəйкестігін, əзірлеу (жасау), өндіру (дайындау), оның айналымы, 
кəдеге жарату жəне жою кезінде пайдаланылатын машиналар мен жабдық-
тардың, материалдар мен бұйымдардың сəйкестігін келісу;

  45) құзыретінің шегінде мемлекеттік органдармен, жеке жəне заңды 
тұлғалармен, үкіметтік емес ұйымдармен өзара іс-қимыл жасау;

  46) Департаменттің аумақтық басқармаларының қызметін үйлестіру жəне 
бақылау;

  47) аккредиттеу стандарттарына ұйымдар қызметінің сəйкестігін тану 
мақсатында медициналық ұйымдарды акредиттеуді ұйымдастыруға қатысу 
жəне өткізу;

  48) өз құзыретінің шегінде Қазақстан Республикасының заңдары мен өзге 
де нормативтік құқықтық актілерінің сақталуын қамтамасыз ету;

  49) тиісті аумақта халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламат-
тылығын қамтамасыз ету;

  50) құзыретінің шегінде реттелетін саладағы құжаттарды жəне нормативтік 
құқықтық актілерді əзірлеуге қатысу;

  51) реттелетін саладағы мемлекеттік жəне өзге де бағдарламалардың, 
жобалар мен стратегиялық жоспарлардың іске асырылуын қамтамасыз ету;

  52) реттелетін саладағы Қазақстан Республикасының заңнамасын жетіл-
діру бойынша ұсыныстар енгізу;

  53) тиісті аумақта денсаулық сақтау ұйымдарының, халықтың сани-
тариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы қызметті жүзеге 
асыратын ұйымдардың қызметін үйлестіру;

  54) тиісті аумақта құзыретінің шегінде өнімге, тауарларға, процестерге, 
көрсетілетін қызметтерге арналған мемлекеттік жəне халықаралық стан-
дарттардың жобаларын, жобалау нормаларын келісу;

  55) өз құзыретінің шегінде тамақтан уланулар, инфекциялық, паразиттік 
жəне басқа да аурулар кезінде санитариялық-эпидемияға қарсы жəне 
санитариялық-профилактикалық іс-шараларды ұйымдастыру жəне өткізу;

  56) реттелетін салада кадрлардың біліктілігін арттыруды жəне қайта 
даярлауды ұйымдастыру жəне өткізу бойынша ұсыныстар енгізу;

  57) Қазақстан Республикасы Үкіметі бекітетін тəртіппен шектеу іс-
шараларын, оның ішінде жекелеген объектілерде карантин белгілеу;

  58) салауатты өмір салтын қалыптастыруды жəне салауатты тамақтануды 
ұйымдастыру;

  59) реттелетін салада түсіндіру жұмысын ұйымдастыру;
  60) заңдарда, Қазақстан Республикасы Президентінің жəне Үкіметінің 

актілерінде көзделген өзге де функцияларды жүзеге асыру.
  15. Құқықтары мен міндеттері:
  1) реттелетін саладағы мəселелер бойынша мемлекеттік органдардан, 

лауазымды тұлғалардан, жеке жəне заңды тұлғалардан заңнамада белгіленген 
тəртіппен ақпарат сұрату жəне алу;

  2) жеке жəне заңды тұлғалар Департаменттің жəне оның аумақтық 
бөлімшелерінің лауазымды тұлғалары берген заңды талаптарды немесе 
нұсқа маларды, қаулыларды орындамаған немесе тиісінше орындамаған 
кезде сотқа жүгіну;

  3) реттелетін салада құзыретінің шегінде аумақтық бөлімшелерге, жеке 
жəне заңды тұлғаларға əдіснамалық жəне консультациялық көмек көрсету;

  4) реттелетін саладағы мəселелер бойынша ақпараттық-түсіндіру жұмысын 
жүзеге асыру;

  5) өз құзыретінің шегінде консультациялық-кеңесші жəне сараптама 
комиссияларын (жұмыс топтарын) құру;

  6) бухгалтерлік есепті жүргізу жəне қаржылық есептілікті қалыптастыру;
  7) Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген жағдайларды 

қоспағанда, өзінің өкілеттіктерін жүзеге асыру кезінде алынған коммерциялық, 
қызметтік, өзге де заңмен қорғалатын құпияны құрайтын ақпаратты жария 
етпеу;

  8) реттелетін салада Қазақстан Республикасы заңнамасының қолданы-
луына талдау жүргізу;

  9) заңнамада белгіленген тəртіппен тексерулер мен сараптамалар 
жүргізуге басқа ұйымдардан мамандарды тарту;

  10) Қазақстан Республикасының заңнамасын, жеке жəне заңды тұлға-
лардың құқықтарын жəне заңмен қорғалатын мүдделерін сақтау;

  11) дəрілік заттардың жəне медициналық бұйымдардың айналысы 
саласындағы бағдарламаларды əзірлеу бойынша ұсыныстар енгізу, сондай-
ақ азаматтардың денсаулығын сақтау жөніндегі мемлекеттік жəне салалық 
(секторлық) бағдарламаларды əзірлеуге қатысу;

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

  3-тарау. Департаменттің қызметін ұйымдастыру
  16. Департаментке басшылықты Басшы жүзеге асырады, ол Департаментке 

жүктелген міндеттердің орындалуына жəне өз функцияларын жүзеге асыруға 
дербес жауапты болады.

  17. Департаменттің басшысы Қазақстан Республикасының заңнамасына 
сəйкес қызметке тағайындалады жəне қызметтен босатылады.

  18. Департамент басшысының Қазақстан Республикасының заңнамасына 
сəйкес қызметке тағайындалатын жəне қызметтен босатылатын орынбасарлары 
болады.

  19. Департамент басшысының өкілеттіктері: 
  1) Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес Департамент 

қызметкерлерін қызметке тағайындайды жəне қызметтен босатады;
  2) заңнамада белгіленген тəртіппен Департамент қызметкерлерін іссапарға 

жіберу, еңбек демалыстарын беру, материалдық көмек көрсету, даярлау (қайта 
даярлау), біліктілігін арттыру, көтермелеу, үстемеақы төлеу жəне сыйлықақы 
беру, сондай-ақ тəртіптік жауапкершілікке тарту мəселелерін шешеді;

  3) Департамент қызметкерлерінің міндеттерін, өкілеттіктері мен жауап-
кершілігін айқындайды, сондай-ақ Департаменттің «Б» корпусының мемлекеттік 
əкімшілік лауазымдарына қойылатын біліктілік талаптарды бекітеді;

  4) өз құзыретіне кіретін мəселелер бойынша бұйрықтарға қол қояды;
  5) заңнамаға сəйкес барлық мемлекеттік органдарда жəне өзге де 

ұйымдарда Департаменттің мүддесін білдіреді;
  6) сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жасауға бағытталған шараларды 

қабылдайды;
  7) Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес өзге де өкілеттіктерді 

жүзеге асырады.
  Департамент басшысы болмаған кезеңде оның өкілеттіктерін атқаруды 

заңнамаға сəйкес оны алмастыратын тұлға жүзеге асырады.
  20. Департаменттің басшысы қолданыстағы заңнамаға сəйкес өзінің 

орынбасарларының өкілеттіктерін айқындайды.

  4-тарау. Департаменттің мүлкi
  21. Департаменттің заңнамада көзделген жағдайларда жедел басқару 

құқығында оқшауланған мүлкінің болуы мүмкін.
  Департаменттің мүлкi оған меншік иесі берген мүлiк, сондай-ақ өз қызметі 

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

  22. Департаментке бекiтілген мүлiк республикалық меншiкке жатады.
  23. Егер заңнамада өзгеше көзделмесе, Департамент өзіне бекітілген 

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

  5-тарау. Департаментті қайта ұйымдастыру жəне тарату
  24. Департаментті қайта ұйымдастыру жəне тарату Қазақстан Республика-

сының заңнамасына сəйкес жүзеге асырылады.

  Қарамағындағы аумақтық бөлiмшелердің тізбесі
  1. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Тауарлар 

мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау комитеті 
Маңғыстау облысының тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен 
қауіпсіздігін бақылау департаментінің Ақтау қалалық тауарлар мен көрсетілетін 
қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау басқармасы.

  2. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Тауарлар мен 
көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау комитеті Маңғыстау 
облысының тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін 
бақылау департаментінің Бейнеу аудандық тауарлар мен көрсетілетін 
қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау басқармасы.

  3. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Тауарлар мен 
көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау комитеті Маңғыстау 
облысының тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін 
бақылау департаментінің Жаңаөзен қалалық тауарлар мен көрсетілетін 
қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау басқармасы.

  4. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Тауарлар мен 
көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау комитеті Маңғыстау 
облысының тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін 
бақылау департаментінің Қарақия аудандық тауарлар мен көрсетілетін 
қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау басқармасы.

  5. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Тауарлар мен 
көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау комитеті Маңғыстау 
облысының тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін 
бақылау департаментінің Маңғыстау аудандық тауарлар мен көрсетілетін 
қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау басқармасы.

  6. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Тауарлар мен 
көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау комитеті Маңғыстау 
облысының тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін 
бақылау департаментінің Мұнайлы аудандық тауарлар мен көрсетілетін 
қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау басқармасы.

  7. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Тауарлар мен 
көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау комитеті Маңғыстау 
облысының тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін 
бақылау департаментінің Түпқараған аудандық тауарлар мен көрсетілетін 
қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау басқармасы.

саламаттылығы, медициналық көрсетілетін қызметтердің сапасын бақылау, 
дəрілік заттар мен медициналық бұйымдардың айналысы, тамақ өнімінің 
қауіпсіздігі саласындағы техникалық регламенттер мен нормативтік құжаттарда 
белгіленген талаптардың сақталуын бақылау жəне қадағалау мəселелері бой-
ынша реттеуші, іске асыру жəне бақылау-қадағалау функцияларын жүзеге 
асыру;

  2) тиісті аумақта реттелетін саладағы мемлекеттік көрсетілетін қызмет-
тердің сапасы мен қолжетімділігін қамтамасыз ету; 

  3) өз құзыретінің шегінде Басқармаға жүктелген өзге де міндеттерді жүзеге 
асыру. 

  13. Функциялары: 
  1) өз құзыретінің шегінде тиісті аумақта реттелетін салада мемлекеттік 

саясатты іске асыру;
  2) өз құзыретінің шегінде Қазақстан Республикасы заңдарының жəне өзге 

де нормативтік құқықтық актілердің сақталуын қамтамасыз ету;
  3) тиісті аумақта халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламатты-

лығын қамтамасыз ету;
  4) Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес дəрілік заттар мен 

медициналық бұйымдарға арналған бағаларды мемлекеттік реттеуді жүзеге 
асыру;

  5) денсаулық сақтау субъектілерінің қызметін мемлекеттік бақылауды 
жүзеге асыру;

  6) дəрілік заттар мен медициналық бұйымдардың айналысы, халықтың 
санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы, медициналық қызметтер 
көрсету саласында, сондай-ақ денсаулық сақтау саласындағы есірткі заттар-
дың, психотроптық заттардың жəне прекурсорлардың айналымын мемлекеттік 
бақылауды жүзеге асыру;

  7) дəстүрлі медицина, халықтық медицина (емшілік) қызметтерін көрсететін 
субъектілердің қызметін бақылау;

  8) медициналық көрсетілетін қызметтердің сапасына сырттай сараптама 
жүргізуге қатысу;

  9) құзыретінің шегінде мониторинг жүргізу;
  10) тамақ өнімі қауіпсіздігін қамтамасыз ету;
  11) тиісті аумақта реттелетін салада бақылауды жəне қадағалауды жүзеге 

асыру;
  12) тұтынушыларға өткізілетін өнімдер мен көрсетілетін қызметтер 

бойын ша техникалық регламенттер мен нормативтік құжаттарда белгіленген 
талаптардың сақталуын бақылауды жүзеге асыру;

  13) реттелетін салада мемлекеттік жəне өзге де бағдарламалардың жəне 
жобалардың іске асырылуын қамтамасыз ету;

  14) мемлекеттік органдармен, жеке жəне заңды тұлғалармен, үкіметтік 
емес ұйымдармен, халықаралық ұйымдармен, тұтынушылардың қоғамдық 
бірлестіктерімен реттелетін саладағы мəселелер бойынша өзара іс-қимыл 
жасау;

  15) реттелетін салада мемлекеттік қызметтерді көрсету, рұқсат ету құжат-
тарын беру,олардың əрекетін тоқтата тұру, сондай-ақ Қазақстан Респуб-
ликасының заңнамасына сəйкес одан айыру (кері қайтару);

  16) балалар тамағы өнімдерін, тағамға тағамдық жəне биологиялық активті 
қоспаларды, генетикалық түрлендірілген объектілерді, сумен жəне тамақ 
өнімдерімен жанасатын материалдар мен бұйымдарды, адам денсаулығына 
зиянды əсер ететін химиялық заттарды, өнімдер мен заттардың жекелеген 
түрлерін қолдануды тоқтата тұру немесе қолдануға тыйым салу;

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

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

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

  20) тиісті аумақта шаруашылық жəне (немесе) өзге де қызметтің жəне 
халық өмірінің ерекше шарттары бар шектеу іс-шараларын, оның ішінде 
карантинді енгізу;

  21) реттелетін саладағы мəселелер бойынша республикалық жəне өңірлік 
семинарларды, ғылыми-практикалық конференцияларды, дөңгелек үстелдер 
мен басқа да іс-шараларды ұйымдастыруға жəне өткізуге қатысу;

  22) өз құзыретінің шегінде тағамнан уланулар, инфекциялық, паразиттік 
жəне басқа да аурулар кезінде санитариялық-эпидемияға қарсы жəне сани-
тариялық-профилактикалық іс-шараларды ұйымдастыру жəне өткізу;

  23) өз құзыретінің шегінде Қазақстан Республикасының заңнамасын бұзу 
фактілерін қарау үшін жеке, лауазымды тұлғаларды, заңды тұлғалардың заңды 
өкілдерін шақыру;

  24) «Əкімшілік құқық бұзушылық туралы» Қазақстан Республикасының 
Кодексінде белгіленген тəртіппен əкімшілік құқық бұзушылық туралы істерді 
қозғау, қарау жəне əкімшілік жазалар қолдану;

  25) Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес жеке кəсіпкердің 
немесе заңды тұлғаның қызметін немесе қызметінің жекелеген түрлерін тоқтата 
тұру бойынша шаралар қабылдау;

  26) тиісті аумақта инфекциялық жəне паразиттік ауруларды эпидемиоло-
гиялық бақылауды жүзеге асыру;

  27) тиісті аумаққа инфекциялық, паразиттік аурулардың, сондай-ақ 
адамның денсаулығы үшін əлеуетті қауіпті заттар мен өнімдердің əкелінуі мен 
таралуын болдырмау мақсатында автомобиль өткізу пункттерін қоспағанда, 
Кеден одағының кедендік шекарасымен тұспа-тұс келетін Қазақстан Респуб-
ликасының Мемлекеттік шекарасы арқылы өткізу пункттерінде санитариялық-
эпидемияға қарсы (профилактикалық) іс-шараларды, халықтың денсаулығы 
үшін қауіп төндіретін жолаушыларды, экипаждарды, поезд бригадаларын, көлік 
құралдарын, жүктерді санитариялық-карантиндік бақылауды ұйымдастыру 
жəне өткізу;

  28) халықтың пайдалануы мен қолдануына, сондай-ақ кəсіпкерлік жəне 
(немесе) өзге де қызметте пайдалану мен қолдануға арналған өнімді Қазақстан 
Республикасының заңнамасында белгіленген тəртіппен Қазақстан Республика-
сының тиісті аумағына əкелуге, өндіруге, қолдануға жəне өткізуге тыйым салу;

  29) адамдардың өмірі мен денсаулығы үшін қауіпті деп танылған жағдайда 
шикізаттың, өнімнің, химиялық заттардың, технологиялық жабдықтардың, 
тетіктердің, процестердің, құрал-саймандардың жаңа түрлерін өндіруге, 
қолдануға жəне өткізуге тыйым салу;

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

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

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

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

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

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

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

  37) тиісті аумақта халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламатты-
лығы саласындағы радиациялық бақылауды жүзеге асыру;

  38) инфекциялық жəне паразиттік аурулардың көздері болып табылатын, 
халықтың декреттелген топтарына жататын, сондай-ақ міндетті медициналық 
қарап-тексеруден уақтылы өтпеген адамдарды жұмыстан уақытша шеттету 
туралы қаулылар қабылдау;

  39) халықты міндетті түрде вакцинациялауды, үй-жайларда жəне көлік 
құрал дарында, аумақтарда, инфекциялық жəне паразиттік аурулар ошақ-
тарында профилактикалық жəне ошақтық дезинфекция, дезинсекция жəне 
дератизация жүргізуді талап ету;

(Жалғасы. Басы 21-25-беттерде) 

(Жалғасы бар) 
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(Жалғасы. Басы 26-бетте) 

(Жалғасы 28-бетте) 

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің
2019 жылғы 8 мамырдағы № 207 бұйрығына 14-қосымша

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

бақылау комитеті Нұр-Сұлтан қаласының тауарлар мен көрсетілетін 
қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау департаменті» 

республикалық мемлекеттік мекемесінің ережесі

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

мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау комитеті 
Нұр-Сұлтан қаласының тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен 
қауіпсіздігін бақылау департаменті» республикалық мемлекеттік мекемесі 
(бұдан əрі – Департамент) қоғамдық денсаулық сақтау, халықтың санитариялық-
эпидемиологиялық саламаттылығы, медициналық көрсетілетін қызметтердің 
сапасы, дəрілік заттар мен медициналық бұйымдардың айналысы, техникалық 
регламенттер мен нормативтік құжаттарда белгіленген, сондай-ақ тамақ 
өнімінің қауіпсіздігі саласындағы (бұдан əрі – реттелетін сала) талаптардың 
сақталуын бақылау жəне қадағалау салаларында басшылықты жүзеге 
асыратын, құзыретінің шегінде облыс аумағында реттеуші, іске асыру жəне 
бақылау-қадағалау функцияларын жүзеге асыратын Қазақстан Республикасы 
Денсаулық сақтау министрлігі Тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы 
мен қауіпсіздігін бақылау комитетінің (бұдан əрі – Комитет) аумақтық бөлімшесі 
болып табылады.

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

  3. Департамент мемлекеттік мекеменің ұйымдық-құқықтық нысанындағы 
заңды тұлға болып табылады, мемлекеттік тілде өз атауы жазылған мөрлері мен 
мөртаңбалары, белгіленген үлгідегі бланкілері, Қазақстан Республикасының 
заңнамасына сəйкес қазынашылық органдарында шоттары болады. 

  4. Департамент азаматтық-құқықтық қатынастарға өз атынан түседі. 
  5. Егер заңнамаға сəйкес осыған уəкілеттік берілген болса, Департаменттің 

мемлекеттің атынан азаматтық-құқықтық қатынастардың тарапы болуға құқығы 
бар. 

  6. Департамент өз құзыретіндегі мəселелер бойынша Қазақстан Респуб-
ликасының заңнамасында белгіленген тəртіппен Департамент басшысының 
бұйрықтарымен жəне Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген 
басқа да актілермен ресімделетін шешімдерді қабылдайды. 

  7. Департаменттің құрылымы жəне штат санының лимиті қолданыстағы 
заңнамаға сəйкес бекітіледі. 

  8. Заңды тұлғаның орналасқан жері: 010000, Қазақстан Республикасы, 
Нұр-Сұлтан қаласы, Есіл ауданы, Достық көшесі, 13/3.

  9. Мемлекеттік органның толық атауы – «Қазақстан Республикасы 
Денсаулық сақтау министрлігінің Тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің 
сапасы мен қауіпсіздігін бақылау комитеті Нұр-Сұлтан қаласының тауарлар 
мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау департаменті» 
республикалық мемлекеттік мекемесі.

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

жүзеге асырылады. 
  12. Департаментке Департаменттің функциялары болып табылатын 

міндеттерді орындау тұрғысында кəсіпкерлік субъектілерімен шарттық 
қатынастарға түсуге жол берілмейді. 

  Егер Департаментке заңнамалық актілермен кірістер əкелетін қызметті 
жүзеге асыру құқығы берілсе, онда осындай қызметтен алынған кірістер, егер 
заңнамада өзгеше белгіленбесе, мемлекеттік бюджеттің кірісіне жіберіледі. 

