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 ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ҮКІМЕТІНІҢ ҚАУЛЫСЫ

2019 жылғы 30 қыркүйек     №726   Нұр-Сұлтан, Үкімет Үйі

«Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер тізілімін 
бекіту туралы»

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2013 жылғы 
18 қыркүйектегі №983 қаулысына өзгерiстер мен 

толықтырулар енгізу туралы

Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
1. «Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер тізілімін бекіту туралы» Қазақстан 

Республикасы Үкіметінің 2013 жылғы 18 қыркүйектегі № 983 қаулысына 
(Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2013 ж., № 55, 769-құжат) мынадай 
өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:

көрсетiлген қаулымен бекiтiлген мемлекеттік көрсетiлетiн қызметтер 
тiзiлiмiнде:

реттік нөмірі 3-жолда:
7-баған мынадай редакцияда жазылсын:
«Мемлекеттік корпорация, «электрондық үкіметтің» веб-порталы»;
9-баған мынадай редакцияда жазылсын:
«Электронды/қағаз түрінде»;
реттік нөмірі 4-жолда:
7-баған мынадай редакцияда жазылсын:
«Мемлекеттік корпорация, «электрондық үкіметтің» веб-порталы»;
9-баған мынадай редакцияда жазылсын:
«Электронды/қағаз түрінде»;
реттік нөмірі 6-жолда:
7-баған мынадай редакцияда жазылсын:
«Мемлекеттік корпорация, «электрондық үкіметтің» веб-порталы»;
9-баған мынадай редакцияда жазылсын:
«Электронды/қағаз түрінде»;
реттік нөмірі 11-жолда:
7-баған мынадай редакцияда жазылсын:
«Мемлекеттік корпорация, «электрондық үкіметтің» веб-порталы»;
9-баған мынадай редакцияда жазылсын:
«Электронды/қағаз түрінде»;
реттік нөмірі 12-жолда:
3-баған мынадай редакцияда жазылсын:
«Шекара маңындағы аумақтың елді мекенінде тұрақты тұратын жері бой-

ынша тіркелуін растайтын мəліметтерді беру»;
4-баған мынадай редакцияда жазылсын:
«Жеке тұлғалар»;
реттік нөмірі 13-жолда:
7-баған мынадай редакцияда жазылсын:
«Мемлекеттік корпорация, «электрондық үкіметтің» веб-порталы»;
9-баған мынадай редакцияда жазылсын:
«Электронды/қағаз түрінде»;
реттік нөмірі 13-3-жолда:
7-баған мынадай редакцияда жазылсын:
«Мемлекеттік корпорация, «электрондық үкіметтің» веб-порталы»;
9-баған мынадай редакцияда жазылсын:
«Электронды/қағаз түрінде»;
реттік нөмірі 17-2-жолда:
7-баған мынадай редакцияда жазылсын:
«Мемлекеттік корпорация, «электрондық үкіметтің» веб-порталы»;
9-баған мынадай редакцияда жазылсын:
«Электронды/қағаз түрінде»;
реттік нөмірі 26-жолда:
7-баған мынадай редакцияда жазылсын:
«Мемлекеттік корпорация, облыстардың, Нұр-Сұлтан, Алматы жəне 

Шымкент қалаларының ЖАО, «электрондық үкіметтің» веб-порталы»;
9-баған мынадай редакцияда жазылсын:
«Электронды/қағаз түрінде»;
реттік нөмірі 29-жолда:
7-баған мынадай редакцияда жазылсын:
«Мемлекеттік корпорация, ІІМ аумақтық бөлімшелері, «электрондық 

үкіметтің» веб-порталы»;
9-баған мынадай редакцияда жазылсын:
«Электронды/қағаз түрінде»;
реттік нөмірі 30-1-жолда:
7-баған мынадай редакцияда жазылсын:
«Мемлекеттік корпорация, «электрондық үкіметтің» веб-порталы»;
9-баған мынадай редакцияда жазылсын:
«Электронды/қағаз түрінде»;
реттік нөмірі 33-9-жолда:
7-баған мынадай редакцияда жазылсын:
«Қазақстан Республикасының шетелдегі мекемелері, «электрондық 