  2-тарау. Департаменттің негізгі міндеттері, функциялары,
құқықтары мен міндеттері

  13. Міндеттері: 
  1) қоғамдық денсаулық сақтау, халықтың санитариялық-эпидемиологиялық 

саламаттылығы, медициналық көрсетілетін қызметтердің сапасы, дəрілік 
заттар мен медициналық бұйымдардың айналысы, тамақ өнімінің қауіпсіздігі 
саласында техникалық регламенттер мен нормативтік құжаттарда белгіленген 
талаптардың сақталуын бақылау жəне қадағалау мəселелері бойынша 
реттеуші, іске асыру жəне бақылау-қадағалау функцияларын жүзеге асыру;

  2) тиісті аумақта реттелетін саладағы мемлекеттік көрсетілетін қызмет-
тердің сапасы мен қолжетімділігін қамтамасыз ету;

  3) өз құзыретінің шегінде Департаментке жүктелген өзге де міндеттерді 
жүзеге асыру.

  14. Функциялары:
  1) тиісті аумақта өз құзыреті шегінде реттелетін салада мемлекеттік сая-

сатты іске асыру;
  2) Қазақстан Республикасының əкімшілік құқық бұзушылық туралы 

заңнамасына сəйкес жеке кəсіпкердің немесе заңды тұлғаның қызметін немесе 
қызметінің жекелеген түрлерін тоқтата тұру бойынша шаралар қабылдау;

  3) жобаларды мемлекеттік санитариялық-эпидемиологиялық сараптауға 
қатысу жəне жүргізу, оның нəтижелері бойынша, сондай-ақ тексеру жəне 
(немесе) профилактикалық бақылау нəтижелерінің негізінде Қазақстан 
Республикасының заңнамасына сəйкес санитариялық-эпидемиологиялық 
қорытынды беру;

  4) өз құзыретінің шегінде лицензиаттардың Қазақстан Республикасы 
заңнамасын сақтауын мемлекеттік бақылауды жүзеге асыру;

  5) реттелетін салада мемлекеттік қызметтерді көрсету, рұқсат беру 
құжаттарын беру, олардың қолданысын тоқтата тұру, сондай-ақ Қазақстан 
Республикасының заңнамасына сəйкес одан айыру (кері қайтару);

  6) медициналық көрсетілетін көмектің деңгейі мен сапасына азаматтардың 
қанағаттанушылық дəрежесін айқындау;

  7) Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес дəрілік заттар мен 
медициналық бұйымдарға арналған бағаларды мемлекеттік реттеуді жүзеге 
асыру;

  8) денсаулық сақтау субъектілерінің қызметіне мемлекеттік бақылауды 
жүзеге асыру;

  9) дəрілік заттар мен медициналық бұйымдардың айналысы, халықтың 
санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы, медициналық қызметтерді 
көрсету саласында, сондай-ақ денсаулық сақтау саласындағы есірткі зат тар-
дың, психотроптық заттар мен прекурсорлардың айналымын мемлекеттік 
бақылауды жүзеге асыру;

  10) дəстүрлі медицина, халық медицинасы (емшілік) қызметтерін көрсету 
субъектілерінің қызметін бақылау;

  11) медициналық көрсетілетін қызметтер сапасына сырттай сараптама 
жүргізу;

  12) өз құзыретінің шегінде мониторингті жүзеге асыру;
  13) дəрілік заттар мен медициналық бұйымдардың қауіпсіздігі мен сапасын 

сараптау жəне бағалау бойынша монополиялық қызметті жүзеге асыратын 
сынақ зертханаларын аккредиттеуге қатысу;

  14) фармацевтикалық инспекцияларды жүзеге асыру;
  15) Департаменттің құзыретіне кіретін мəселелер бойынша жеке жəне 

заңды тұлғалардың өтініштерін қарау;
  16) Қазақстан Республикасының аумағында мемлекеттік санитариялық-

эпидемиологиялық бақылауды жəне қадағалауды жүзеге асыру;
  17) шаруашылық жəне (немесе) өзге де қызметтің жəне халық тұрмысының 

ерекше шарттары бар шектеу іс-шараларын, оның ішінде карантинді енгізу;
  18) «Рұқсаттар мен хабарламалар туралы» Қазақстан Республикасының 

Заңына сəйкес рұқсат беру рəсімдерін лицензиялауды жүзеге асыру жəне 
хабарламаларды қабылдау;

  19) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тəртіппен 
халықтың пайдалануы мен қолдануына, сондай-ақ кəсіпкерлік жəне (немесе) 
өзге де қызметте пайдалану мен қолдануға арналған өнімді Қазақстан Респуб-
ликасының аумағына əкелуге, өндіруге, қолдануға жəне өткізуге тыйым салу;

  20) адамдардың өмірі мен денсаулығы үшін қауіпті деп танылған жағдайда 
шикізаттың, өнімнің, химиялық заттардың, технологиялық жабдықтардың, 
тетіктердің, процестердің, құрал-саймандардың жаңа түрлерін өндіруге, 
қолдануға жəне өткізуге тыйым салу;

  21) тамақ өнімінің қауіпсіздігін қамтамасыз ету;
  22) республиканың аумағын инфекциялық, паразиттік аурулардың əкелінуі 

мен таралуынан санитариялық қорғау бойынша іс-шараларды ұйымдастыру 
жəне өткізу;

  23) тиісті аумаққа инфекциялық, паразиттік аурулардың, сондай-ақ 
адамның денсаулығы үшін əлеуетті қауіпті заттар мен өнімдердің əкелінуі мен 
таралуын болдырмау мақсатында автомобиль өткізу пункттерін қоспағанда, 
Кеден одағының кедендік шекарасымен тұспа-тұс келетін Қазақстан Респуб-
ликасының Мемлекеттік шекарасы арқылы өткізу пункттерінде санитариялық-
эпидемияға қарсы (санитариялық-профилактикалық) іс-шараларды, 
халықтың денсаулығы үшін қауіп төндіретін жолаушыларды, экипаждарды, 
пойыз бригадаларын, көлік құралдарын, жүктерді санитариялық-карантиндік 
бақылауды ұйымдастыру жəне өткізу;

  24) тиісті аумақта йод тапшылығы ауруларының профилактикасы туралы 
Қазақстан Республикасының заңнамасы талаптарының орындалуын бақы-
лауды жəне қадағалауды жүзеге асыру;

  25) тиісті аумақта инфекциялық жəне паразиттік ауруларды эпидемиоло-
гиялық бақылауды жүзеге асыру;

  26) тұтынушыларға өткізілетін өнімдер мен көрсетілетін қызметтер 
бойынша техникалық регламенттер мен нормативтік құжаттарда белгіленген 
талап тардың сақталуын бақылауды жүзеге асыру;

  27) Қазақстан Республикасының санитариялық-эпидемиологиялық қадаға-
лауға жататын тамақ өнімдерінің қауіпсіздігі туралы заңнамасында белгіленген 
талаптардың сақталуын мемлекеттік бақылауды ұйымдастыру, үйлестіру жəне 
жүзеге асыру;

  28) реттелетін салада Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарын 
бұзушылықтарды жою туралы нұсқамалар беру;

  29) өз құзыретінің шегінде Қазақстан Республикасының заңнамасын бұзу 
фактілерін қарау үшін жеке, лауазымды тұлғаларды, заңды тұлғалардың заңды 
өкілдерін шақыру;

  30) балалар тағамы өнімдерін, тағамдық жəне тағамға биологиялық активті 
қоспаларды, генетикалық түрлендірілген объектілерді, сумен жəне тамақ 
өнімдерімен жанасатын материалдар мен бұйымдарды, адам денсаулығына 
зиянды əсер ететін химиялық заттарды, өнімдер мен заттардың жекелеген 
түрлерін қолдануды тоқтата тұру немесе қолдануға тыйым салу;

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

  32) инфекциялық жəне паразиттік аурулардың көздері болып табылатын 
адамдарды көрсетімдері бойынша емделуге жатқызуға жіберу;

  33) ауру таралмаған немесе аурудың таралу деңгейі төмен аумақты немесе 
оның бөлігін айқындау;

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

  35) Қазақстан Республикасының аумағында халықтың санитариялық-
эпидемиологиялық саламаттылығы саласында радиациялық бақылауды 
жүзеге асыру;

  36) инфекциялық жəне паразиттік аурулардың көздері болып табылатын, 
халықтың декреттелген топтарына жататын, сондай-ақ міндетті медициналық 
тексеруден уақтылы өтпеген адамдарды жұмыстан уақытша шеттету туралы 
қаулы қабылдау;

  37) халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы сала-
сындағы нормативтік құқықтық актілерді жəне гигиеналық нормативтерді 
бұзушылықтар жойылғанға дейін Қазақстан Республикасының əкімшілік құқық 
бұзушылық туралы заңнамасына сəйкес жекелеген жұмыс түрлерін, жұмыс 
істеп тұрған, салынып жатқан немесе реконструкцияланып жатқан объектілерді 
пайдалануды тоқтата тұру;

  38) халықты міндетті түрде вакцинациялауды, үй-жайларда жəне көлік 
құрал дарында, аумақтарда, инфекциялық жəне паразиттік аурулар ошақ-
тарында профилактикалық жəне ошақтық дезинфекция, дезинсекция жəне 
дератизация жүргізуді талап ету;

  39) санитариялық-қорғаныш аймақтарының көлемін белгілеу жəне өзгерту;
  40) реттелетін саладағы мəселелер бойынша республикалық жəне өңірлік 

семинарларды, ғылыми-практикалық конференцияларды ұйымдастыруға жəне 
өткізуге қатысу;

  41) Қазақстан Республикасында қолдануға тыйым салынған əлеуетті қауіпті 
химиялық, биологиялық заттардың тізілімін жүргізу;

  42) «Əкімшілік құқық бұзушылық туралы» Қазақстан Республикасының 
кодексінде белгіленген тəртіппен əкімшілік құқық бұзушылық туралы істерді 
қозғау, қарау;

  43) халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласын-
дағы заңнаманың бұзылуына тергеп-тексеру жүргізу;

  44) санитариялық-эпидемиологиялық қадағалауға жататын тамақ өнім-
дерінің қауіпсіздігі саласындағы нормативтік-техникалық құжаттаманың жоба-
ларын; санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды бере отырып, Қазақстан 
Республикасының тамақ өнімдерінің қауіпсіздігі туралы заңнамасында белгі-
ленген талаптарға тамақ өнімдерін əзірлеу (жасау), өндіру (дайындау), оның 
айналымы, кəдеге жарату жəне жою процестерінің (сатыларының) сəйкестігін, 
əзірлеу (жасау), өндіру (дайындау), оның айналымы, кəдеге жарату жəне жою 
кезінде пайдаланылатын машиналар мен жабдықтардың, материалдар мен 
бұйымдардың сəйкестігін келісу;

  45) құзыретінің шегінде мемлекеттік органдармен, жеке жəне заңды 
тұлғалармен, үкіметтік емес ұйымдармен өзара іс-қимыл жасау;

  46) Департаменттің аумақтық басқармаларының қызметін үйлестіру жəне 
бақылау;

  47) аккредиттеу стандарттарына ұйымдар қызметінің сəйкестігін тану 
мақ сатында медициналық ұйымдарды акредиттеуді ұйымдастыруға қатысу 
жəне өткізу;

  48) өз құзыретінің шегінде Қазақстан Республикасының заңдары мен өзге 
де нормативтік құқықтық актілерінің сақталуын қамтамасыз ету;

  49) тиісті аумақта халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламат-
тылығын қамтамасыз ету;

  50) құзыретінің шегінде реттелетін саладағы құжаттарды жəне нормативтік 
құқықтық актілерді əзірлеуге қатысу;

  51) реттелетін саладағы мемлекеттік жəне өзге де бағдарламалардың, 
жобалар мен стратегиялық жоспарлардың іске асырылуын қамтамасыз ету;

  52) реттелетін саладағы Қазақстан Республикасының заңнамасын жетіл-
діру бойынша ұсыныстар енгізу;

  53) тиісті аумақта денсаулық сақтау ұйымдарының, халықтың санитария-
лық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы қызметті жүзеге 
асыратын ұйымдардың қызметін үйлестіру;

  54) тиісті аумақта құзыретінің шегінде өнімге, тауарларға, процестерге, 
көрсетілетін қызметтерге арналған мемлекеттік жəне халықаралық стандарт-
тардың жобаларын, жобалау нормаларын келісу;

  55) өз құзыретінің шегінде тамақтан уланулар, инфекциялық, паразиттік 
жəне басқа да аурулар кезінде санитариялық-эпидемияға қарсы жəне 
санитариялық-профилактикалық іс-шараларды ұйымдастыру жəне өткізу;

  56) реттелетін салада кадрлардың біліктілігін арттыруды жəне қайта 
даярлауды ұйымдастыру жəне өткізу бойынша ұсыныстар енгізу;

  57) Қазақстан Республикасы Үкіметі бекітетін тəртіппен шектеу іс-
шараларын, оның ішінде жекелеген объектілерде карантин белгілеу;

  58) салауатты өмір салтын қалыптастыруды жəне салауатты тамақтануды 
ұйымдастыру;

  59) реттелетін салада түсіндіру жұмысын ұйымдастыру;
  60) заңдарда, Қазақстан Республикасы Президентінің жəне Үкіметінің 

актілерінде көзделген өзге де функцияларды жүзеге асыру.
  15. Құқықтары мен міндеттері:
  1) реттелетін саладағы мəселелер бойынша мемлекеттік органдардан, 

лауазымды тұлғалардан, жеке жəне заңды тұлғалардан заңнамада белгіленген 
тəртіппен ақпарат сұрату жəне алу;

  2) жеке жəне заңды тұлғалар Департаменттің жəне оның аумақтық 
бөлімшелерінің лауазымды тұлғалары берген заңды талаптарды немесе 
нұсқа маларды, қаулыларды орындамаған немесе тиісінше орындамаған 
кезде сотқа жүгіну;

  3) реттелетін салада құзыретінің шегінде аумақтық бөлімшелерге, жеке 
жəне заңды тұлғаларға əдіснамалық жəне консультациялық көмек көрсету;

  4) реттелетін саладағы мəселелер бойынша ақпараттық-түсіндіру жұмысын 
жүзеге асыру;

  5) өз құзыретінің шегінде консультациялық-кеңесші жəне сараптама 
комиссияларын (жұмыс топтарын) құру;

  6) бухгалтерлік есепті жүргізу жəне қаржылық есептілікті қалыптастыру;
  7) Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген жағдайларды 

қоспағанда, өзінің өкілеттіктерін жүзеге асыру кезінде алынған коммерциялық, 
қызметтік, өзге де заңмен қорғалатын құпияны құрайтын ақпаратты жария 
етпеу;

  8) реттелетін салада Қазақстан Республикасы заңнамасының қолданы-
луына талдау жүргізу;

  9) заңнамада белгіленген тəртіппен тексерулер мен сараптамалар 
жүргізуге басқа ұйымдардан мамандарды тарту;

  10) Қазақстан Республикасының заңнамасын, жеке жəне заңды тұлға-
лардың құқықтарын жəне заңмен қорғалатын мүдделерін сақтау;

  11) дəрілік заттардың жəне медициналық бұйымдардың айналысы 
саласындағы бағдарламаларды əзірлеу бойынша ұсыныстар енгізу, сондай-
ақ азаматтардың денсаулығын сақтау жөніндегі мемлекеттік жəне салалық 
(секторлық) бағдарламаларды əзірлеуге қатысу;

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

  3-тарау. Департаменттің қызметін ұйымдастыру
  16. Департаментке басшылықты Басшы жүзеге асырады, ол Департаментке 

жүктелген міндеттердің орындалуына жəне өз функцияларын жүзеге асыруға 
дербес жауапты болады.

  17. Департаменттің басшысы Қазақстан Республикасының заңнамасына 
сəйкес қызметке тағайындалады жəне қызметтен босатылады.

  18. Департамент басшысының Қазақстан Республикасының заңнамасына 
сəйкес қызметке тағайындалатын жəне қызметтен босатылатын орынбасар-
лары болады.

  19. Департамент басшысының өкілеттіктері:
  1) Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес Департамент 

қызметкерлерін қызметке тағайындайды жəне қызметтен босатады;
  2) заңнамада белгіленген тəртіппен Департамент қызметкерлерін іссапарға 

жіберу, еңбек демалыстарын беру, материалдық көмек көрсету, даярлау (қайта 
даярлау), біліктілігін арттыру, көтермелеу, үстемеақы төлеу жəне сыйлықақы 
беру, сондай-ақ тəртіптік жауапкершілікке тарту мəселелерін шешеді;

  3) Департамент қызметкерлерінің міндеттерін, өкілеттіктері мен жауап-
кершілігін айқындайды, сондай-ақ Департаменттің «Б» корпусының мемлекеттік 
əкімшілік лауазымдарына қойылатын біліктілік талаптарды бекітеді;

  4) өз құзыретіне кіретін мəселелер бойынша бұйрықтарға қол қояды;
  5) заңнамаға сəйкес барлық мемлекеттік органдарда жəне өзге де 

ұйымдарда Департаменттің мүддесін білдіреді;
  6) сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жасауға бағытталған шараларды 

қабылдайды;
  7) Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес өзге де өкілеттіктерді 

жүзеге асырады.
  Департамент басшысы болмаған кезеңде оның өкілеттіктерін атқаруды 

заңнамаға сəйкес оны алмастыратын тұлға жүзеге асырады.
  20. Департаменттің басшысы қолданыстағы заңнамаға сəйкес өзінің 

орынбасарларының өкілеттіктерін айқындайды.

  4-тарау. Департаменттің мүлкi
  21. Департаменттің заңнамада көзделген жағдайларда жедел басқару 

құқығында оқшауланған мүлкінің болуы мүмкін.
  Департаменттің мүлкi оған меншік иесі берген мүлiк, сондай-ақ өз қызметі 

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

  22. Департаментке бекiтілген мүлiк республикалық меншiкке жатады.
  23. Егер заңнамада өзгеше көзделмесе, Департамент өзіне бекітілген 

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

  5-тарау. Департаментті қайта ұйымдастыру жəне тарату
  24. Департаментті қайта ұйымдастыру жəне тарату Қазақстан Республика-

сының заңнамасына сəйкес жүзеге асырылады.

  Қарамағындағы аумақтық бөлiмшелердің тізбесі
  1. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Тауарлар 

мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау комитеті 
Нұр-Сұлтан қаласының тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен 
қауіпсіздігін бақылау департаментінің Нұр-Сұлтан қаласы Алматы ауданы 
тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау 
басқармасы.

  2. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Тауарлар 
мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау комитеті 
Нұр-Сұлтан қаласының Тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен 
қауіпсіздігін бақылау департаментінің Нұр-Сұлтан қаласы Байқоңыр ауданы 
Тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау 
басқармасы.

  3. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Тауарлар 
мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау комитеті 
Нұр-Сұлтан қаласының тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен 
қауіпсіздігін бақылау департаментінің Нұр-Сұлтан қаласы Есіл ауданы тауарлар 
мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау басқармасы.

  4. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Тауарлар 
мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау комитеті 
Нұр-Сұлтан қаласының Тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен 
қауіпсіздігін бақылау департаментінің Нұр-Сұлтан қаласы Сарыарқа ауданы 
тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау 
басқармасы.

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің
 2019 жылғы 8 мамырдағы № 207 бұйрығына 15-қосымша

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

қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау департаменті» 
республикалық мемлекеттік мекемесінің ережесі

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

мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау комитеті 
Павлодар облысының тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен 
қауіпсіздігін бақылау департаменті» республикалық мемлекеттік мекемесі 
(бұдан əрі – Департамент) қоғамдық денсаулық сақтау, халықтың санитариялық-
эпидемиологиялық саламаттылығы, медициналық көрсетілетін қызметтердің 
сапасы, дəрілік заттар мен медициналық бұйымдардың айналысы, техникалық 
регламенттер мен нормативтік құжаттарда белгіленген, сондай-ақ тамақ 
өнімінің қауіпсіздігі саласындағы (бұдан əрі – реттелетін сала) талаптардың 
сақталуын бақылау жəне қадағалау салаларында басшылықты жүзеге 
асыратын, құзыретінің шегінде облыс аумағында реттеуші, іске асыру жəне 
бақылау-қадағалау функцияларын жүзеге асыратын Қазақстан Республикасы 
Денсаулық сақтау министрлігі Тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы 
мен қауіпсіздігін бақылау комитетінің (бұдан əрі – Комитет) аумақтық бөлімшесі 
болып табылады.

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

  3. Департамент мемлекеттік мекеменің ұйымдық-құқықтық нысанындағы 
заңды тұлға болып табылады, мемлекеттік тілде өз атауы жазылған мөрлері мен 
мөртаңбалары, белгіленген үлгідегі бланкілері, Қазақстан Республикасының 
заңнамасына сəйкес қазынашылық органдарында шоттары болады. 

  4. Департамент азаматтық-құқықтық қатынастарға өз атынан түседі. 
  5. Егер заңнамаға сəйкес осыған уəкілеттік берілген болса, Департамент-

тің мемлекеттің атынан азаматтық-құқықтық қатынастардың тарапы болуға 
құқығы бар. 

  6. Департамент өз құзыретіндегі мəселелер бойынша Қазақстан Респуб-
ликасының заңнамасында белгіленген тəртіппен Департамент басшысының 
бұйрықтарымен жəне Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген 
басқа да актілермен ресімделетін шешімдерді қабылдайды. 

  7. Департаменттің құрылымы жəне штат санының лимиті қолданыстағы 
заңнамаға сəйкес бекітіледі. 
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(Жалғасы 29-бетте) 

(Жалғасы. Басы 26-27-беттерде) 

  8. Заңды тұлғаның орналасқан жері: 140000, Қазақстан Республикасы, 
Павлодар облысы, Павлодар қаласы, С. Торайғыров көшесі, 74/1.

  9. Мемлекеттік органның толық атауы – «Қазақстан Республикасы 
Денсаулық сақтау министрлігінің Тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің 
сапасы мен қауіпсіздігін бақылау комитеті Павлодар облысының тауарлар 
мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау департаменті» 
республикалық мемлекеттік мекемесі.

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

жүзеге асырылады. 
  12. Департаментке Департаменттің функциялары болып табылатын 

міндеттерді орындау тұрғысында кəсіпкерлік субъектілерімен шарттық 
қатынастарға түсуге жол берілмейді. 

  Егер Департаментке заңнамалық актілермен кірістер əкелетін қызметті 
жүзеге асыру құқығы берілсе, онда осындай қызметтен алынған кірістер, егер 
заңнамада өзгеше белгіленбесе, мемлекеттік бюджеттің кірісіне жіберіледі. 

  2-тарау. Департаменттің негізгі міндеттері, функциялары,
құқықтары мен міндеттері

  13. Міндеттері: 
  1) қоғамдық денсаулық сақтау, халықтың санитариялық-эпидемиологиялық 

саламаттылығы, медициналық көрсетілетін қызметтердің сапасы, дəрілік 
заттар мен медициналық бұйымдардың айналысы, тамақ өнімінің қауіпсіздігі 
саласында техникалық регламенттер мен нормативтік құжаттарда белгіленген 
талаптардың сақталуын бақылау жəне қадағалау мəселелері бойынша 
реттеуші, іске асыру жəне бақылау-қадағалау функцияларын жүзеге асыру;

  2) тиісті аумақта реттелетін саладағы мемлекеттік көрсетілетін қызмет-
тердің сапасы мен қолжетімділігін қамтамасыз ету;

  3) өз құзыретінің шегінде Департаментке жүктелген өзге де міндеттерді 
жүзеге асыру.

  14. Функциялары:
  1) тиісті аумақта өз құзыреті шегінде реттелетін салада мемлекеттік сая-

сатты іске асыру;
  2) Қазақстан Республикасының əкімшілік құқық бұзушылық туралы 

заңнамасына сəйкес жеке кəсіпкердің немесе заңды тұлғаның қызметін немесе 
қызметінің жекелеген түрлерін тоқтата тұру бойынша шаралар қабылдау;

  3) жобаларды мемлекеттік санитариялық-эпидемиологиялық сараптауға 
қатысу жəне жүргізу, оның нəтижелері бойынша, сондай-ақ тексеру жəне 
(немесе) профилактикалық бақылау нəтижелерінің негізінде Қазақстан 
Республикасының заңнамасына сəйкес санитариялық-эпидемиологиялық 
қорытынды беру;

  4) өз құзыретінің шегінде лицензиаттардың Қазақстан Республикасы 
заңнамасын сақтауын мемлекеттік бақылауды жүзеге асыру;

  5) реттелетін салада мемлекеттік қызметтерді көрсету, рұқсат беру 
құжат тарын беру, олардың қолданысын тоқтата тұру, сондай-ақ Қазақстан 
Республикасының заңнамасына сəйкес одан айыру (кері қайтару);

  6) медициналық көрсетілетін көмектің деңгейі мен сапасына азаматтардың 
қанағаттанушылық дəрежесін айқындау;

  7) Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес дəрілік заттар мен 
медициналық бұйымдарға арналған бағаларды мемлекеттік реттеуді жүзеге 
асыру;

  8) денсаулық сақтау субъектілерінің қызметіне мемлекеттік бақылауды 
жүзеге асыру;

  9) дəрілік заттар мен медициналық бұйымдардың айналысы, халықтың 
санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы, медициналық қызметтерді 
көрсету саласында, сондай-ақ денсаулық сақтау саласындағы есірткі заттар-
дың, психотроптық заттар мен прекурсорлардың айналымын мемлекеттік 
бақылауды жүзеге асыру;

  10) дəстүрлі медицина, халық медицинасы (емшілік) қызметтерін көрсету 
субъектілерінің қызметін бақылау;

  11) медициналық көрсетілетін қызметтер сапасына сырттай сараптама 
жүргізу;

  12) өз құзыретінің шегінде мониторингті жүзеге асыру;
  13) дəрілік заттар мен медициналық бұйымдардың қауіпсіздігі мен сапасын 

сараптау жəне бағалау бойынша монополиялық қызметті жүзеге асыратын 
сынақ зертханаларын аккредиттеуге қатысу;

  14) фармацевтикалық инспекцияларды жүзеге асыру;
  15) Департаменттің құзыретіне кіретін мəселелер бойынша жеке жəне 

заңды тұлғалардың өтініштерін қарау;
  16) Қазақстан Республикасының аумағында мемлекеттік санитариялық-

эпидемиологиялық бақылауды жəне қадағалауды жүзеге асыру;
  17) шаруашылық жəне (немесе) өзге де қызметтің жəне халық тұрмысының 

ерекше шарттары бар шектеу іс-шараларын, оның ішінде карантинді енгізу;
  18) «Рұқсаттар мен хабарламалар туралы» Қазақстан Республикасының 

Заңына сəйкес рұқсат беру рəсімдерін лицензиялауды жүзеге асыру жəне 
хабарламаларды қабылдау;

  19) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тəртіппен 
халықтың пайдалануы мен қолдануына, сондай-ақ кəсіпкерлік жəне (немесе) 
өзге де қызметте пайдалану мен қолдануға арналған өнімді Қазақстан Респуб-
ликасының аумағына əкелуге, өндіруге, қолдануға жəне өткізуге тыйым салу;

  20) адамдардың өмірі мен денсаулығы үшін қауіпті деп танылған жағдайда 
шикізаттың, өнімнің, химиялық заттардың, технологиялық жабдықтардың, 
тетіктердің, процестердің, құрал-саймандардың жаңа түрлерін өндіруге, 
қолдануға жəне өткізуге тыйым салу;

  21) тамақ өнімінің қауіпсіздігін қамтамасыз ету;
  22) республиканың аумағын инфекциялық, паразиттік аурулардың əкелінуі 

мен таралуынан санитариялық қорғау бойынша іс-шараларды ұйымдастыру 
жəне өткізу;

  23) тиісті аумаққа инфекциялық, паразиттік аурулардың, сондай-ақ 
адамның денсаулығы үшін əлеуетті қауіпті заттар мен өнімдердің əкелінуі мен 
таралуын болдырмау мақсатында автомобиль өткізу пункттерін қоспағанда, 
Кеден одағының кедендік шекарасымен тұспа-тұс келетін Қазақстан 
Республикасының Мемлекеттік шекарасы арқылы өткізу пункттерінде 
санитариялық-эпидемияға қарсы (санитариялық-профилактикалық) іс-
шараларды, халықтың денсаулығы үшін қауіп төндіретін жолаушыларды, 
экипаждарды, пойыз бригадаларын, көлік құралдарын, жүктерді санитариялық-
карантиндік бақылауды ұйымдастыру жəне өткізу;

  24) тиісті аумақта йод тапшылығы ауруларының профилактикасы туралы 
Қазақстан Республикасының заңнамасы талаптарының орындалуын бақы-
лауды жəне қадағалауды жүзеге асыру;

  25) тиісті аумақта инфекциялық жəне паразиттік ауруларды эпидемио-
логиялық бақылауды жүзеге асыру;

  26) тұтынушыларға өткізілетін өнімдер мен көрсетілетін қызметтер 
бойын ша техникалық регламенттер мен нормативтік құжаттарда белгіленген 
талаптардың сақталуын бақылауды жүзеге асыру;

  27) Қазақстан Республикасының санитариялық-эпидемиологиялық 
қадағалауға жататын тамақ өнімдерінің қауіпсіздігі туралы заңнамасында 
белгіленген талаптардың сақталуын мемлекеттік бақылауды ұйымдастыру, 
үйлестіру жəне жүзеге асыру;

  28) реттелетін салада Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарын 
бұзушылықтарды жою туралы нұсқамалар беру;

  29) өз құзыретінің шегінде Қазақстан Республикасының заңнамасын бұзу 
фактілерін қарау үшін жеке, лауазымды тұлғаларды, заңды тұлғалардың заңды 
өкілдерін шақыру;

  30) балалар тағамы өнімдерін, тағамдық жəне тағамға биологиялық активті 
қоспаларды, генетикалық түрлендірілген объектілерді, сумен жəне тамақ 
өнімдерімен жанасатын материалдар мен бұйымдарды, адам денсаулығына 
зиянды əсер ететін химиялық заттарды, өнімдер мен заттардың жекелеген 
түрлерін қолдануды тоқтата тұру немесе қолдануға тыйым салу;

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

  32) инфекциялық жəне паразиттік аурулардың көздері болып табылатын 
адамдарды көрсетімдері бойынша емделуге жатқызуға жіберу;

  33) ауру таралмаған немесе аурудың таралу деңгейі төмен аумақты немесе 
оның бөлігін айқындау;

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

  35) Қазақстан Республикасының аумағында халықтың санитариялық-
эпидемиологиялық саламаттылығы саласында радиациялық бақылауды 
жүзеге асыру;

  36) инфекциялық жəне паразиттік аурулардың көздері болып табылатын, 
халықтың декреттелген топтарына жататын, сондай-ақ міндетті медициналық 
тексеруден уақтылы өтпеген адамдарды жұмыстан уақытша шеттету туралы 
қаулы қабылдау;

  37) халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы сала-
сындағы нормативтік құқықтық актілерді жəне гигиеналық нормативтерді 
бұзушылықтар жойылғанға дейін Қазақстан Республикасының əкімшілік құқық 
бұзушылық туралы заңнамасына сəйкес жекелеген жұмыс түрлерін, жұмыс 
істеп тұрған, салынып жатқан немесе реконструкцияланып жатқан объектілерді 
пайдалануды тоқтата тұру;

  38) халықты міндетті түрде вакцинациялауды, үй-жайларда жəне көлік 
құралдарында, аумақтарда, инфекциялық жəне паразиттік аурулар ошақ-
тарында профилактикалық жəне ошақтық дезинфекция, дезинсекция жəне 
дератизация жүргізуді талап ету;

  39) санитариялық-қорғаныш аймақтарының көлемін белгілеу жəне өзгерту;
  40) реттелетін саладағы мəселелер бойынша республикалық жəне өңірлік 

семинарларды, ғылыми-практикалық конференцияларды ұйымдастыруға жəне 
өткізуге қатысу;

  41) Қазақстан Республикасында қолдануға тыйым салынған əлеуетті қауіпті 
химиялық, биологиялық заттардың тізілімін жүргізу;

  42) «Əкімшілік құқық бұзушылық туралы» Қазақстан Республикасының 
кодексінде белгіленген тəртіппен əкімшілік құқық бұзушылық туралы істерді 
қозғау, қарау;

  43) халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласын-
дағы заңнаманың бұзылуына тергеп-тексеру жүргізу;

  44) санитариялық-эпидемиологиялық қадағалауға жататын тамақ өнім-
дерінің қауіпсіздігі саласындағы нормативтік-техникалық құжаттаманың 
жобаларын; санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды бере отырып, 
Қазақстан Республикасының тамақ өнімдерінің қауіпсіздігі туралы заңнама-
сында белгіленген талаптарға тамақ өнімдерін əзірлеу (жасау), өндіру 
(дайындау), оның айналымы, кəдеге жарату жəне жою процестерінің (саты-
ларының) сəйкестігін, əзірлеу (жасау), өндіру (дайындау), оның айналымы, 
кəдеге жарату жəне жою кезінде пайдаланылатын машиналар мен жабдық-
тардың, материалдар мен бұйымдардың сəйкестігін келісу;

  45) құзыретінің шегінде мемлекеттік органдармен, жеке жəне заңды 
тұлғалармен, үкіметтік емес ұйымдармен өзара іс-қимыл жасау;

  46) Департаменттің аумақтық басқармаларының қызметін үйлестіру жəне 
бақылау;

  47) аккредиттеу стандарттарына ұйымдар қызметінің сəйкестігін тану 
мақсатында медициналық ұйымдарды акредиттеуді ұйымдастыруға қатысу 
жəне өткізу;

  48) өз құзыретінің шегінде Қазақстан Республикасының заңдары мен өзге 
де нормативтік құқықтық актілерінің сақталуын қамтамасыз ету;

  49) тиісті аумақта халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламат-
тылығын қамтамасыз ету;

  50) құзыретінің шегінде реттелетін саладағы құжаттарды жəне нормативтік 
құқықтық актілерді əзірлеуге қатысу;

  51) реттелетін саладағы мемлекеттік жəне өзге де бағдарламалардың, 
жобалар мен стратегиялық жоспарлардың іске асырылуын қамтамасыз ету;

  52) реттелетін саладағы Қазақстан Республикасының заңнамасын жетіл-
діру бойынша ұсыныстар енгізу;

  53) тиісті аумақта денсаулық сақтау ұйымдарының, халықтың санитария-
лық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы қызметті жүзеге 
асыратын ұйымдардың қызметін үйлестіру;

  54) тиісті аумақта құзыретінің шегінде өнімге, тауарларға, процестерге, 
көрсетілетін қызметтерге арналған мемлекеттік жəне халықаралық стандарт-
тардың жобаларын, жобалау нормаларын келісу;

  55) өз құзыретінің шегінде тамақтан уланулар, инфекциялық, паразиттік 
жəне басқа да аурулар кезінде санитариялық-эпидемияға қарсы жəне сани-
тариялық-профилактикалық іс-шараларды ұйымдастыру жəне өткізу;

  56) реттелетін салада кадрлардың біліктілігін арттыруды жəне қайта 
даярлауды ұйымдастыру жəне өткізу бойынша ұсыныстар енгізу;

  57) Қазақстан Республикасы Үкіметі бекітетін тəртіппен шектеу іс-
шараларын, оның ішінде жекелеген объектілерде карантин белгілеу;

  58) салауатты өмір салтын қалыптастыруды жəне салауатты тамақтануды 
ұйымдастыру;

  59) реттелетін салада түсіндіру жұмысын ұйымдастыру;
  60) заңдарда, Қазақстан Республикасы Президентінің жəне Үкіметінің 

актілерінде көзделген өзге де функцияларды жүзеге асыру.
  15. Құқықтары мен міндеттері:
  1) реттелетін саладағы мəселелер бойынша мемлекеттік органдардан, 

лауазымды тұлғалардан, жеке жəне заңды тұлғалардан заңнамада белгіленген 
тəртіппен ақпарат сұрату жəне алу;

  2) жеке жəне заңды тұлғалар Департаменттің жəне оның аумақтық 
бөлімшелерінің лауазымды тұлғалары берген заңды талаптарды немесе 
нұсқа маларды, қаулыларды орындамаған немесе тиісінше орындамаған 
кезде сотқа жүгіну;

  3) реттелетін салада құзыретінің шегінде аумақтық бөлімшелерге, жеке 
жəне заңды тұлғаларға əдіснамалық жəне консультациялық көмек көрсету;

  4) реттелетін саладағы мəселелер бойынша ақпараттық-түсіндіру жұмысын 
жүзеге асыру;

  5) өз құзыретінің шегінде консультациялық-кеңесші жəне сараптама 
комиссияларын (жұмыс топтарын) құру;

  6) бухгалтерлік есепті жүргізу жəне қаржылық есептілікті қалыптастыру;
  7) Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген жағдайларды 

қоспағанда, өзінің өкілеттіктерін жүзеге асыру кезінде алынған коммерциялық, 
қызметтік, өзге де заңмен қорғалатын құпияны құрайтын ақпаратты жария 
етпеу;

  8) реттелетін салада Қазақстан Республикасы заңнамасының қолданы-
луына талдау жүргізу;

  9) заңнамада белгіленген тəртіппен тексерулер мен сараптамалар 
жүргізуге басқа ұйымдардан мамандарды тарту;

  10) Қазақстан Республикасының заңнамасын, жеке жəне заңды тұлға-
лардың құқықтарын жəне заңмен қорғалатын мүдделерін сақтау;

  11) дəрілік заттардың жəне медициналық бұйымдардың айналысы 
саласындағы бағдарламаларды əзірлеу бойынша ұсыныстар енгізу, сондай-
ақ азаматтардың денсаулығын сақтау жөніндегі мемлекеттік жəне салалық 
(секторлық) бағдарламаларды əзірлеуге қатысу;

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

  3-тарау. Департаменттің қызметін ұйымдастыру
  16. Департаментке басшылықты Басшы жүзеге асырады, ол Департаментке 

жүктелген міндеттердің орындалуына жəне өз функцияларын жүзеге асыруға 
дербес жауапты болады.

  17. Департаменттің басшысы Қазақстан Республикасының заңнамасына 
сəйкес қызметке тағайындалады жəне қызметтен босатылады.

  18. Департамент басшысының Қазақстан Республикасының заңнамасына 
сəйкес қызметке тағайындалатын жəне қызметтен босатылатын орынбасарлары 
болады.

  19. Департамент басшысының өкілеттіктері:
  1) Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес Департамент 

қызметкерлерін қызметке тағайындайды жəне қызметтен босатады;
  2) заңнамада белгіленген тəртіппен Департамент қызметкерлерін іссапарға 

жіберу, еңбек демалыстарын беру, материалдық көмек көрсету, даярлау (қайта 
даярлау), біліктілігін арттыру, көтермелеу, үстемеақы төлеу жəне сыйлықақы 
беру, сондай-ақ тəртіптік жауапкершілікке тарту мəселелерін шешеді;

  3) Департамент қызметкерлерінің міндеттерін, өкілеттіктері мен жауап-
кершілігін айқындайды, сондай-ақ Департаменттің «Б» корпусының мемлекеттік 
əкімшілік лауазымдарына қойылатын біліктілік талаптарды бекітеді;

  4) өз құзыретіне кіретін мəселелер бойынша бұйрықтарға қол қояды;
  5) заңнамаға сəйкес барлық мемлекеттік органдарда жəне өзге де 

ұйымдарда Департаменттің мүддесін білдіреді;
  6) сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жасауға бағытталған шараларды 

қабылдайды;
  7) Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес өзге де өкілеттіктерді 

жүзеге асырады.
  Департамент басшысы болмаған кезеңде оның өкілеттіктерін атқаруды 

заңнамаға сəйкес оны алмастыратын тұлға жүзеге асырады.

  20. Департаменттің басшысы қолданыстағы заңнамаға сəйкес өзінің 
орынбасарларының өкілеттіктерін айқындайды.

  4-тарау. Департаменттің мүлкi
  21. Департаменттің заңнамада көзделген жағдайларда жедел басқару 

құқығында оқшауланған мүлкінің болуы мүмкін.
  Департаменттің мүлкi оған меншік иесі берген мүлiк, сондай-ақ өз қызметі 

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

  22. Департаментке бекiтілген мүлiк республикалық меншiкке жатады.
  23. Егер заңнамада өзгеше көзделмесе, Департамент өзіне бекітілген 

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

  5-тарау. Департаментті қайта ұйымдастыру жəне тарату
  24. Департаментті қайта ұйымдастыру жəне тарату Қазақстан Республика-

сының заңнамасына сəйкес жүзеге асырылады.