үкіметтің» веб-порталы»;
9-баған мынадай редакцияда жазылсын:
«Электронды/қағаз түрінде»;
реттік нөмірі 33-10-жолда:
7-баған мынадай редакцияда жазылсын:
«Қазақстан Республикасының шетелдегі мекемелері, СІМ, «электрондық 

үкіметтің» веб-порталы»;
9-баған мынадай редакцияда жазылсын:
«Электронды/қағаз түрінде»;
реттік нөмірі 38-2-жолда:
7-баған мынадай редакцияда жазылсын:
«Мемлекеттік корпорация, «электрондық үкіметтің» веб-порталы»;
9-баған мынадай редакцияда жазылсын:
«Электронды/қағаз түрінде»;
реттік нөмірі 38-5-жолда:
7-баған мынадай редакцияда жазылсын:
«ІІМ аумақтық бөлімшелері, «электрондық үкіметтің» веб-порталы»;
9-баған мынадай редакцияда жазылсын:
«Электронды/қағаз түрінде»;
реттік нөмірі 38-6-жолда:
7-баған мынадай редакцияда жазылсын:
«Мемлекеттік корпорация, ІІМ аумақтық бөлімшелері, «электрондық 

үкіметтің» веб-порталы»;
9-баған мынадай редакцияда жазылсын:
«Электронды/қағаз түрінде»;
реттік нөмірі 41-жолда:
7-баған мынадай редакцияда жазылсын:
«Электрондық үкіметтің» веб-порталы»;
9-баған мынадай редакцияда жазылсын:
«Электронды»;
реттік нөмірі 42-жолда:
3-баған мынадай редакцияда жазылсын:
«Қазақстан Республикасы аумағындағы шетелдік діни бірлестіктердің 

қызметін, шетелдiк дiни орталықтардың Қазақстан Республикасындағы дiни 
бiрлестiктерінің басшыларын тағайындауын келiсу»;

6-баған мынадай редакцияда жазылсын:
«АҚДМ Дін істері комитеті»;
7-баған мынадай редакцияда жазылсын:
«Мемлекеттік корпорация, АҚДМ Дін істері комитеті»;
реттік нөмірі 43-жол алып тасталсын;
реттік нөмірі 63-жолдың 3-бағаны мынадай редакцияда жазылсын:
«Мектепке дейінгі балалар ұйымдарына жіберу үшін мектепке дейінгі 

жастағы (6 жасқа толмаған) балаларды кезекке қою»;
реттік нөмірі 72-жолдың 3-бағаны мынадай редакцияда жазылсын:
«Негізгі орта жəне жалпы орта білім беру ұйымдарында экстернат ныса-

нында оқытуға рұқсат беру»;
реттік нөмірі 84-жолда:
7-баған мынадай редакцияда жазылсын:
«Электрондық үкіметтің» веб-порталы»;
9-баған мынадай редакцияда жазылсын:
«Электронды»;

реттік нөмірі 89-жолдың 3-бағаны мынадай редакцияда жазылсын:
«Жылжымалы құрамды мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу)»;
реттік нөмірі 95-жолдың 6-бағаны мынадай редакцияда жазылсын:
«Қазақстанның авиациялық əкімшілігі» АҚ»;
реттік нөмірі 101-1-жолда:
7-баған мынадай редакцияда жазылсын:
«Мемлекеттік корпорация, ІІМ аумақтық бөлімшелері, «электрондық 

үкіметтің» веб-порталы»;
9-баған мынадай редакцияда жазылсын:
«Электронды/қағаз түрінде»;
реттік нөмірі 107-жолдың 7-бағаны мынадай редакцияда жазылсын:
«Электрондық үкіметтің» веб-порталы»;
реттік нөмірі 108-жолдың 7-бағаны мынадай редакцияда жазылсын:
«Электрондық үкіметтің» веб-порталы»;
реттік нөмірі 109-жолдың 7-бағаны мынадай редакцияда жазылсын:
«Электрондық үкіметтің» веб-порталы»;
реттік нөмірі 110-жолда:
7-баған мынадай редакцияда жазылсын:
«Электрондық үкіметтің» веб-порталы»;
9-баған мынадай редакцияда жазылсын:
«Электронды»;
реттік нөмірі 110-1-жолда:
7-баған мынадай редакцияда жазылсын:
«Мемлекеттік корпорация, «электрондық үкіметтің» веб-порталы»;
8-баған мынадай редакцияда жазылсын:
«Ақылы»;
9-баған мынадай редакцияда жазылсын:
«Электронды/қағаз түрінде»;
реттік нөмірі 127-жолда:
6-баған мынадай редакцияда жазылсын:
«Медициналық-санитариялық алғашқы көмек көрсететін ұйымдар, 