  Қарамағындағы аумақтық бөлiмшелердің тізбесі
  1. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Тауарлар 

мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау комитеті 
Павлодар облысының тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен 
қауіпсіздігін бақылау департаментінің Аққулы ауданы тауарлар мен көрсетілетін 
қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау басқармасы.

  2. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Тауарлар мен 
көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау комитеті Павлодар 
облысының тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін 
бақылау департаментінің Ақсу қалалық тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің 
сапасы мен қауіпсіздігін бақылау басқармасы.

  3. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Тауарлар мен 
көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау комитеті Павлодар 
облысының тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін 
бақылау департаментінің Ақтоғай аудандық тауарлар мен көрсетілетін 
қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау басқармасы.

  4. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Тауарлар мен 
көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау комитеті Павлодар 
облысының Тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін 
бақылау департаментінің Баянауыл аудандық Тауарлар мен көрсетілетін 
қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау басқармасы.

  5. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Тауарлар мен 
көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау комитеті Павлодар 
облысының тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін 
бақылау департаментінің Екібастұз қалалық тауарлар мен көрсетілетін 
қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау басқармасы.

  6. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Тауарлар мен 
көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау комитеті Павлодар 
облысының тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін 
бақылау департаментінің Ертіс аудандық тауарлар мен көрсетілетін 
қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау басқармасы.

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

  8. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Тауарлар 
мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау комитеті 
Павлодар облысының тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен 
қауіпсіздігін бақылау департаментінің Май аудандық тауарлар мен көрсетілетін 
қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау басқармасы.

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

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

  11. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Тауарлар 
мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау комитеті 
Павлодар облысының тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы 
мен қауіпсіздігін бақылау департаментінің Тереңкөл ауданы тауарлар мен 
көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау басқармасы.

  12. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Тауарлар 
мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау комитеті 
Павлодар облысының тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы 
мен қауіпсіздігін бақылау департаментінің Успен аудандық тауарлар мен 
көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау басқармасы.

  13. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Тауарлар 
мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау комитеті 
Павлодар облысының тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен 
қауіпсіздігін бақылау департаментінің Шарбақты аудандық тауарлар мен 
көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау басқармасы.

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 
2019 жылғы 8 мамырдағы № 207 бұйрығына 16-қосымша

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

бақылау комитеті Солтүстік Қазақстан облысының тауарлар 
мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау 
департаменті» республикалық мемлекеттік мекемесінің ережесі

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

мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау комитеті 
Солтүстік Қазақстан облысының тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің 
сапасы мен қауіпсіздігін бақылау департаменті» республикалық мемлекеттік 
мекемесі (бұдан əрі – Департамент) қоғамдық денсаулық сақтау, халықтың 
санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы, медициналық көрсетілетін 
қызметтердің сапасы, дəрілік заттар мен медициналық бұйымдардың 
айналысы, техникалық регламенттер мен нормативтік құжаттарда белгіленген, 
сондай-ақ тамақ өнімінің қауіпсіздігі саласындағы (бұдан əрі – реттелетін сала) 
талаптардың сақталуын бақылау жəне қадағалау салаларында басшылықты 
жүзеге асыратын, құзыретінің шегінде облыс аумағында реттеуші, іске 
асыру жəне бақылау-қадағалау функцияларын жүзеге асыратын Қазақстан 
Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Тауарлар мен көрсетілетін 
қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау комитетінің (бұдан əрі – Комитет) 
аумақтық бөлімшесі болып табылады.

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

  3. Департамент мемлекеттік мекеменің ұйымдық-құқықтық нысанындағы 
заңды тұлға болып табылады, мемлекеттік тілде өз атауы жазылған мөрлері мен 
мөртаңбалары, белгіленген үлгідегі бланкілері, Қазақстан Республикасының 
заңнамасына сəйкес қазынашылық органдарында шоттары болады. 

  4. Департамент азаматтық-құқықтық қатынастарға өз атынан түседі. 
  5. Егер заңнамаға сəйкес осыған уəкілеттік берілген болса, Департаменттің 

мемлекеттің атынан азаматтық-құқықтық қатынастардың тарапы болуға құқығы 
бар. 

  6. Департамент өз құзыретіндегі мəселелер бойынша Қазақстан Респуб-
ликасының заңнамасында белгіленген тəртіппен Департамент басшысының 
бұйрықтарымен жəне Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген 
басқа да актілермен ресімделетін шешімдерді қабылдайды. 

  7. Департаменттің құрылымы жəне штат санының лимиті қолданыстағы 
заңнамаға сəйкес бекітіледі. 
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(Жалғасы. Басы 26-28-беттерде) 

(Жалғасы 30-бетте) 

  8. Заңды тұлғаның орналасқан жері: 150009, Қазақстан Республикасы, 
Солтүстік Қазақстан облысы, Петропавл қаласы, Нұр-Сұлтан Назарбаев 
көшесі, 236.

  9. Мемлекеттік органның толық атауы – «Қазақстан Республикасы 
Денсаулық сақтау министрлігінің Тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің 
сапасы мен қауіпсіздігін бақылау комитеті Солтүстік Қазақстан облысының 
тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау 
департаменті» республикалық мемлекеттік мекемесі.

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

жүзеге асырылады. 
  12. Департаментке Департаменттің функциялары болып табылатын 

міндеттерді орындау тұрғысында кəсіпкерлік субъектілерімен шарттық 
қатынастарға түсуге жол берілмейді. 

  Егер Департаментке заңнамалық актілермен кірістер əкелетін қызметті 
жүзеге асыру құқығы берілсе, онда осындай қызметтен алынған кірістер, егер 
заңнамада өзгеше белгіленбесе, мемлекеттік бюджеттің кірісіне жіберіледі. 

 
 2-тарау. Департаменттің негізгі міндеттері, функциялары,

құқықтары мен міндеттері
  13. Міндеттері: 
  1) қоғамдық денсаулық сақтау, халықтың санитариялық-эпидемиологиялық 

саламаттылығы, медициналық көрсетілетін қызметтердің сапасы, дəрілік 
заттар мен медициналық бұйымдардың айналысы, тамақ өнімінің қауіпсіздігі 
саласында техникалық регламенттер мен нормативтік құжаттарда белгіленген 
талаптардың сақталуын бақылау жəне қадағалау мəселелері бойынша 
реттеуші, іске асыру жəне бақылау-қадағалау функцияларын жүзеге асыру;

  2) тиісті аумақта реттелетін саладағы мемлекеттік көрсетілетін қызмет-
тердің сапасы мен қолжетімділігін қамтамасыз ету;

  3) өз құзыретінің шегінде Департаментке жүктелген өзге де міндеттерді 
жүзеге асыру.

  14. Функциялары:
  1) тиісті аумақта өз құзыреті шегінде реттелетін салада мемлекеттік 

саясатты іске асыру;
  2) Қазақстан Республикасының əкімшілік құқық бұзушылық туралы 

заңнамасына сəйкес жеке кəсіпкердің немесе заңды тұлғаның қызметін немесе 
қызметінің жекелеген түрлерін тоқтата тұру бойынша шаралар қабылдау;

  3) жобаларды мемлекеттік санитариялық-эпидемиологиялық сараптауға 
қатысу жəне жүргізу, оның нəтижелері бойынша, сондай-ақ тексеру жəне 
(немесе) профилактикалық бақылау нəтижелерінің негізінде Қазақстан 
Республикасының заңнамасына сəйкес санитариялық-эпидемиологиялық 
қорытынды беру;

  4) өз құзыретінің шегінде лицензиаттардың Қазақстан Республикасы 
заңнамасын сақтауын мемлекеттік бақылауды жүзеге асыру;

  5) реттелетін салада мемлекеттік қызметтерді көрсету, рұқсат беру 
құжаттарын беру, олардың қолданысын тоқтата тұру, сондай-ақ Қазақстан 
Республикасының заңнамасына сəйкес одан айыру (кері қайтару);

  6) медициналық көрсетілетін көмектің деңгейі мен сапасына азаматтардың 
қанағаттанушылық дəрежесін айқындау;

  7) Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес дəрілік заттар мен 
медициналық бұйымдарға арналған бағаларды мемлекеттік реттеуді жүзеге 
асыру;

  8) денсаулық сақтау субъектілерінің қызметіне мемлекеттік бақылауды 
жүзеге асыру;

  9) дəрілік заттар мен медициналық бұйымдардың айналысы, халықтың 
санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы, медициналық қызметтерді 
көрсету саласында, сондай-ақ денсаулық сақтау саласындағы есірткі заттар-
дың, психотроптық заттар мен прекурсорлардың айналымын мемлекеттік 
бақылауды жүзеге асыру;

  10) дəстүрлі медицина, халық медицинасы (емшілік) қызметтерін көрсету 
субъектілерінің қызметін бақылау;

  11) медициналық көрсетілетін қызметтер сапасына сырттай сараптама 
жүргізу;

  12) өз құзыретінің шегінде мониторингті жүзеге асыру;
  13) дəрілік заттар мен медициналық бұйымдардың қауіпсіздігі мен сапасын 

сараптау жəне бағалау бойынша монополиялық қызметті жүзеге асыратын 
сынақ зертханаларын аккредиттеуге қатысу;

  14) фармацевтикалық инспекцияларды жүзеге асыру;
  15) Департаменттің құзыретіне кіретін мəселелер бойынша жеке жəне 

заңды тұлғалардың өтініштерін қарау;
  16) Қазақстан Республикасының аумағында мемлекеттік санитариялық-

эпидемиологиялық бақылауды жəне қадағалауды жүзеге асыру;
  17) шаруашылық жəне (немесе) өзге де қызметтің жəне халық тұрмысының 

ерекше шарттары бар шектеу іс-шараларын, оның ішінде карантинді енгізу;
  18) «Рұқсаттар мен хабарламалар туралы» Қазақстан Республикасының 

Заңына сəйкес рұқсат беру рəсімдерін лицензиялауды жүзеге асыру жəне 
хабарламаларды қабылдау;

  19) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тəртіппен 
халықтың пайдалануы мен қолдануына, сондай-ақ кəсіпкерлік жəне (немесе) 
өзге де қызметте пайдалану мен қолдануға арналған өнімді Қазақстан Респуб-
ликасының аумағына əкелуге, өндіруге, қолдануға жəне өткізуге тыйым салу;

  20) адамдардың өмірі мен денсаулығы үшін қауіпті деп танылған жағдайда 
шикізаттың, өнімнің, химиялық заттардың, технологиялық жабдықтардың, 
тетіктердің, процестердің, құрал-саймандардың жаңа түрлерін өндіруге, 
қолдануға жəне өткізуге тыйым салу;

  21) тамақ өнімінің қауіпсіздігін қамтамасыз ету;
  22) республиканың аумағын инфекциялық, паразиттік аурулардың əкелінуі 

мен таралуынан санитариялық қорғау бойынша іс-шараларды ұйымдастыру 
жəне өткізу;

  23) тиісті аумаққа инфекциялық, паразиттік аурулардың, сондай-ақ 
адамның денсаулығы үшін əлеуетті қауіпті заттар мен өнімдердің əкелінуі мен 
таралуын болдырмау мақсатында автомобиль өткізу пункттерін қоспағанда, 
Кеден одағының кедендік шекарасымен тұспа-тұс келетін Қазақстан Респуб-
ликасының Мемлекеттік шекарасы арқылы өткізу пункттерінде санитариялық-
эпидемияға қарсы (санитариялық-профилактикалық) іс-шараларды, халық-
тың денсаулығы үшін қауіп төндіретін жолаушыларды, экипаждарды, пойыз 
бригадаларын, көлік құралдарын, жүктерді санитариялық-карантиндік 
бақылауды ұйымдастыру жəне өткізу;

  24) тиісті аумақта йод тапшылығы ауруларының профилактикасы туралы 
Қазақстан Республикасының заңнамасы талаптарының орындалуын бақы-
лауды жəне қадағалауды жүзеге асыру;

 25) тиісті аумақта инфекциялық жəне паразиттік ауруларды эпидемио-
логиялық бақылауды жүзеге асыру;

  26) тұтынушыларға өткізілетін өнімдер мен көрсетілетін қызметтер 
бойынша техникалық регламенттер мен нормативтік құжаттарда белгіленген 
талаптардың сақталуын бақылауды жүзеге асыру;

  27) Қазақстан Республикасының санитариялық-эпидемиологиялық 
қадағалауға жататын тамақ өнімдерінің қауіпсіздігі туралы заңнамасында 
белгіленген талаптардың сақталуын мемлекеттік бақылауды ұйымдастыру, 
үйлестіру жəне жүзеге асыру;

  28) реттелетін салада Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарын 
бұзушылықтарды жою туралы нұсқамалар беру;

  29) өз құзыретінің шегінде Қазақстан Республикасының заңнамасын бұзу 
фактілерін қарау үшін жеке, лауазымды тұлғаларды, заңды тұлғалардың заңды 
өкілдерін шақыру;

  30) балалар тағамы өнімдерін, тағамдық жəне тағамға биологиялық активті 
қоспаларды, генетикалық түрлендірілген объектілерді, сумен жəне тамақ 
өнімдерімен жанасатын материалдар мен бұйымдарды, адам денсаулығына 
зиянды əсер ететін химиялық заттарды, өнімдер мен заттардың жекелеген 
түрлерін қолдануды тоқтата тұру немесе қолдануға тыйым салу;

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

  32) инфекциялық жəне паразиттік аурулардың көздері болып табылатын 
адамдарды көрсетімдері бойынша емделуге жатқызуға жіберу;

  33) ауру таралмаған немесе аурудың таралу деңгейі төмен аумақты немесе 
оның бөлігін айқындау;

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

  35) Қазақстан Республикасының аумағында халықтың санитариялық-
эпидемиологиялық саламаттылығы саласында радиациялық бақылауды 
жүзеге асыру;

  36) инфекциялық жəне паразиттік аурулардың көздері болып табылатын, 
халықтың декреттелген топтарына жататын, сондай-ақ міндетті медициналық 
тексеруден уақтылы өтпеген адамдарды жұмыстан уақытша шеттету туралы 
қаулы қабылдау;

  37) халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласын-
дағы нормативтік құқықтық актілерді жəне гигиеналық нормативтерді бұзу-
шылықтар жойылғанға дейін Қазақстан Республикасының əкімшілік құқық 
бұзушылық туралы заңнамасына сəйкес жекелеген жұмыс түрлерін, жұмыс 
істеп тұрған, салынып жатқан немесе реконструкцияланып жатқан объектілерді 
пайдалануды тоқтата тұру;

  38) халықты міндетті түрде вакцинациялауды, үй-жайларда жəне 
көлік құралдарында, аумақтарда, инфекциялық жəне паразиттік аурулар 
ошақтарында профилактикалық жəне ошақтық дезинфекция, дезинсекция 
жəне дератизация жүргізуді талап ету;

  39) санитариялық-қорғаныш аймақтарының көлемін белгілеу жəне өзгерту;
  40) реттелетін саладағы мəселелер бойынша республикалық жəне өңірлік 

семинарларды, ғылыми-практикалық конференцияларды ұйымдастыруға жəне 
өткізуге қатысу;

  41) Қазақстан Республикасында қолдануға тыйым салынған əлеуетті қауіпті 
химиялық, биологиялық заттардың тізілімін жүргізу;

  42) «Əкімшілік құқық бұзушылық туралы» Қазақстан Республикасының 
кодексінде белгіленген тəртіппен əкімшілік құқық бұзушылық туралы істерді 
қозғау, қарау;

  43) халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласын-
дағы заңнаманың бұзылуына тергеп-тексеру жүргізу;

  44) санитариялық-эпидемиологиялық қадағалауға жататын тамақ өнім-
дерінің қауіпсіздігі саласындағы нормативтік-техникалық құжаттаманың 
жобаларын; санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды бере отырып, 
Қазақстан Республикасының тамақ өнімдерінің қауіпсіздігі туралы заңна-
масында белгіленген талаптарға тамақ өнімдерін əзірлеу (жасау), өндіру 
(дайындау), оның айналымы, кəдеге жарату жəне жою процестерінің (саты-
ларының) сəйкестігін, əзірлеу (жасау), өндіру (дайындау), оның айналымы, 
кəдеге жарату жəне жою кезінде пайдаланылатын машиналар мен жабдық-
тардың, материалдар мен бұйымдардың сəйкестігін келісу;

  45) құзыретінің шегінде мемлекеттік органдармен, жеке жəне заңды 
тұлғалармен, үкіметтік емес ұйымдармен өзара іс-қимыл жасау;

  46) Департаменттің аумақтық басқармаларының қызметін үйлестіру жəне 
бақылау;

  47) аккредиттеу стандарттарына ұйымдар қызметінің сəйкестігін тану 
мақсатында медициналық ұйымдарды акредиттеуді ұйымдастыруға қатысу 
жəне өткізу;

  48) өз құзыретінің шегінде Қазақстан Республикасының заңдары мен өзге 
де нормативтік құқықтық актілерінің сақталуын қамтамасыз ету;

  49) тиісті аумақта халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламат-
тылығын қамтамасыз ету;

  50) құзыретінің шегінде реттелетін саладағы құжаттарды жəне нормативтік 
құқықтық актілерді əзірлеуге қатысу;

  51) реттелетін саладағы мемлекеттік жəне өзге де бағдарламалардың, 
жобалар мен стратегиялық жоспарлардың іске асырылуын қамтамасыз ету;

  52) реттелетін саладағы Қазақстан Республикасының заңнамасын 
жетілдіру бойынша ұсыныстар енгізу;

  53) тиісті аумақта денсаулық сақтау ұйымдарының, халықтың санитария-
лық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы қызметті жүзеге асы-
ратын ұйымдардың қызметін үйлестіру;

  54) тиісті аумақта құзыретінің шегінде өнімге, тауарларға, процестерге, 
көрсетілетін қызметтерге арналған мемлекеттік жəне халықаралық стандарт-
тардың жобаларын, жобалау нормаларын келісу;

  55) өз құзыретінің шегінде тамақтан уланулар, инфекциялық, паразиттік 
жəне басқа да аурулар кезінде санитариялық-эпидемияға қарсы жəне 
санитариялық-профилактикалық іс-шараларды ұйымдастыру жəне өткізу;

  56) реттелетін салада кадрлардың біліктілігін арттыруды жəне қайта 
даярлауды ұйымдастыру жəне өткізу бойынша ұсыныстар енгізу;

  57) Қазақстан Республикасы Үкіметі бекітетін тəртіппен шектеу іс-
шараларын, оның ішінде жекелеген объектілерде карантин белгілеу;

  58) салауатты өмір салтын қалыптастыруды жəне салауатты тамақтануды 
ұйымдастыру;

  59) реттелетін салада түсіндіру жұмысын ұйымдастыру;
  60) заңдарда, Қазақстан Республикасы Президентінің жəне Үкіметінің 

актілерінде көзделген өзге де функцияларды жүзеге асыру.
  15. Құқықтары мен міндеттері:
  1) реттелетін саладағы мəселелер бойынша мемлекеттік органдардан, 

лауазымды тұлғалардан, жеке жəне заңды тұлғалардан заңнамада белгіленген 
тəртіппен ақпарат сұрату жəне алу;

  2) жеке жəне заңды тұлғалар Департаменттің жəне оның аумақтық 
бөлімшелерінің лауазымды тұлғалары берген заңды талаптарды немесе 
нұсқамаларды, қаулыларды орындамаған немесе тиісінше орындамаған 
кезде сотқа жүгіну;

  3) реттелетін салада құзыретінің шегінде аумақтық бөлімшелерге, жеке 
жəне заңды тұлғаларға əдіснамалық жəне консультациялық көмек көрсету;

  4) реттелетін саладағы мəселелер бойынша ақпараттық-түсіндіру жұмысын 
жүзеге асыру;

  5) өз құзыретінің шегінде консультациялық-кеңесші жəне сараптама 
комиссияларын (жұмыс топтарын) құру;

  6) бухгалтерлік есепті жүргізу жəне қаржылық есептілікті қалыптастыру;
  7) Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген жағдайларды 

қоспағанда, өзінің өкілеттіктерін жүзеге асыру кезінде алынған коммерциялық, 
қызметтік, өзге де заңмен қорғалатын құпияны құрайтын ақпаратты жария 
етпеу;

  8) реттелетін салада Қазақстан Республикасы заңнамасының қолданы-
луына талдау жүргізу;

  9) заңнамада белгіленген тəртіппен тексерулер мен сараптамалар 
жүргізуге басқа ұйымдардан мамандарды тарту;

  10) Қазақстан Республикасының заңнамасын, жеке жəне заңды 
тұлғалардың құқықтарын жəне заңмен қорғалатын мүдделерін сақтау;

  11) дəрілік заттардың жəне медициналық бұйымдардың айналысы 
саласындағы бағдарламаларды əзірлеу бойынша ұсыныстар енгізу, сондай-
ақ азаматтардың денсаулығын сақтау жөніндегі мемлекеттік жəне салалық 
(секторлық) бағдарламаларды əзірлеуге қатысу;

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

 
3-тарау. Департаменттің қызметін ұйымдастыру

  16. Департаментке басшылықты Басшы жүзеге асырады, ол Департаментке 
жүктелген міндеттердің орындалуына жəне өз функцияларын жүзеге асыруға 
дербес жауапты болады.

  17. Департаменттің басшысы Қазақстан Республикасының заңнамасына 
сəйкес қызметке тағайындалады жəне қызметтен босатылады.

  18. Департамент басшысының Қазақстан Республикасының заңнамасына 
сəйкес қызметке тағайындалатын жəне қызметтен босатылатын орынбасарлары 
болады.

  19. Департамент басшысының өкілеттіктері:
  1) Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес Департамент 

қызметкерлерін қызметке тағайындайды жəне қызметтен босатады;
  2) заңнамада белгіленген тəртіппен Департамент қызметкерлерін іссапарға 

жіберу, еңбек демалыстарын беру, материалдық көмек көрсету, даярлау (қайта 
даярлау), біліктілігін арттыру, көтермелеу, үстемеақы төлеу жəне сыйлықақы 
беру, сондай-ақ тəртіптік жауапкершілікке тарту мəселелерін шешеді;

  3) Департамент қызметкерлерінің міндеттерін, өкілеттіктері мен жауапкер-
шілігін айқындайды, сондай-ақ Департаменттің «Б» корпусының мемлекеттік 
əкімшілік лауазымдарына қойылатын біліктілік талаптарды бекітеді;

  4) өз құзыретіне кіретін мəселелер бойынша бұйрықтарға қол қояды;
  5) заңнамаға сəйкес барлық мемлекеттік органдарда жəне өзге де 

ұйымдарда Департаменттің мүддесін білдіреді;

  6) сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жасауға бағытталған шараларды 
қабылдайды;

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

  Департамент басшысы болмаған кезеңде оның өкілеттіктерін атқаруды 
заңнамаға сəйкес оны алмастыратын тұлға жүзеге асырады.

  20. Департаменттің басшысы қолданыстағы заңнамаға сəйкес өзінің 
орынбасарларының өкілеттіктерін айқындайды.

 
4-тарау. Департаменттің мүлкi

  21. Департаменттің заңнамада көзделген жағдайларда жедел басқару 
құқығында оқшауланған мүлкінің болуы мүмкін.

  Департаменттің мүлкi оған меншік иесі берген мүлiк, сондай-ақ өз қызметі 
нəтижесінде сатып алынған мүлік (ақшалай кірістерді қоса алғанда) жəне 
Қазақстан Республикасының заңнамасында тыйым салынбаған өзге де көздер 
есебінен қалыптастырылады.

  22. Департаментке бекiтілген мүлiк республикалық меншiкке жатады.
  23. Егер заңнамада өзгеше көзделмесе, Департамент өзіне бекітілген 

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

 
5-тарау. Департаментті қайта ұйымдастыру жəне тарату

  24. Департаментті қайта ұйымдастыру жəне тарату Қазақстан Республика-
сының заңнамасына сəйкес жүзеге асырылады.

 
Қарамағындағы аумақтық бөлiмшелердің тізбесі

  1. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Тауарлар 
мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау комитеті 
Солтүстік Қазақстан облысының тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің 
сапасы мен қауіпсіздігін бақылау департаментінің Айыртау аудандық тауарлар 
мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау басқармасы.

  2. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Тауарлар 
мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау комитеті 
Солтүстік Қазақстан облысының тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің 
сапасы мен қауіпсіздігін бақылау департаментінің Ақжар аудандық тауарлар 
мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау басқармасы.

  3. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Тауарлар 
мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау комитеті 
Солтүстік Қазақстан облысының тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің 
сапасы мен қауіпсіздігін бақылау департаментінің Аққайың аудандық тауарлар 
мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау басқармасы.

  4. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Тауарлар 
мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау комитеті 
Солтүстік Қазақстан облысының тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің 
сапасы мен қауіпсіздігін бақылау департаментінің Ғабит Мүсірепов атындағы 
ауданның тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін 
бақылау басқармасы.

  5. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Тауарлар мен 
көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау комитеті Солтүстік 
Қазақстан облысының тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен 
қауіпсіздігін бақылау департаментінің Есіл аудандық тауарлар мен көрсетілетін 
қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау басқармасы.

  6. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Тауарлар 
мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау комитеті 
Солтүстік Қазақстан облысының тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің 
сапасы мен қауіпсіздігін бақылау департаментінің Жамбыл аудандық тауарлар 
мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау басқармасы.

  7. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Тауарлар мен 
көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау комитеті Солтүстік 
Қазақстан облысының тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен 
қауіпсіздігін бақылау департаментінің Қызылжар аудандық тауарлар мен 
көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау басқармасы.

  8. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Тауарлар мен 
көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау комитеті Солтүстік 
Қазақстан облысының тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен 
қауіпсіздігін бақылау департаментінің Мағжан Жұмабаев ауданының тауарлар 
мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау басқармасы.

  9. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Тауарлар 
мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау комитеті 
Солтүстік Қазақстан облысының тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің 
сапасы мен қауіпсіздігін бақылау департаментінің Мамлют аудандық тауарлар 
мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау басқармасы.

  10. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Тауарлар 
мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау комитеті 
Солтүстік Қазақстан облысының тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің 
сапасы мен қауіпсіздігін бақылау департаментінің Петропавл қалалық тауарлар 
мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау басқармасы.

  11. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Тауарлар 
мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау комитеті 
Солтүстік Қазақстан облысының тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің 
сапасы мен қауіпсіздігін бақылау департаментінің Тайынша аудандық тауарлар 
мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау басқармасы.

  12. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Тауарлар 
мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау комитеті 
Солтүстік Қазақстан облысының тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің 
сапасы мен қауіпсіздігін бақылау департаментінің Тимирязев аудандық 
тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау 
басқармасы.

  13. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Тауарлар 
мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау комитеті 
Солтүстік Қазақстан облысының тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің 
сапасы мен қауіпсіздігін бақылау департаментінің Уəлиханов аудандық 
тауар лар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау 
басқармасы.

  14. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Тауарлар 
мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау комитеті 
Солтүстік Қазақстан облысының тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің 
сапасы мен қауіпсіздігін бақылау департаментінің Шал ақын ауданының 
тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау 
басқармасы.

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 
2019 жылғы 8 мамырдағы № 207 бұйрығына 17-қосымша

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

қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау департаменті» 
республикалық мемлекеттік мекемесінің ережесі

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

мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау комитеті 
Түркістан облысының тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен 
қауіпсіздігін бақылау департаменті» республикалық мемлекеттік мекемесі 
(бұдан əрі – Департамент) қоғамдық денсаулық сақтау, халықтың санитариялық-
эпидемиологиялық саламаттылығы, медициналық көрсетілетін қызметтердің 
сапасы, дəрілік заттар мен медициналық бұйымдардың айналысы, техникалық 
регламенттер мен нормативтік құжаттарда белгіленген, сондай-ақ тамақ 
өнімінің қауіпсіздігі саласындағы (бұдан əрі – реттелетін сала) талаптардың 
сақталуын бақылау жəне қадағалау салаларында басшылықты жүзеге 
асыратын, құзыретінің шегінде облыс аумағында реттеуші, іске асыру жəне 
бақылау-қадағалау функцияларын жүзеге асыратын Қазақстан Республикасы 
Денсаулық сақтау министрлігі Тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы 
мен қауіпсіздігін бақылау комитетінің (бұдан əрі – Комитет) аумақтық бөлімшесі 
болып табылады.

  2. Департамент өз қызметін Қазақстан Республикасының Конституциясына 
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(Жалғасы 31-бетте) 

(Жалғасы. Басы 26-29-беттерде) 

жəне заңдарына, Қазақстан Республикасының Президенті мен Қазақстан 
Республикасы Үкіметінің актілеріне, өзге де нормативтік құқықтық актілерге, 
сондай-ақ осы Ережеге сəйкес жүзеге асырады. 

  3. Департамент мемлекеттік мекеменің ұйымдық-құқықтық нысанындағы 
заңды тұлға болып табылады, мемлекеттік тілде өз атауы жазылған мөрлері мен 
мөртаңбалары, белгіленген үлгідегі бланкілері, Қазақстан Республикасының 
заңнамасына сəйкес қазынашылық органдарында шоттары болады. 

  4. Департамент азаматтық-құқықтық қатынастарға өз атынан түседі. 
  5. Егер заңнамаға сəйкес осыған уəкілеттік берілген болса, Департаменттің 

мемлекеттің атынан азаматтық-құқықтық қатынастардың тарапы болуға құқығы 
бар. 

  6. Департамент өз құзыретіндегі мəселелер бойынша Қазақстан Респуб-
ликасының заңнамасында белгіленген тəртіппен Департамент басшысының 
бұйрықтарымен жəне Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген 
басқа да актілермен ресімделетін шешімдерді қабылдайды. 

  7. Департаменттің құрылымы жəне штат санының лимиті қолданыстағы 
заңнамаға сəйкес бекітіледі. 

  8. Заңды тұлғаның орналасқан жері: 161200, Қазақстан Республикасы, 
Түркістан облысы, Түркістан қаласы, Т. Озал көшесі, 8.

  9. Мемлекеттік органның толық атауы – «Қазақстан Республикасы 
Денсаулық сақтау министрлігінің Тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің 
сапасы мен қауіпсіздігін бақылау комитеті Түркістан облысының тауарлар мен 
көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау департаменті» 
республикалық мемлекеттік мекемесі.

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

жүзеге асырылады. 
  12. Департаментке Департаменттің функциялары болып табылатын 

міндеттерді орындау тұрғысында кəсіпкерлік субъектілерімен шарттық 
қатынастарға түсуге жол берілмейді. 

  Егер Департаментке заңнамалық актілермен кірістер əкелетін қызметті 
жүзеге асыру құқығы берілсе, онда осындай қызметтен алынған кірістер, егер 
заңнамада өзгеше белгіленбесе, мемлекеттік бюджеттің кірісіне жіберіледі. 

 
2-тарау. Департаменттің негізгі міндеттері, функциялары,

құқықтары мен міндеттері
  13. Міндеттері: 
  1) қоғамдық денсаулық сақтау, халықтың санитариялық-эпидемиологиялық 

саламаттылығы, медициналық көрсетілетін қызметтердің сапасы, дəрілік 
заттар мен медициналық бұйымдардың айналысы, тамақ өнімінің қауіпсіздігі 
саласында техникалық регламенттер мен нормативтік құжаттарда белгіленген 
талаптардың сақталуын бақылау жəне қадағалау мəселелері бойынша 
реттеуші, іске асыру жəне бақылау-қадағалау функцияларын жүзеге асыру;

  2) тиісті аумақта реттелетін саладағы мемлекеттік көрсетілетін қызмет-
тердің сапасы мен қолжетімділігін қамтамасыз ету;

  3) өз құзыретінің шегінде Департаментке жүктелген өзге де міндеттерді 
жүзеге асыру.

  14. Функциялары:
  1) тиісті аумақта өз құзыреті шегінде реттелетін салада мемлекеттік 

саясатты іске асыру;
  2) Қазақстан Республикасының əкімшілік құқық бұзушылық туралы 

заңнамасына сəйкес жеке кəсіпкердің немесе заңды тұлғаның қызметін немесе 
қызметінің жекелеген түрлерін тоқтата тұру бойынша шаралар қабылдау;

  3) жобаларды мемлекеттік санитариялық-эпидемиологиялық сараптауға 
қатысу жəне жүргізу, оның нəтижелері бойынша, сондай-ақ тексеру жəне 
(немесе) профилактикалық бақылау нəтижелерінің негізінде Қазақстан 
Республикасының заңнамасына сəйкес санитариялық-эпидемиологиялық 
қорытынды беру;

  4) өз құзыретінің шегінде лицензиаттардың Қазақстан Республикасы 
заңнамасын сақтауын мемлекеттік бақылауды жүзеге асыру;

  5) реттелетін салада мемлекеттік қызметтерді көрсету, рұқсат беру 
құжаттарын беру, олардың қолданысын тоқтата тұру, сондай-ақ Қазақстан 
Республикасының заңнамасына сəйкес одан айыру (кері қайтару);

  6) медициналық көрсетілетін көмектің деңгейі мен сапасына азаматтардың 
қанағаттанушылық дəрежесін айқындау;

  7) Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес дəрілік заттар мен 
медициналық бұйымдарға арналған бағаларды мемлекеттік реттеуді жүзеге 
асыру;

  8) денсаулық сақтау субъектілерінің қызметіне мемлекеттік бақылауды 
жүзеге асыру;

  9) дəрілік заттар мен медициналық бұйымдардың айналысы, халықтың 
санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы, медициналық қызметтерді 
көрсету саласында, сондай-ақ денсаулық сақтау саласындағы есірткі заттар-
дың, психотроптық заттар мен прекурсорлардың айналымын мемлекеттік 
бақылауды жүзеге асыру;

  10) дəстүрлі медицина, халық медицинасы (емшілік) қызметтерін көрсету 
субъектілерінің қызметін бақылау;

  11) медициналық көрсетілетін қызметтер сапасына сырттай сараптама 
жүргізу;

  12) өз құзыретінің шегінде мониторингті жүзеге асыру;
  13) дəрілік заттар мен медициналық бұйымдардың қауіпсіздігі мен сапасын 

сараптау жəне бағалау бойынша монополиялық қызметті жүзеге асыратын 
сынақ зертханаларын аккредиттеуге қатысу;

  14) фармацевтикалық инспекцияларды жүзеге асыру;
  15) Департаменттің құзыретіне кіретін мəселелер бойынша жеке жəне 

заңды тұлғалардың өтініштерін қарау;
  16) Қазақстан Республикасының аумағында мемлекеттік санитариялық-

эпидемиологиялық бақылауды жəне қадағалауды жүзеге асыру;
  17) шаруашылық жəне (немесе) өзге де қызметтің жəне халық тұрмысының 

ерекше шарттары бар шектеу іс-шараларын, оның ішінде карантинді енгізу;
  18) «Рұқсаттар мен хабарламалар туралы» Қазақстан Республикасының 

Заңына сəйкес рұқсат беру рəсімдерін лицензиялауды жүзеге асыру жəне 
хабарламаларды қабылдау;

  19) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тəртіппен 
халықтың пайдалануы мен қолдануына, сондай-ақ кəсіпкерлік жəне (немесе) 
өзге де қызметте пайдалану мен қолдануға арналған өнімді Қазақстан Респуб-
ликасының аумағына əкелуге, өндіруге, қолдануға жəне өткізуге тыйым салу;

  20) адамдардың өмірі мен денсаулығы үшін қауіпті деп танылған жағдайда 
шикізаттың, өнімнің, химиялық заттардың, технологиялық жабдықтардың, 
тетіктердің, процестердің, құрал-саймандардың жаңа түрлерін өндіруге, 
қолдануға жəне өткізуге тыйым салу;

  21) тамақ өнімінің қауіпсіздігін қамтамасыз ету;
  22) республиканың аумағын инфекциялық, паразиттік аурулардың əкелінуі 

мен таралуынан санитариялық қорғау бойынша іс-шараларды ұйымдастыру 
жəне өткізу;

  23) тиісті аумаққа инфекциялық, паразиттік аурулардың, сондай-ақ 
адамның денсаулығы үшін əлеуетті қауіпті заттар мен өнімдердің əкелінуі мен 
таралуын болдырмау мақсатында автомобиль өткізу пункттерін қоспағанда, 
Кеден одағының кедендік шекарасымен тұспа-тұс келетін Қазақстан Респуб-
ликасының Мемлекеттік шекарасы арқылы өткізу пункттерінде санитариялық-
эпидемияға қарсы (санитариялық-профилактикалық) іс-шараларды, 
халықтың денсаулығы үшін қауіп төндіретін жолаушыларды, экипаждарды, 
пойыз бригадаларын, көлік құралдарын, жүктерді санитариялық-карантиндік 
бақылауды ұйымдастыру жəне өткізу;

  24) тиісті аумақта йод тапшылығы ауруларының профилактикасы туралы 
Қазақстан Республикасының заңнамасы талаптарының орындалуын бақы-
лауды жəне қадағалауды жүзеге асыру;

  25) тиісті аумақта инфекциялық жəне паразиттік ауруларды эпидемио-
логиялық бақылауды жүзеге асыру;

  26) тұтынушыларға өткізілетін өнімдер мен көрсетілетін қызметтер 
бойынша техникалық регламенттер мен нормативтік құжаттарда белгіленген 
талаптардың сақталуын бақылауды жүзеге асыру;

  27) Қазақстан Республикасының санитариялық-эпидемиологиялық 
қадағалауға жататын тамақ өнімдерінің қауіпсіздігі туралы заңнамасында 
белгіленген талаптардың сақталуын мемлекеттік бақылауды ұйымдастыру, 
үйлестіру жəне жүзеге асыру;

  28) реттелетін салада Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарын 
бұзушылықтарды жою туралы нұсқамалар беру;

  29) өз құзыретінің шегінде Қазақстан Республикасының заңнамасын бұзу 
фактілерін қарау үшін жеке, лауазымды тұлғаларды, заңды тұлғалардың заңды 
өкілдерін шақыру;

  30) балалар тағамы өнімдерін, тағамдық жəне тағамға биологиялық активті 
қоспаларды, генетикалық түрлендірілген объектілерді, сумен жəне тамақ 
өнімдерімен жанасатын материалдар мен бұйымдарды, адам денсаулығына 
зиянды əсер ететін химиялық заттарды, өнімдер мен заттардың жекелеген 
түрлерін қолдануды тоқтата тұру немесе қолдануға тыйым салу;

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

  32) инфекциялық жəне паразиттік аурулардың көздері болып табылатын 
адамдарды көрсетімдері бойынша емделуге жатқызуға жіберу;

  33) ауру таралмаған немесе аурудың таралу деңгейі төмен аумақты немесе 
оның бөлігін айқындау;

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

  35) Қазақстан Республикасының аумағында халықтың санитариялық-
эпидемиологиялық саламаттылығы саласында радиациялық бақылауды 
жүзеге асыру;

  36) инфекциялық жəне паразиттік аурулардың көздері болып табылатын, 
халықтың декреттелген топтарына жататын, сондай-ақ міндетті медициналық 
тексеруден уақтылы өтпеген адамдарды жұмыстан уақытша шеттету туралы 
қаулы қабылдау;

  37) халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы сала-
сын дағы нормативтік құқықтық актілерді жəне гигиеналық нормативтерді 
бұзушылықтар жойылғанға дейін Қазақстан Республикасының əкімшілік құқық 
бұзушылық туралы заңнамасына сəйкес жекелеген жұмыс түрлерін, жұмыс 
істеп тұрған, салынып жатқан немесе реконструкцияланып жатқан объектілерді 
пайдалануды тоқтата тұру;

  38) халықты міндетті түрде вакцинациялауды, үй-жайларда жəне көлік 
құрал дарында, аумақтарда, инфекциялық жəне паразиттік аурулар ошақта-
рында профилактикалық жəне ошақтық дезинфекция, дезинсекция жəне 
дератизация жүргізуді талап ету;

  39) санитариялық-қорғаныш аймақтарының көлемін белгілеу жəне өзгерту;
  40) реттелетін саладағы мəселелер бойынша республикалық жəне өңірлік 