облыстардың, Нұр-Сұлтан, Алматы  жəне Шымкент қалаларының ЖИТС-тың 
профилактикасы саласындағы қызметті жүзеге асыратын денсаулық сақтау 
ұйымдары мен ДСМ «Қазақ дерматология жəне инфекциялық аурулар ғылыми 
орталығы» ШЖҚ РМК»;

7-баған мынадай редакцияда жазылсын:
«Медициналық-санитариялық алғашқы көмек көрсететін ұйымдар, 

облыстардың, Нұр-Сұлтан, Алматы  жəне Шымкент қалаларының ЖИТС-тың 
профилактикасы саласындағы қызметті жүзеге асыратын денсаулық сақтау 
ұйымдары мен ДСМ «Қазақ дерматология жəне инфекциялық аурулар ғылыми 
орталығы» ШЖҚ РМК»;

реттік нөмірі 134-жолдың 6-бағаны мынадай редакцияда жазылсын:
«ДСМ Тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін 

бақылау комитетінің аумақтық департаменттері»;
реттік нөмірі 135-жолдың 6-бағаны мынадай редакцияда жазылсын:
«ДСМ Тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін 

бақылау комитетінің аумақтық департаменттері»;
реттік нөмірі 136-жолдың 6-бағаны мынадай редакцияда жазылсын:
«ДСМ Тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін 

бақылау комитетінің аумақтық департаменттері»;
реттік нөмірі 137-жолдың 6-бағаны мынадай редакцияда жазылсын:
«ДСМ Тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін 

бақылау комитеті, ДСМ Тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен 
қауіпсіздігін бақылау комитетінің аумақтық департаменттері, денсаулық сақтау 
саласындағы уəкілетті орган аккредиттеген ұйым»;

реттік нөмірі 142-жолдың 6-бағаны мынадай редакцияда жазылсын:
«ДСМ Тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін 

бақылау комитеті, ДСМ Тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен 
қауіпсіздігін бақылау комитетінің аумақтық департаменттері»;

реттік нөмірі 145-жолдың 6-бағаны мынадай редакцияда жазылсын:
«ДСМ Тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін 

бақылау комитетінің аумақтық департаменттері»;
реттік нөмірі 146-жолдың 6-бағаны мынадай редакцияда жазылсын:
«ДСМ Тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін 

бақылау комитетінің аумақтық департаменттері»;
реттік нөмірі 148-жолдың 6-бағаны мынадай редакцияда жазылсын:
«ДСМ Тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін 

бақылау комитеті»;
реттік нөмірі 149-жолда:
3-баған мынадай редакцияда жазылсын:
«Дəрілік затты немесе медициналық бұйымды мемлекеттік тіркеу, қайта 

тіркеу жəне оның тіркеу дерекнамасына өзгерістер енгізу»;
6-баған мынадай редакцияда жазылсын:
«ДСМ Тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін 

бақылау комитеті»;
реттік нөмірі 150-жолда:
6-баған мынадай редакцияда жазылсын:
«ДСМ Тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін 

бақылау комитеті»;
7-баған мынадай редакцияда жазылсын:
«ДСМ Тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін 

бақылау комитеті, «электрондық үкіметтің» веб-порталы»;
реттік нөмірі 151-жолдың 6-бағаны мынадай редакцияда жазылсын:
«ДСМ Тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін 

бақылау комитеті»;
реттік нөмірі 152-жолдың 6-бағаны мынадай редакцияда жазылсын:
«ДСМ Тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін 