семинарларды, ғылыми-практикалық конференцияларды ұйымдастыруға жəне 
өткізуге қатысу;

  41) Қазақстан Республикасында қолдануға тыйым салынған əлеуетті қауіпті 
химиялық, биологиялық заттардың тізілімін жүргізу;

  42) «Əкімшілік құқық бұзушылық туралы» Қазақстан Республикасының 
кодексінде белгіленген тəртіппен əкімшілік құқық бұзушылық туралы істерді 
қозғау, қарау;

  43) халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласын-
дағы заңнаманың бұзылуына тергеп-тексеру жүргізу;

  44) санитариялық-эпидемиологиялық қадағалауға жататын тамақ өнім-
дерінің қауіпсіздігі саласындағы нормативтік-техникалық құжаттаманың 
жобаларын; санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды бере отырып, 
Қазақстан Республикасының тамақ өнімдерінің қауіпсіздігі туралы заңнама-
сында белгіленген талаптарға тамақ өнімдерін əзірлеу (жасау), өндіру 
(дайындау), оның айналымы, кəдеге жарату жəне жою процестерінің (сатыла-
рының) сəйкестігін, əзірлеу (жасау), өндіру (дайындау), оның айналымы, кəдеге 
жарату жəне жою кезінде пайдаланылатын машиналар мен жабдықтардың, 
материалдар мен бұйымдардың сəйкестігін келісу;

  45) құзыретінің шегінде мемлекеттік органдармен, жеке жəне заңды 
тұлғалармен, үкіметтік емес ұйымдармен өзара іс-қимыл жасау;

  46) Департаменттің аумақтық басқармаларының қызметін үйлестіру жəне 
бақылау;

  47) аккредиттеу стандарттарына ұйымдар қызметінің сəйкестігін тану 
мақсатында медициналық ұйымдарды акредиттеуді ұйымдастыруға қатысу 
жəне өткізу;

  48) өз құзыретінің шегінде Қазақстан Республикасының заңдары мен өзге 
де нормативтік құқықтық актілерінің сақталуын қамтамасыз ету;

  49) тиісті аумақта халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламат-
тылығын қамтамасыз ету;

  50) құзыретінің шегінде реттелетін саладағы құжаттарды жəне нормативтік 
құқықтық актілерді əзірлеуге қатысу;

  51) реттелетін саладағы мемлекеттік жəне өзге де бағдарламалардың, 
жобалар мен стратегиялық жоспарлардың іске асырылуын қамтамасыз ету;

  52) реттелетін саладағы Қазақстан Республикасының заңнамасын 
жетілдіру бойынша ұсыныстар енгізу;

  53) тиісті аумақта денсаулық сақтау ұйымдарының, халықтың санитария-
лық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы қызметті жүзеге асыра-
тын ұйымдардың қызметін үйлестіру;

  54) тиісті аумақта құзыретінің шегінде өнімге, тауарларға, процестерге, 
көрсетілетін қызметтерге арналған мемлекеттік жəне халықаралық стандарт-
тардың жобаларын, жобалау нормаларын келісу;

  55) өз құзыретінің шегінде тамақтан уланулар, инфекциялық, паразиттік 
жəне басқа да аурулар кезінде санитариялық-эпидемияға қарсы жəне 
санитариялық-профилактикалық іс-шараларды ұйымдастыру жəне өткізу;

  56) реттелетін салада кадрлардың біліктілігін арттыруды жəне қайта 
даярлауды ұйымдастыру жəне өткізу бойынша ұсыныстар енгізу;

  57) Қазақстан Республикасы Үкіметі бекітетін тəртіппен шектеу іс-
шараларын, оның ішінде жекелеген объектілерде карантин белгілеу;

  58) салауатты өмір салтын қалыптастыруды жəне салауатты тамақтануды 
ұйымдастыру;

  59) реттелетін салада түсіндіру жұмысын ұйымдастыру;
  60) заңдарда, Қазақстан Республикасы Президентінің жəне Үкіметінің 

актілерінде көзделген өзге де функцияларды жүзеге асыру.
  15. Құқықтары мен міндеттері:
  1) реттелетін саладағы мəселелер бойынша мемлекеттік органдардан, 

лауазымды тұлғалардан, жеке жəне заңды тұлғалардан заңнамада белгіленген 
тəртіппен ақпарат сұрату жəне алу;

  2) жеке жəне заңды тұлғалар Департаменттің жəне оның аумақтық 
бөлімшелерінің лауазымды тұлғалары берген заңды талаптарды немесе 
нұсқамаларды, қаулыларды орындамаған немесе тиісінше орындамаған 
кезде сотқа жүгіну;

  3) реттелетін салада құзыретінің шегінде аумақтық бөлімшелерге, жеке 
жəне заңды тұлғаларға əдіснамалық жəне консультациялық көмек көрсету;

  4) реттелетін саладағы мəселелер бойынша ақпараттық-түсіндіру жұмысын 
жүзеге асыру;

  5) өз құзыретінің шегінде консультациялық-кеңесші жəне сараптама 
комиссияларын (жұмыс топтарын) құру;

  6) бухгалтерлік есепті жүргізу жəне қаржылық есептілікті қалыптастыру;
  7) Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген жағдайларды 

қоспағанда, өзінің өкілеттіктерін жүзеге асыру кезінде алынған коммерциялық, 
қызметтік, өзге де заңмен қорғалатын құпияны құрайтын ақпаратты жария 
етпеу;

  8) реттелетін салада Қазақстан Республикасы заңнамасының қолданы-
луына талдау жүргізу;

  9) заңнамада белгіленген тəртіппен тексерулер мен сараптамалар 
жүргізуге басқа ұйымдардан мамандарды тарту;

  10) Қазақстан Республикасының заңнамасын, жеке жəне заңды 
тұлғалардың құқықтарын жəне заңмен қорғалатын мүдделерін сақтау;

  11) дəрілік заттардың жəне медициналық бұйымдардың айналысы 
саласындағы бағдарламаларды əзірлеу бойынша ұсыныстар енгізу, сондай-
ақ азаматтардың денсаулығын сақтау жөніндегі мемлекеттік жəне салалық 
(секторлық) бағдарламаларды əзірлеуге қатысу;

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

 
3-тарау. Департаменттің қызметін ұйымдастыру

  16. Департаментке басшылықты Басшы жүзеге асырады, ол Департаментке 

жүктелген міндеттердің орындалуына жəне өз функцияларын жүзеге асыруға 
дербес жауапты болады.

  17. Департаменттің басшысы Қазақстан Республикасының заңнамасына 
сəйкес қызметке тағайындалады жəне қызметтен босатылады.

  18. Департамент басшысының Қазақстан Республикасының заңнамасына 
сəйкес қызметке тағайындалатын жəне қызметтен босатылатын орынбасарлары 
болады.

  19. Департамент басшысының өкілеттіктері:
  1) Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес Департамент қызмет-

керлерін қызметке тағайындайды жəне қызметтен босатады;
  2) заңнамада белгіленген тəртіппен Департамент қызметкерлерін іссапарға 

жіберу, еңбек демалыстарын беру, материалдық көмек көрсету, даярлау (қайта 
даярлау), біліктілігін арттыру, көтермелеу, үстемеақы төлеу жəне сыйлықақы 
беру, сондай-ақ тəртіптік жауапкершілікке тарту мəселелерін шешеді;

  3) Департамент қызметкерлерінің міндеттерін, өкілеттіктері мен жауапкер-
шілігін айқындайды, сондай-ақ Департаменттің «Б» корпусының мемлекеттік 
əкімшілік лауазымдарына қойылатын біліктілік талаптарды бекітеді;

  4) өз құзыретіне кіретін мəселелер бойынша бұйрықтарға қол қояды;
  5) заңнамаға сəйкес барлық мемлекеттік органдарда жəне өзге де 

ұйымдарда Департаменттің мүддесін білдіреді;
  6) сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жасауға бағытталған шараларды 

қабылдайды;
  7) Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес өзге де өкілеттіктерді 

жүзеге асырады.
  Департамент басшысы болмаған кезеңде оның өкілеттіктерін атқаруды 

заңнамаға сəйкес оны алмастыратын тұлға жүзеге асырады.
  20. Департаменттің басшысы қолданыстағы заңнамаға сəйкес өзінің 

орынбасарларының өкілеттіктерін айқындайды.
 

4-тарау. Департаменттің мүлкi
  21. Департаменттің заңнамада көзделген жағдайларда жедел басқару 

құқығында оқшауланған мүлкінің болуы мүмкін.
  Департаменттің мүлкi оған меншік иесі берген мүлiк, сондай-ақ өз қызметі 

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

  22. Департаментке бекiтілген мүлiк республикалық меншiкке жатады.
  23. Егер заңнамада өзгеше көзделмесе, Департамент өзіне бекітілген 

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

 
5-тарау. Департаментті қайта ұйымдастыру жəне тарату

  24. Департаментті қайта ұйымдастыру жəне тарату Қазақстан Республика-
сының заңнамасына сəйкес жүзеге асырылады.

 
Қарамағындағы аумақтық бөлiмшелердің тізбесі

  1. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Тауарлар 
мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау комитеті 
Түркістан облысының тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен 
қауіпсіздігін бақылау департаментінің Арыс қалалық тауарлар мен көрсетілетін 
қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау басқармасы.

  2. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Тауарлар мен 
көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау комитеті Түркістан 
облысының тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін 
бақылау департаментінің Бəйдібек аудандық тауарлар мен көрсетілетін 
қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау басқармасы.

  3. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Тауарлар мен 
көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау комитеті Түркістан 
облысының тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін 
бақылау департаментінің Жетісай аудандық тауарлар мен көрсетілетін 
қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау басқармасы.

  4. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Тауарлар мен 
көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау комитеті Түркістан 
облысының тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін 
бақылау департаментінің Келес аудандық тауарлар мен көрсетілетін қызмет-
тердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау басқармасы.

  5. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Тауарлар мен 
көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау комитеті Түркістан 
облысының тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін 
бақылау департаментінің Кентау қалалық тауарлар мен көрсетілетін 
қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау басқармасы.

  6. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Тауарлар мен 
көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау комитеті Түркістан 
облысының тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін 
бақылау департаментінің Қазығұрт аудандық тауарлар мен көрсетілетін 
қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау басқармасы.

  7. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Тауарлар мен 
көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау комитеті Түркістан 
облысының тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін 
бақылау департаментінің Мақтаарал аудандық тауарлар мен көрсетілетін 
қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау басқармасы.

  8. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Тауарлар мен 
көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау комитеті Түркістан 
облысының тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін 
бақылау департаментінің Ордабасы аудандық тауарлар мен көрсетілетін 
қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау басқармасы.

  9. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Тауарлар мен 
көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау комитеті Түркістан 
облысының тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін 
бақылау департаментінің Отырар аудандық тауарлар мен көрсетілетін 
қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау басқармасы.

  10. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Тауарлар 
мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау комитеті 
Түркістан облысының тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы 
мен қауіпсіздігін бақылау департаментінің Сайрам аудандық тауарлар мен 
көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау басқармасы.

  11. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Тауарлар 
мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау комитеті 
Түркістан облысының тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен 
қауіпсіздігін бақылау департаментінің Сарыағаш аудандық тауарлар мен 
көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау басқармасы.

  12. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Тауарлар 
мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау комитеті 
Түркістан облысының тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы 
мен қауіпсіздігін бақылау департаментінің Созақ аудандық тауарлар мен 
көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау басқармасы.

  13. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Тауарлар 
мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау комитеті 
Түркістан облысының тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы 
мен қауіпсіздігін бақылау департаментінің Төлеби аудандық Тауарлар мен 
көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау басқармасы.

  14. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Тауарлар 
мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау комитеті 
Түркістан облысының тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен 
қауіпсіздігін бақылау департаментінің Түлкібас аудандық тауарлар мен 
көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау басқармасы.

  15. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Тауарлар 
мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау комитеті 
Түркістан облысының тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен 
қауіпсіздігін бақылау департаментінің Түркістан қалалық тауарлар мен 
көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау басқармасы.

  16. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Тауарлар 
мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау комитеті 
Түркістан облысының тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен 
қауіпсіздігін бақылау департаментінің Шардара аудандық тауарлар мен 
көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау басқармасы.
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(Жалғасы. Басы 26-30-беттерде) 

(Соңы 32-бетте) 

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 
2019 жылғы 8 мамырдағы № 207 бұйрығына 18-қосымша

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

департаменті» республикалық мемлекеттік мекемесінің ережесі

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

мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау комитеті 
Шығыс Қазақстан облысының тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің 
сапасы мен қауіпсіздігін бақылау департаменті» республикалық мемлекеттік 
мекемесі (бұдан əрі – Департамент) қоғамдық денсаулық сақтау, халықтың 
санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы, медициналық көрсетілетін 
қызметтердің сапасы, дəрілік заттар мен медициналық бұйымдардың 
айналысы, техникалық регламенттер мен нормативтік құжаттарда белгіленген, 
сондай-ақ тамақ өнімінің қауіпсіздігі саласындағы (бұдан əрі – реттелетін сала) 
талаптардың сақталуын бақылау жəне қадағалау салаларында басшылықты 
жүзеге асыратын, құзыретінің шегінде облыс аумағында реттеуші, іске 
асыру жəне бақылау-қадағалау функцияларын жүзеге асыратын Қазақстан 
Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Тауарлар мен көрсетілетін 
қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау комитетінің (бұдан əрі – Комитет) 
аумақтық бөлімшесі болып табылады.

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

  3. Департамент мемлекеттік мекеменің ұйымдық-құқықтық нысанындағы 
заңды тұлға болып табылады, мемлекеттік тілде өз атауы жазылған мөрлері мен 
мөртаңбалары, белгіленген үлгідегі бланкілері, Қазақстан Республикасының 
заңнамасына сəйкес қазынашылық органдарында шоттары болады. 

  4. Департамент азаматтық-құқықтық қатынастарға өз атынан түседі. 
  5. Егер заңнамаға сəйкес осыған уəкілеттік берілген болса, Департаменттің 

мемлекеттің атынан азаматтық-құқықтық қатынастардың тарапы болуға құқығы 
бар. 

  6. Департамент өз құзыретіндегі мəселелер бойынша Қазақстан Респуб-
лика сының заңнамасында белгіленген тəртіппен Департамент басшысының 
бұйрықтарымен жəне Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген 
басқа да актілермен ресімделетін шешімдерді қабылдайды. 

  7. Департаменттің құрылымы жəне штат санының лимиті қолданыстағы 
заңнамаға сəйкес бекітіледі. 

  8. Заңды тұлғаның орналасқан жері: 070000, Қазақстан Республикасы, 
Шығыс Қазақстан облысы, Өскемен қаласы, Нұрсұлтан Назарбаев даңғылы, 
17-үй.

  9. Мемлекеттік органның толық атауы – «Қазақстан Республикасы Ден-
саулық сақтау министрлігінің Тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы 
мен қауіпсіздігін бақылау комитеті Шығыс Қазақстан облысының тауарлар мен 
көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау департаменті» 
республикалық мемлекеттік мекемесі.

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

жүзеге асырылады. 
  12. Департаментке Департаменттің функциялары болып табылатын 

міндеттерді орындау тұрғысында кəсіпкерлік субъектілерімен шарттық 
қатынастарға түсуге жол берілмейді. 

  Егер Департаментке заңнамалық актілермен кірістер əкелетін қызметті 
жүзеге асыру құқығы берілсе, онда осындай қызметтен алынған кірістер, егер 
заңнамада өзгеше белгіленбесе, мемлекеттік бюджеттің кірісіне жіберіледі. 

 
2-тарау. Департаменттің негізгі міндеттері, функциялары,

құқықтары мен міндеттері
  13. Міндеттері: 
  1) қоғамдық денсаулық сақтау, халықтың санитариялық-эпидемиологиялық 

саламаттылығы, медициналық көрсетілетін қызметтердің сапасы, дəрілік 
заттар мен медициналық бұйымдардың айналысы, тамақ өнімінің қауіпсіздігі 
саласында техникалық регламенттер мен нормативтік құжаттарда белгіленген 
талаптардың сақталуын бақылау жəне қадағалау мəселелері бойынша 
реттеуші, іске асыру жəне бақылау-қадағалау функцияларын жүзеге асыру;

  2) тиісті аумақта реттелетін саладағы мемлекеттік көрсетілетін қызметтер-
дің сапасы мен қолжетімділігін қамтамасыз ету;

  3) өз құзыретінің шегінде Департаментке жүктелген өзге де міндеттерді 
жүзеге асыру.

  14. Функциялары:
  1) тиісті аумақта өз құзыреті шегінде реттелетін салада мемлекеттік сая-

сатты іске асыру;
  2) Қазақстан Республикасының əкімшілік құқық бұзушылық туралы 

заңнамасына сəйкес жеке кəсіпкердің немесе заңды тұлғаның қызметін немесе 
қызметінің жекелеген түрлерін тоқтата тұру бойынша шаралар қабылдау;

  3) жобаларды мемлекеттік санитариялық-эпидемиологиялық сараптауға 
қатысу жəне жүргізу, оның нəтижелері бойынша, сондай-ақ тексеру жəне 
(немесе) профилактикалық бақылау нəтижелерінің негізінде Қазақстан 
Республикасының заңнамасына сəйкес санитариялық-эпидемиологиялық 
қорытынды беру;

  4) өз құзыретінің шегінде лицензиаттардың Қазақстан Республикасы 
заңнамасын сақтауын мемлекеттік бақылауды жүзеге асыру;

  5) реттелетін салада мемлекеттік қызметтерді көрсету, рұқсат беру 
құжат тарын беру, олардың қолданысын тоқтата тұру, сондай-ақ Қазақстан 
Республикасының заңнамасына сəйкес одан айыру (кері қайтару);

  6) медициналық көрсетілетін көмектің деңгейі мен сапасына азаматтардың 
қанағаттанушылық дəрежесін айқындау;

  7) Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес дəрілік заттар мен 
медициналық бұйымдарға арналған бағаларды мемлекеттік реттеуді жүзеге 
асыру;

  8) денсаулық сақтау субъектілерінің қызметіне мемлекеттік бақылауды 
жүзеге асыру;

  9) дəрілік заттар мен медициналық бұйымдардың айналысы, халықтың 
санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы, медициналық қызметтерді 
көрсету саласында, сондай-ақ денсаулық сақтау саласындағы есірткі заттар-
дың, психотроптық заттар мен прекурсорлардың айналымын мемлекеттік 
бақылауды жүзеге асыру;

  10) дəстүрлі медицина, халық медицинасы (емшілік) қызметтерін көрсету 
субъектілерінің қызметін бақылау;

  11) медициналық көрсетілетін қызметтер сапасына сырттай сараптама 
жүргізу;

  12) өз құзыретінің шегінде мониторингті жүзеге асыру;
  13) дəрілік заттар мен медициналық бұйымдардың қауіпсіздігі мен сапасын 

сараптау жəне бағалау бойынша монополиялық қызметті жүзеге асыратын 
сынақ зертханаларын аккредиттеуге қатысу;

  14) фармацевтикалық инспекцияларды жүзеге асыру;
  15) Департаменттің құзыретіне кіретін мəселелер бойынша жеке жəне 

заңды тұлғалардың өтініштерін қарау;
  16) Қазақстан Республикасының аумағында мемлекеттік санитариялық-

эпидемиологиялық бақылауды жəне қадағалауды жүзеге асыру;
  17) шаруашылық жəне (немесе) өзге де қызметтің жəне халық тұрмысының 

ерекше шарттары бар шектеу іс-шараларын, оның ішінде карантинді енгізу;
  18) «Рұқсаттар мен хабарламалар туралы» Қазақстан Республикасының 

Заңына сəйкес рұқсат беру рəсімдерін лицензиялауды жүзеге асыру жəне 
хабарламаларды қабылдау;

  19) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тəртіппен 
халықтың пайдалануы мен қолдануына, сондай-ақ кəсіпкерлік жəне (немесе) 
өзге де қызметте пайдалану мен қолдануға арналған өнімді Қазақстан Респуб-
ликасының аумағына əкелуге, өндіруге, қолдануға жəне өткізуге тыйым салу;

  20) адамдардың өмірі мен денсаулығы үшін қауіпті деп танылған жағдайда 
шикізаттың, өнімнің, химиялық заттардың, технологиялық жабдықтардың, 
тетіктердің, процестердің, құрал-саймандардың жаңа түрлерін өндіруге, 
қолдануға жəне өткізуге тыйым салу;

  21) тамақ өнімінің қауіпсіздігін қамтамасыз ету;
  22) республиканың аумағын инфекциялық, паразиттік аурулардың əкелінуі 

мен таралуынан санитариялық қорғау бойынша іс-шараларды ұйымдастыру 
жəне өткізу;

  23) тиісті аумаққа инфекциялық, паразиттік аурулардың, сондай-ақ 
адамның денсаулығы үшін əлеуетті қауіпті заттар мен өнімдердің əкелінуі мен 
таралуын болдырмау мақсатында автомобиль өткізу пункттерін қоспағанда, 
Кеден одағының кедендік шекарасымен тұспа-тұс келетін Қазақстан Рес-
пуб ликасының Мемлекеттік шекарасы арқылы өткізу пункттерінде сани та-
риялық-эпидемияға қарсы (санитариялық-профилактикалық) іс-шараларды, 
халықтың денсаулығы үшін қауіп төндіретін жолаушыларды, экипаждарды, 
пойыз бригадаларын, көлік құралдарын, жүктерді санитариялық-карантиндік 
бақылауды ұйымдастыру жəне өткізу;

  24) тиісті аумақта йод тапшылығы ауруларының профилактикасы туралы 
Қазақстан Республикасының заңнамасы талаптарының орындалуын бақы-
лауды жəне қадағалауды жүзеге асыру;

  25) тиісті аумақта инфекциялық жəне паразиттік ауруларды эпидемиоло-
гиялық бақылауды жүзеге асыру;

  26) тұтынушыларға өткізілетін өнімдер мен көрсетілетін қызметтер 
бойынша техникалық регламенттер мен нормативтік құжаттарда белгіленген 
талап тардың сақталуын бақылауды жүзеге асыру;

  27) Қазақстан Республикасының санитариялық-эпидемиологиялық 
қадағалауға жататын тамақ өнімдерінің қауіпсіздігі туралы заңнамасында 
белгіленген талаптардың сақталуын мемлекеттік бақылауды ұйымдастыру, 
үйлестіру жəне жүзеге асыру;

  28) реттелетін салада Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарын 
бұзушылықтарды жою туралы нұсқамалар беру;

  29) өз құзыретінің шегінде Қазақстан Республикасының заңнамасын бұзу 
фактілерін қарау үшін жеке, лауазымды тұлғаларды, заңды тұлғалардың заңды 
өкілдерін шақыру;

  30) балалар тағамы өнімдерін, тағамдық жəне тағамға биологиялық активті 
қоспаларды, генетикалық түрлендірілген объектілерді, сумен жəне тамақ 
өнімдерімен жанасатын материалдар мен бұйымдарды, адам денсаулығына 
зиянды əсер ететін химиялық заттарды, өнімдер мен заттардың жекелеген 
түрлерін қолдануды тоқтата тұру немесе қолдануға тыйым салу;

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

  32) инфекциялық жəне паразиттік аурулардың көздері болып табылатын 
адамдарды көрсетімдері бойынша емделуге жатқызуға жіберу;

  33) ауру таралмаған немесе аурудың таралу деңгейі төмен аумақты немесе 
оның бөлігін айқындау;

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

  35) Қазақстан Республикасының аумағында халықтың санитариялық-
эпидемиологиялық саламаттылығы саласында радиациялық бақылауды 
жүзеге асыру;

  36) инфекциялық жəне паразиттік аурулардың көздері болып табылатын, 
халықтың декреттелген топтарына жататын, сондай-ақ міндетті медициналық 
тексеруден уақтылы өтпеген адамдарды жұмыстан уақытша шеттету туралы 
қаулы қабылдау;

  37) халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы сала-
сындағы нормативтік құқықтық актілерді жəне гигиеналық нормативтерді 
бұзушылықтар жойылғанға дейін Қазақстан Республикасының əкімшілік құқық 
бұзушылық туралы заңнамасына сəйкес жекелеген жұмыс түрлерін, жұмыс 
істеп тұрған, салынып жатқан немесе реконструкцияланып жатқан объектілерді 
пайдалануды тоқтата тұру;

  38) халықты міндетті түрде вакцинациялауды, үй-жайларда жəне көлік 
құралдарында, аумақтарда, инфекциялық жəне паразиттік аурулар ошақ-
тарында профилактикалық жəне ошақтық дезинфекция, дезинсекция жəне 
дератизация жүргізуді талап ету;

  39) санитариялық-қорғаныш аймақтарының көлемін белгілеу жəне өзгерту;
  40) реттелетін саладағы мəселелер бойынша республикалық жəне өңірлік 

семинарларды, ғылыми-практикалық конференцияларды ұйымдастыруға жəне 
өткізуге қатысу;

  41) Қазақстан Республикасында қолдануға тыйым салынған əлеуетті қауіпті 
химиялық, биологиялық заттардың тізілімін жүргізу;

  42) «Əкімшілік құқық бұзушылық туралы» Қазақстан Республикасының 
кодексінде белгіленген тəртіппен əкімшілік құқық бұзушылық туралы істерді 
қозғау, қарау;

  43) халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы 
саласындағы заңнаманың бұзылуына тергеп-тексеру жүргізу;

  44) санитариялық-эпидемиологиялық қадағалауға жататын тамақ 
өнімдерінің қауіпсіздігі саласындағы нормативтік-техникалық құжаттаманың 
жобаларын; санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды бере отырып, 
Қазақстан Республикасының тамақ өнімдерінің қауіпсіздігі туралы заңнама-
сында белгіленген талаптарға тамақ өнімдерін əзірлеу (жасау), өндіру 
(дайындау), оның айналымы, кəдеге жарату жəне жою процестерінің (саты-
ларының) сəйкестігін, əзірлеу (жасау), өндіру (дайындау), оның айналымы, 
кəдеге жарату жəне жою кезінде пайдаланылатын машиналар мен жабдық-
тардың, материалдар мен бұйымдардың сəйкестігін келісу;

  45) құзыретінің шегінде мемлекеттік органдармен, жеке жəне заңды 
тұлғалармен, үкіметтік емес ұйымдармен өзара іс-қимыл жасау;

  46) Департаменттің аумақтық басқармаларының қызметін үйлестіру жəне 
бақылау;

  47) аккредиттеу стандарттарына ұйымдар қызметінің сəйкестігін тану 
мақсатында медициналық ұйымдарды акредиттеуді ұйымдастыруға қатысу 
жəне өткізу;

  48) өз құзыретінің шегінде Қазақстан Республикасының заңдары мен өзге 
де нормативтік құқықтық актілерінің сақталуын қамтамасыз ету;

  49) тиісті аумақта халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламат-
тылығын қамтамасыз ету;

  50) құзыретінің шегінде реттелетін саладағы құжаттарды жəне нормативтік 
құқықтық актілерді əзірлеуге қатысу;

  51) реттелетін саладағы мемлекеттік жəне өзге де бағдарламалардың, 
жобалар мен стратегиялық жоспарлардың іске асырылуын қамтамасыз ету;

  52) реттелетін саладағы Қазақстан Республикасының заңнамасын жетіл-
діру бойынша ұсыныстар енгізу;

  53) тиісті аумақта денсаулық сақтау ұйымдарының, халықтың санитария-
лық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы қызметті жүзеге 
асыратын ұйымдардың қызметін үйлестіру;

  54) тиісті аумақта құзыретінің шегінде өнімге, тауарларға, процестерге, 
көрсетілетін қызметтерге арналған мемлекеттік жəне халықаралық стандарт-
тардың жобаларын, жобалау нормаларын келісу;

  55) өз құзыретінің шегінде тамақтан уланулар, инфекциялық, паразиттік 
жəне басқа да аурулар кезінде санитариялық-эпидемияға қарсы жəне 
санитариялық-профилактикалық іс-шараларды ұйымдастыру жəне өткізу;

  56) реттелетін салада кадрлардың біліктілігін арттыруды жəне қайта 
даярлауды ұйымдастыру жəне өткізу бойынша ұсыныстар енгізу;

  57) Қазақстан Республикасы Үкіметі бекітетін тəртіппен шектеу іс-
шараларын, оның ішінде жекелеген объектілерде карантин белгілеу;

  58) салауатты өмір салтын қалыптастыруды жəне салауатты тамақтануды 
ұйымдастыру;

  59) реттелетін салада түсіндіру жұмысын ұйымдастыру;
  60) заңдарда, Қазақстан Республикасы Президентінің жəне Үкіметінің 

актілерінде көзделген өзге де функцияларды жүзеге асыру.
  15. Құқықтары мен міндеттері:
  1) реттелетін саладағы мəселелер бойынша мемлекеттік органдардан, 

лауазымды тұлғалардан, жеке жəне заңды тұлғалардан заңнамада белгіленген 
тəртіппен ақпарат сұрату жəне алу;

  2) жеке жəне заңды тұлғалар Департаменттің жəне оның аумақтық 
бөлімшелерінің лауазымды тұлғалары берген заңды талаптарды немесе 
нұсқа маларды, қаулыларды орындамаған немесе тиісінше орындамаған 
кезде сотқа жүгіну;

  3) реттелетін салада құзыретінің шегінде аумақтық бөлімшелерге, жеке 
жəне заңды тұлғаларға əдіснамалық жəне консультациялық көмек көрсету;

  4) реттелетін саладағы мəселелер бойынша ақпараттық-түсіндіру жұмысын 
жүзеге асыру;

  5) өз құзыретінің шегінде консультациялық-кеңесші жəне сараптама 
комиссияларын (жұмыс топтарын) құру;

  6) бухгалтерлік есепті жүргізу жəне қаржылық есептілікті қалыптастыру;
  7) Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген жағдайларды 

қоспағанда, өзінің өкілеттіктерін жүзеге асыру кезінде алынған коммерциялық, 
қызметтік, өзге де заңмен қорғалатын құпияны құрайтын ақпаратты жария 
етпеу;

  8) реттелетін салада Қазақстан Республикасы заңнамасының қолданы-
луына талдау жүргізу;

  9) заңнамада белгіленген тəртіппен тексерулер мен сараптамалар 
жүргізуге басқа ұйымдардан мамандарды тарту;

  10) Қазақстан Республикасының заңнамасын, жеке жəне заңды тұлға-
лардың құқықтарын жəне заңмен қорғалатын мүдделерін сақтау;

  11) дəрілік заттардың жəне медициналық бұйымдардың айналысы 
саласындағы бағдарламаларды əзірлеу бойынша ұсыныстар енгізу, сондай-
ақ азаматтардың денсаулығын сақтау жөніндегі мемлекеттік жəне салалық 
(секторлық) бағдарламаларды əзірлеуге қатысу;

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

 
 3-тарау. Департаменттің қызметін ұйымдастыру

  16. Департаментке басшылықты Басшы жүзеге асырады, ол Департаментке 
жүктелген міндеттердің орындалуына жəне өз функцияларын жүзеге асыруға 
дербес жауапты болады.

  17. Департаменттің басшысы Қазақстан Республикасының заңнамасына 
сəйкес қызметке тағайындалады жəне қызметтен босатылады.

  18. Департамент басшысының Қазақстан Республикасының заңнамасына 
сəйкес қызметке тағайындалатын жəне қызметтен босатылатын орынбасарлары 
болады.

  19. Департамент басшысының өкілеттіктері:
  1) Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес Департамент 

қызметкерлерін қызметке тағайындайды жəне қызметтен босатады;
  2) заңнамада белгіленген тəртіппен Департамент қызметкерлерін іссапарға 

жіберу, еңбек демалыстарын беру, материалдық көмек көрсету, даярлау (қайта 
даярлау), біліктілігін арттыру, көтермелеу, үстемеақы төлеу жəне сыйлықақы 
беру, сондай-ақ тəртіптік жауапкершілікке тарту мəселелерін шешеді;

  3) Департамент қызметкерлерінің міндеттерін, өкілеттіктері мен жауап-
кершілігін айқындайды, сондай-ақ Департаменттің «Б» корпусының мемлекеттік 
əкімшілік лауазымдарына қойылатын біліктілік талаптарды бекітеді;

  4) өз құзыретіне кіретін мəселелер бойынша бұйрықтарға қол қояды;
  5) заңнамаға сəйкес барлық мемлекеттік органдарда жəне өзге де 

ұйымдарда Департаменттің мүддесін білдіреді;
  6) сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жасауға бағытталған шараларды 

қабылдайды;
  7) Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес өзге де өкілеттіктерді 

жүзеге асырады.
  Департамент басшысы болмаған кезеңде оның өкілеттіктерін атқаруды 

заңнамаға сəйкес оны алмастыратын тұлға жүзеге асырады.
  20. Департаменттің басшысы қолданыстағы заңнамаға сəйкес өзінің 

орынбасарларының өкілеттіктерін айқындайды.
 

 4-тарау. Департаменттің мүлкi
  21. Департаменттің заңнамада көзделген жағдайларда жедел басқару 

құқығында оқшауланған мүлкінің болуы мүмкін.
  Департаменттің мүлкi оған меншік иесі берген мүлiк, сондай-ақ өз қызметі 

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

  22. Департаментке бекiтілген мүлiк республикалық меншiкке жатады.
  23. Егер заңнамада өзгеше көзделмесе, Департамент өзіне бекітілген 

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

 
 5-тарау. Департаментті қайта ұйымдастыру жəне тарату

  24. Департаментті қайта ұйымдастыру жəне тарату Қазақстан Республика-
сының заңнамасына сəйкес жүзеге асырылады.

 
 Қарамағындағы аумақтық бөлiмшелердің тізбесі

  1. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Тауарлар мен 
көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау комитеті Шығыс 
Қазақстан облысының тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен 
қауіпсіздігін бақылау департаментінің Абай аудандық тауарлар мен көрсетілетін 
қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау басқармасы.

  2. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Тауарлар мен 
көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау комитеті Шығыс 
Қазақстан облысының тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен 
қауіпсіздігін бақылау департаментінің Алтай ауданы тауарлар мен көрсетілетін 
қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау басқармасы.

  3. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Тауарлар 
мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау комитеті 
Шығыс Қазақстан облысының тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің 
сапасы мен қауіпсіздігін бақылау департаментінің Аягөз аудандық тауарлар 
мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау басқармасы.

  4. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Тауарлар мен 
көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау комитеті Шығыс 
Қазақстан облысының тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен 
қауіпсіздігін бақылау департаментінің Бесқарағай аудандық тауарлар мен 
көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау басқармасы.

  5. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Тауарлар мен 
көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау комитеті Шығыс 
Қазақстан облысының тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен 
қауіпсіздігін бақылау департаментінің Бородулиха аудандық тауарлар мен 
көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау басқармасы.

  6. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Тауарлар 
мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау комитеті 
Шығыс Қазақстан облысының тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы 
мен қауіпсіздігін бақылау департаментінің Глубокое аудандық тауарлар мен 
көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау басқармасы.

  7. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Тауарлар 
мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау комитеті 
Шығыс Қазақстан облысының тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы 
мен қауіпсіздігін бақылау департаментінің Жарма аудандық тауарлар мен 
көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау басқармасы.

  8. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Тауарлар 
мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау комитеті 
Шығыс Қазақстан облысының тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы 
мен қауіпсіздігін бақылау департаментінің Зайсан аудандық тауарлар мен 
көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау басқармасы.

  9. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Тауарлар мен 
көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау комитеті Шығыс 
Қазақстан облысының тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен 
қауіпсіздігін бақылау департаментінің Катонқарағай аудандық тауарлар мен 
көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау басқармасы.

  10. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Тауарлар 
мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау комитеті 
Шығыс Қазақстан облысының тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы 
мен қауіпсіздігін бақылау департаментінің Көкпекті аудандық тауарлар мен 
көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау басқармасы.

  11. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Тауарлар 
мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау комитеті 
Шығыс Қазақстан облысының тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы 
мен қауіпсіздігін бақылау департаментінің Курчатов қалалық тауарлар мен 
көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау басқармасы.

  12. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Тауарлар 
мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау комитеті 
Шығыс Қазақстан облысының тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы 
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мен қауіпсіздігін бақылау департаментінің Күршім аудандық тауарлар мен 
көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау басқармасы.

  13. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Тауарлар 
мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау комитеті 
Шығыс Қазақстан облысының тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы 
мен қауіпсіздігін бақылау департаментінің Өскемен қалалық тауарлар мен 
көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау басқармасы.

  14. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Тауарлар 
мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау комитеті 
Шығыс Қазақстан облысының тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы 
мен қауіпсіздігін бақылау департаментінің Риддер қалалық тауарлар мен 
көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау басқармасы.

  15. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Тауарлар 
мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау комитеті 
Шығыс Қазақстан облысының тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің 
сапасы мен қауіпсіздігін бақылау департаментінің Семей қалалық тауарлар 
мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау басқармасы.

  16. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Тауарлар 
мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау комитеті 
Шығыс Қазақстан облысының тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы 
мен қауіпсіздігін бақылау департаментінің Тарбағатай аудандық тауарлар 
мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау басқармасы.

  17. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Тауарлар 
мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау комитеті Шығыс 
Қазақстан облысының тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен 
қауіпсіздігін бақылау департаментінің Ұлан аудандық тауарлар мен көрсетілетін 
қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау басқармасы.

  18. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Тауарлар 
мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау комитеті 
Шығыс Қазақстан облысының тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы 
мен қауіпсіздігін бақылау департаментінің Үржар аудандық тауарлар мен 
көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау басқармасы.

  19. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Тауарлар 
мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау комитеті 
Шығыс Қазақстан облысының тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы 
мен қауіпсіздігін бақылау департаментінің Шемонаиха аудандық тауарлар 
мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау басқармасы.

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 
2019 жылғы 8 мамырдағы № 207 бұйрығына 19-қосымша

 «Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің
Тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін 
бақылау комитеті Шымкент қаласы тауарлар мен көрсетілетін 
қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау департаменті» 

республикалық мемлекеттік мекемесінің ережесі

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

мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау комитеті 
Шымкент қаласы тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен 
қауіпсіздігін бақылау департаменті» республикалық мемлекеттік мекемесі 
(бұдан əрі – Департамент) қоғамдық денсаулық сақтау, халықтың санитариялық-
эпидемиологиялық саламаттылығы, медициналық көрсетілетін қызметтердің 
сапасы, дəрілік заттар мен медициналық бұйымдардың айналысы, техникалық 
регламенттер мен нормативтік құжаттарда белгіленген, сондай-ақ тамақ 
өнімінің қауіпсіздігі саласындағы (бұдан əрі – реттелетін сала) талаптардың 
сақталуын бақылау жəне қадағалау салаларында басшылықты жүзеге 
асыратын, құзыретінің шегінде облыс аумағында реттеуші, іске асыру жəне 
бақылау-қадағалау функцияларын жүзеге асыратын Қазақстан Республикасы 
Денсаулық сақтау министрлігі Тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы 
мен қауіпсіздігін бақылау комитетінің (бұдан əрі – Комитет) аумақтық бөлімшесі 
болып табылады.

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

  3. Департамент мемлекеттік мекеменің ұйымдық-құқықтық нысанындағы 
заңды тұлға болып табылады, мемлекеттік тілде өз атауы жазылған мөрлері мен 
мөртаңбалары, белгіленген үлгідегі бланкілері, Қазақстан Республикасының 
заңнамасына сəйкес қазынашылық органдарында шоттары болады. 

  4. Департамент азаматтық-құқықтық қатынастарға өз атынан түседі. 
  5. Егер заңнамаға сəйкес осыған уəкілеттік берілген болса, Департамент-

тің мемлекеттің атынан азаматтық-құқықтық қатынастардың тарапы болуға 
құқығы бар. 

  6. Департамент өз құзыретіндегі мəселелер бойынша Қазақстан Респуб-
ликасының заңнамасында белгіленген тəртіппен Департамент басшысының 
бұйрықтарымен жəне Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген 
басқа да актілермен ресімделетін шешімдерді қабылдайды. 

  7. Департаменттің құрылымы жəне штат санының лимиті қолданыстағы 
заңнамаға сəйкес бекітіледі. 

  8. Заңды тұлғаның орналасқан жері: 160011, Қазақстан Республикасы, 
Шымкент қаласы, Əл-Фараби ауданы, Д. Кунаев көшесі, 27-үй.

  9. Мемлекеттік органның толық атауы – «Қазақстан Республикасы 
Денсаулық сақтау министрлігінің Тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің 
сапасы мен қауіпсіздігін бақылау комитеті Шымкент қаласы тауарлар мен 
көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау департаменті» 
республикалық мемлекеттік мекемесі.

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

жүзеге асырылады. 
  12. Департаментке Департаменттің функциялары болып табылатын 

міндеттерді орындау тұрғысында кəсіпкерлік субъектілерімен шарттық қаты-
настарға түсуге жол берілмейді. 

  Егер Департаментке заңнамалық актілермен кірістер əкелетін қызметті 
жүзеге асыру құқығы берілсе, онда осындай қызметтен алынған кірістер, егер 
заңнамада өзгеше белгіленбесе, мемлекеттік бюджеттің кірісіне жіберіледі. 

 
2-тарау. Департаменттің негізгі міндеттері, функциялары,

құқықтары мен міндеттері
  13. Міндеттері: 
  1) қоғамдық денсаулық сақтау, халықтың санитариялық-эпидемиологиялық 

саламаттылығы, медициналық көрсетілетін қызметтердің сапасы, дəрілік 
заттар мен медициналық бұйымдардың айналысы, тамақ өнімінің қауіпсіздігі 
саласында техникалық регламенттер мен нормативтік құжаттарда белгіленген 
талаптардың сақталуын бақылау жəне қадағалау мəселелері бойынша 
реттеуші, іске асыру жəне бақылау-қадағалау функцияларын жүзеге асыру;

  2) тиісті аумақта реттелетін саладағы мемлекеттік көрсетілетін қызметтер-
дің сапасы мен қолжетімділігін қамтамасыз ету;

  3) өз құзыретінің шегінде Департаментке жүктелген өзге де міндеттерді 
жүзеге асыру.

  14. Функциялары:
  1) тиісті аумақта өз құзыреті шегінде реттелетін салада мемлекеттік сая-

сатты іске асыру;
  2) Қазақстан Республикасының əкімшілік құқық бұзушылық туралы 

заңнамасына сəйкес жеке кəсіпкердің немесе заңды тұлғаның қызметін немесе 
қызметінің жекелеген түрлерін тоқтата тұру бойынша шаралар қабылдау;

  3) жобаларды мемлекеттік санитариялық-эпидемиологиялық сараптауға 
қатысу жəне жүргізу, оның нəтижелері бойынша, сондай-ақ тексеру жəне 
(немесе) профилактикалық бақылау нəтижелерінің негізінде Қазақстан 
Республикасының заңнамасына сəйкес санитариялық-эпидемиологиялық 
қорытынды беру;

  4) өз құзыретінің шегінде лицензиаттардың Қазақстан Республикасы 
заңнамасын сақтауын мемлекеттік бақылауды жүзеге асыру;

  5) реттелетін салада мемлекеттік қызметтерді көрсету, рұқсат беру 
құжат тарын беру, олардың қолданысын тоқтата тұру, сондай-ақ Қазақстан 
Республикасының заңнамасына сəйкес одан айыру (кері қайтару);

  6) медициналық көрсетілетін көмектің деңгейі мен сапасына азаматтардың 
қанағаттанушылық дəрежесін айқындау;

  7) Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес дəрілік заттар мен 
медициналық бұйымдарға арналған бағаларды мемлекеттік реттеуді жүзеге 
асыру;

  8) денсаулық сақтау субъектілерінің қызметіне мемлекеттік бақылауды 
жүзеге асыру;

  9) дəрілік заттар мен медициналық бұйымдардың айналысы, халықтың 
санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы, медициналық қызметтерді 
көрсету саласында, сондай-ақ денсаулық сақтау саласындағы есірткі заттар-
дың, психотроптық заттар мен прекурсорлардың айналымын мемлекеттік 
бақылауды жүзеге асыру;

  10) дəстүрлі медицина, халық медицинасы (емшілік) қызметтерін көрсету 
субъектілерінің қызметін бақылау;

  11) медициналық көрсетілетін қызметтер сапасына сырттай сараптама 
жүргізу;

  12) өз құзыретінің шегінде мониторингті жүзеге асыру;
  13) дəрілік заттар мен медициналық бұйымдардың қауіпсіздігі мен сапасын 

сараптау жəне бағалау бойынша монополиялық қызметті жүзеге асыратын 
сынақ зертханаларын аккредиттеуге қатысу;

  14) фармацевтикалық инспекцияларды жүзеге асыру;
  15) Департаменттің құзыретіне кіретін мəселелер бойынша жеке жəне 

заңды тұлғалардың өтініштерін қарау;
  16) Қазақстан Республикасының аумағында мемлекеттік санитариялық-

эпидемиологиялық бақылауды жəне қадағалауды жүзеге асыру;
  17) шаруашылық жəне (немесе) өзге де қызметтің жəне халық тұрмысының 

ерекше шарттары бар шектеу іс-шараларын, оның ішінде карантинді енгізу;
  18) «Рұқсаттар мен хабарламалар туралы» Қазақстан Республикасының 

Заңына сəйкес рұқсат беру рəсімдерін лицензиялауды жүзеге асыру жəне 
хабарламаларды қабылдау;

  19) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тəртіппен 
халықтың пайдалануы мен қолдануына, сондай-ақ кəсіпкерлік жəне (немесе) 
өзге де қызметте пайдалану мен қолдануға арналған өнімді Қазақстан Респуб-
ликасының аумағына əкелуге, өндіруге, қолдануға жəне өткізуге тыйым салу;

  20) адамдардың өмірі мен денсаулығы үшін қауіпті деп танылған жағдайда 
шикізаттың, өнімнің, химиялық заттардың, технологиялық жабдықтардың, 
тетіктердің, процестердің, құрал-саймандардың жаңа түрлерін өндіруге, 
қолдануға жəне өткізуге тыйым салу;

  21) тамақ өнімінің қауіпсіздігін қамтамасыз ету;
  22) республиканың аумағын инфекциялық, паразиттік аурулардың əкелінуі 

мен таралуынан санитариялық қорғау бойынша іс-шараларды ұйымдастыру 
жəне өткізу;

  23) тиісті аумаққа инфекциялық, паразиттік аурулардың, сондай-ақ 
адамның денсаулығы үшін əлеуетті қауіпті заттар мен өнімдердің əкелінуі мен 
таралуын болдырмау мақсатында автомобиль өткізу пункттерін қоспағанда, 
Кеден одағының кедендік шекарасымен тұспа-тұс келетін Қазақстан Рес-
публикасының Мемлекеттік шекарасы арқылы өткізу пункттерінде сани-
тариялық-эпидемияға қарсы (санитариялық-профилактикалық) іс-шараларды, 
халықтың денсаулығы үшін қауіп төндіретін жолаушыларды, экипаждарды, 
пойыз бригадаларын, көлік құралдарын, жүктерді санитариялық-карантиндік 
бақылауды ұйымдастыру жəне өткізу;

  24) тиісті аумақта йод тапшылығы ауруларының профилактикасы туралы 
Қазақстан Республикасының заңнамасы талаптарының орындалуын бақы-
лауды жəне қадағалауды жүзеге асыру;

  25) тиісті аумақта инфекциялық жəне паразиттік ауруларды эпидемио-
логиялық бақылауды жүзеге асыру;

  26) тұтынушыларға өткізілетін өнімдер мен көрсетілетін қызметтер 
бойынша техникалық регламенттер мен нормативтік құжаттарда белгіленген 
талаптардың сақталуын бақылауды жүзеге асыру;

  27) Қазақстан Республикасының санитариялық-эпидемиологиялық 
қадағалауға жататын тамақ өнімдерінің қауіпсіздігі туралы заңнамасында 
белгіленген талаптардың сақталуын мемлекеттік бақылауды ұйымдастыру, 
үйлестіру жəне жүзеге асыру;

  28) реттелетін салада Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарын 
бұзушылықтарды жою туралы нұсқамалар беру;

  29) өз құзыретінің шегінде Қазақстан Республикасының заңнамасын бұзу 
фактілерін қарау үшін жеке, лауазымды тұлғаларды, заңды тұлғалардың заңды 
өкілдерін шақыру;

  30) балалар тағамы өнімдерін, тағамдық жəне тағамға биологиялық активті 
қоспаларды, генетикалық түрлендірілген объектілерді, сумен жəне тамақ 
өнімдерімен жанасатын материалдар мен бұйымдарды, адам денсаулығына 
зиянды əсер ететін химиялық заттарды, өнімдер мен заттардың жекелеген 
түрлерін қолдануды тоқтата тұру немесе қолдануға тыйым салу;

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

  32) инфекциялық жəне паразиттік аурулардың көздері болып табылатын 
адамдарды көрсетімдері бойынша емделуге жатқызуға жіберу;

  33) ауру таралмаған немесе аурудың таралу деңгейі төмен аумақты немесе 
оның бөлігін айқындау;

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

  35) Қазақстан Республикасының аумағында халықтың санитариялық-
эпидемиологиялық саламаттылығы саласында радиациялық бақылауды 
жүзеге асыру;

  36) инфекциялық жəне паразиттік аурулардың көздері болып табылатын, 
халықтың декреттелген топтарына жататын, сондай-ақ міндетті медициналық 
тексеруден уақтылы өтпеген адамдарды жұмыстан уақытша шеттету туралы 
қаулы қабылдау;

  37) халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы сала-
сындағы нормативтік құқықтық актілерді жəне гигиеналық нормативтерді 
бұзушылықтар жойылғанға дейін Қазақстан Республикасының əкімшілік құқық 
бұзушылық туралы заңнамасына сəйкес жекелеген жұмыс түрлерін, жұмыс 
істеп тұрған, салынып жатқан немесе реконструкцияланып жатқан объектілерді 
пайдалануды тоқтата тұру;

  38) халықты міндетті түрде вакцинациялауды, үй-жайларда жəне көлік 
құралдарында, аумақтарда, инфекциялық жəне паразиттік аурулар ошақ-
тарында профилактикалық жəне ошақтық дезинфекция, дезинсекция жəне 
дератизация жүргізуді талап ету;

  39) санитариялық-қорғаныш аймақтарының көлемін белгілеу жəне өзгерту;
  40) реттелетін саладағы мəселелер бойынша республикалық жəне өңірлік 

семинарларды, ғылыми-практикалық конференцияларды ұйымдастыруға жəне 
өткізуге қатысу;

  41) Қазақстан Республикасында қолдануға тыйым салынған əлеуетті қауіпті 
химиялық, биологиялық заттардың тізілімін жүргізу;

  42) «Əкімшілік құқық бұзушылық туралы» Қазақстан Республикасының 
кодексінде белгіленген тəртіппен əкімшілік құқық бұзушылық туралы істерді 
қозғау, қарау;

  43) халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласын-
дағы заңнаманың бұзылуына тергеп-тексеру жүргізу;

  44) санитариялық-эпидемиологиялық қадағалауға жататын тамақ өнім-
дерінің қауіпсіздігі саласындағы нормативтік-техникалық құжаттаманың 
жобаларын; санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды бере отырып, 
Қазақстан Республикасының тамақ өнімдерінің қауіпсіздігі туралы заңна-
масында белгіленген талаптарға тамақ өнімдерін əзірлеу (жасау), өндіру 
(дайындау), оның айналымы, кəдеге жарату жəне жою процестерінің (саты-
ларының) сəйкестігін, əзірлеу (жасау), өндіру (дайындау), оның айналымы, 
кəдеге жарату жəне жою кезінде пайдаланылатын машиналар мен жабдық-
тардың, материалдар мен бұйымдардың сəйкестігін келісу;

  45) құзыретінің шегінде мемлекеттік органдармен, жеке жəне заңды 
тұлғалармен, үкіметтік емес ұйымдармен өзара іс-қимыл жасау;

  46) Департаменттің аумақтық басқармаларының қызметін үйлестіру жəне 
бақылау;

  47) аккредиттеу стандарттарына ұйымдар қызметінің сəйкестігін тану 
мақсатында медициналық ұйымдарды акредиттеуді ұйымдастыруға қатысу 
жəне өткізу;

  48) өз құзыретінің шегінде Қазақстан Республикасының заңдары мен өзге 
де нормативтік құқықтық актілерінің сақталуын қамтамасыз ету;

  49) тиісті аумақта халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламат-
тылығын қамтамасыз ету;

  50) құзыретінің шегінде реттелетін саладағы құжаттарды жəне нормативтік 
құқықтық актілерді əзірлеуге қатысу;

  51) реттелетін саладағы мемлекеттік жəне өзге де бағдарламалардың, 
жобалар мен стратегиялық жоспарлардың іске асырылуын қамтамасыз ету;

  52) реттелетін саладағы Қазақстан Республикасының заңнамасын жетіл-
діру бойынша ұсыныстар енгізу;

  53) тиісті аумақта денсаулық сақтау ұйымдарының, халықтың сани-
тариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы қызметті жүзеге 
асыратын ұйымдардың қызметін үйлестіру;

  54) тиісті аумақта құзыретінің шегінде өнімге, тауарларға, процестерге, 
көрсетілетін қызметтерге арналған мемлекеттік жəне халықаралық стандарт-
тардың жобаларын, жобалау нормаларын келісу;

  55) өз құзыретінің шегінде тамақтан уланулар, инфекциялық, паразиттік 
жəне басқа да аурулар кезінде санитариялық-эпидемияға қарсы жəне 
санитариялық-профилактикалық іс-шараларды ұйымдастыру жəне өткізу;

  56) реттелетін салада кадрлардың біліктілігін арттыруды жəне қайта 
даярлауды ұйымдастыру жəне өткізу бойынша ұсыныстар енгізу;

  57) Қазақстан Республикасы Үкіметі бекітетін тəртіппен шектеу іс-
шараларын, оның ішінде жекелеген объектілерде карантин белгілеу;

  58) салауатты өмір салтын қалыптастыруды жəне салауатты тамақтануды 
ұйымдастыру;

  59) реттелетін салада түсіндіру жұмысын ұйымдастыру;
  60) заңдарда, Қазақстан Республикасы Президентінің жəне Үкіметінің 

актілерінде көзделген өзге де функцияларды жүзеге асыру.
  15. Құқықтары мен міндеттері:
  1) реттелетін саладағы мəселелер бойынша мемлекеттік органдардан, 

лауазымды тұлғалардан, жеке жəне заңды тұлғалардан заңнамада белгіленген 
тəртіппен ақпарат сұрату жəне алу;

  2) жеке жəне заңды тұлғалар Департаменттің жəне оның аумақтық 
бөлімшелерінің лауазымды тұлғалары берген заңды талаптарды немесе 
нұсқамаларды, қаулыларды орындамаған немесе тиісінше орындамаған 
кезде сотқа жүгіну;

  3) реттелетін салада құзыретінің шегінде аумақтық бөлімшелерге, жеке 
жəне заңды тұлғаларға əдіснамалық жəне консультациялық көмек көрсету;

  4) реттелетін саладағы мəселелер бойынша ақпараттық-түсіндіру жұмысын 
жүзеге асыру;

  5) өз құзыретінің шегінде консультациялық-кеңесші жəне сараптама 
комиссияларын (жұмыс топтарын) құру;

  6) бухгалтерлік есепті жүргізу жəне қаржылық есептілікті қалыптастыру;
  7) Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген жағдайларды 

қоспағанда, өзінің өкілеттіктерін жүзеге асыру кезінде алынған коммерциялық, 
қызметтік, өзге де заңмен қорғалатын құпияны құрайтын ақпаратты жария 
етпеу;

  8) реттелетін салада Қазақстан Республикасы заңнамасының қолданы-
луына талдау жүргізу;

  9) заңнамада белгіленген тəртіппен тексерулер мен сараптамалар жүр-
гізуге басқа ұйымдардан мамандарды тарту;

  10) Қазақстан Республикасының заңнамасын, жеке жəне заңды тұлға-
лардың құқықтарын жəне заңмен қорғалатын мүдделерін сақтау;

  11) дəрілік заттардың жəне медициналық бұйымдардың айналысы 
саласындағы бағдарламаларды əзірлеу бойынша ұсыныстар енгізу, сондай-
ақ азаматтардың денсаулығын сақтау жөніндегі мемлекеттік жəне салалық 
(секторлық) бағдарламаларды əзірлеуге қатысу;

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

 
3-тарау. Департаменттің қызметін ұйымдастыру

  16. Департаментке басшылықты Басшы жүзеге асырады, ол Департаментке 
жүктелген міндеттердің орындалуына жəне өз функцияларын жүзеге асыруға 
дербес жауапты болады.

  17. Департаменттің басшысы Қазақстан Республикасының заңнамасына 
сəйкес қызметке тағайындалады жəне қызметтен босатылады.

  18. Департамент басшысының Қазақстан Республикасының заңнамасына 
сəйкес қызметке тағайындалатын жəне қызметтен босатылатын орынбасарлары 
болады.

  19. Департамент басшысының өкілеттіктері:
  1) Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес Департамент 

қызметкерлерін қызметке тағайындайды жəне қызметтен босатады;
  2) заңнамада белгіленген тəртіппен Департамент қызметкерлерін іссапарға 

жіберу, еңбек демалыстарын беру, материалдық көмек көрсету, даярлау (қайта 
даярлау), біліктілігін арттыру, көтермелеу, үстемеақы төлеу жəне сыйлықақы 
беру, сондай-ақ тəртіптік жауапкершілікке тарту мəселелерін шешеді;

  3) Департамент қызметкерлерінің міндеттерін, өкілеттіктері мен жауап-
кершілігін айқындайды, сондай-ақ Департаменттің «Б» корпусының мемлекеттік 
əкімшілік лауазымдарына қойылатын біліктілік талаптарды бекітеді;

  4) өз құзыретіне кіретін мəселелер бойынша бұйрықтарға қол қояды;
  5) заңнамаға сəйкес барлық мемлекеттік органдарда жəне өзге де 

ұйымдарда Департаменттің мүддесін білдіреді;
  6) сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жасауға бағытталған шараларды 

қабылдайды;
  7) Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес өзге де өкілеттіктерді 

жүзеге асырады.
  Департамент басшысы болмаған кезеңде оның өкілеттіктерін атқаруды 

заңнамаға сəйкес оны алмастыратын тұлға жүзеге асырады.
  20. Департаменттің басшысы қолданыстағы заңнамаға сəйкес өзінің 

орынбасарларының өкілеттіктерін айқындайды.
 

4-тарау. Департаменттің мүлкi
  21. Департаменттің заңнамада көзделген жағдайларда жедел басқару 

құқығында оқшауланған мүлкінің болуы мүмкін.
  Департаменттің мүлкi оған меншік иесі берген мүлiк, сондай-ақ өз қызметі 

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

  22. Департаментке бекiтілген мүлiк республикалық меншiкке жатады.
  23. Егер заңнамада өзгеше көзделмесе, Департамент өзіне бекітілген 

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

 
5-тарау. Департаментті қайта ұйымдастыру жəне тарату

  24. Департаментті қайта ұйымдастыру жəне тарату Қазақстан Республика-
сының заңнамасына сəйкес жүзеге асырылады.

 
 Қарамағындағы аумақтық бөлiмшелердің тізбесі

  1. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Тауарлар 
мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау комитеті 
Шымкент қаласының тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен 
қауіпсіздігін бақылау департаментінің Шымкент қаласы Абай ауданы тауарлар 
мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау басқармасы.

  2. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Тауарлар мен 
көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау комитеті Шымкент 
қаласының тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін 
бақылау департаментінің Шымкент қаласы Əл-Фараби ауданы тауарлар мен 
көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау басқармасы.

  3. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Тауарлар мен 
көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау комитеті Шымкент 
қаласының тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін 
бақылау департаментінің Шымкент қаласы Еңбекші ауданы тауарлар мен 
көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау басқармасы.

  4. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Тауарлар мен 
көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау комитеті Шымкент 
қаласының тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін 
бақылау департаментінің Шымкент қаласы Қаратау ауданы тауарлар мен 
көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау басқармасы.

 Қазақстан Республикасы Əділет министрлігі сайтынан алынған