бақылау комитеті»;
реттік нөмірі 153-жол алып тасталсын;
реттік нөмірі 153-1-жолдың 6-бағаны мынадай редакцияда жазылсын:
«ДСМ Тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін 

бақылау комитетінің аумақтық департаменттері»;
реттік нөмірі 153-2-жолдың 6-бағаны мынадай редакцияда жазылсын:
«ДСМ Тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін 

бақылау комитетінің аумақтық департаменттері»;
реттік нөмірі 153-3-жолда:
6-баған мынадай редакцияда жазылсын:
«ДСМ Тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін 

бақылау комитетінің «Дəрілік заттарды, медициналық мақсаттағы бұйымдар 
мен медицина техникасын сараптау ұлттық орталығы» ШЖҚ РМК»;

7-баған мынадай редакцияда жазылсын:
«ДСМ Тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін 

бақылау комитетінің «Дəрілік заттарды, медициналық мақсаттағы бұйымдар 
мен медицина техникасын сараптау ұлттық орталығы» ШЖҚ РМК, «электрондық 
үкіметтің» веб-порталы»;

реттік нөмірі 153-4-жолдың 6-бағаны мынадай редакцияда жазылсын:
«ДСМ Тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін 

бақылау комитеті»;
реттік нөмірі 153-5-жолда:
6-баған мынадай редакцияда жазылсын:
«ДСМ Тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін 

бақылау комитеті»;
7-баған мынадай редакцияда жазылсын:
«ДСМ Тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін 

бақылау комитеті, «электрондық үкіметтің» веб-порталы»;
реттік нөмірлері 153-6, 153-7 жəне 153-8-жолдар алып тасталсын;
реттік нөмірі 154-жолдың 6-бағаны мынадай редакцияда жазылсын:
«ДСМ Тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін 

бақылау комитеті, ДСМ Тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы
мен қауіпсіздігін бақылау комитетінің аумақтық бөлімшелері»;

реттік нөмірі 155-жолдың 6-бағаны мынадай редакцияда жазылсын:
«ДСМ Тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін 

бақылау комитетінің аумақтық бөлімшелері»;
реттік нөмірі 156-жолдың 6-бағаны мынадай редакцияда жазылсын:
«ДСМ Тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін 

бақылау комитеті, ДСМ Тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен 
қауіпсіздігін бақылау комитетінің аумақтық бөлімшелері»;

реттік нөмірі 157-жолдың 6-бағаны мынадай редакцияда жазылсын:
«ДСМ Тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін 

бақылау комитетінің аумақтық департаменттері»;
реттік нөмірі 158-жолдың 6-бағаны мынадай редакцияда жазылсын:
«ДСМ Тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін 

бақылау комитеті, ДСМ Тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы
мен қауіпсіздігін бақылау комитетінің аумақтық департаменттері»;

реттік нөмірі 159-жолда:
7-баған мынадай редакцияда жазылсын:
«64615 əскери бөлімі» РММ, «01826 əскери бөлімі» РММ, «электрондық 

үкіметтің» веб-порталы»;
9-баған мынадай редакцияда жазылсын:
«Электронды/қағаз түрінде»;
реттік нөмірі 160-жолда:
7-баған мынадай редакцияда жазылсын:
«64615 əскери бөлімі» РММ, «01826 əскери бөлімі» РММ, «электрондық 

үкіметтің» веб-порталы»;
9-баған мынадай редакцияда жазылсын:
«Электронды/қағаз түрінде»;
реттік нөмірі 161-жолда:
7-баған мынадай редакцияда жазылсын:
«Электрондық үкіметтің» веб-порталы»;
9-баған мынадай редакцияда жазылсын:
«Электронды»;
реттік нөмірі 162-жолда:
7-баған мынадай редакцияда жазылсын:
«Электрондық үкіметтің» веб-порталы»;
9-баған мынадай редакцияда жазылсын:
«Электронды»;
реттік нөмірі 165-жолда:
3-баған мынадай редакцияда жазылсын:
«Жұмыс іздеп жүрген адамдар мен жұмыссыздарға жəрдемдесу»;
6-баған мынадай редакцияда жазылсын:
«Халықты жұмыспен қамту орталығы, Нұр-Сұлтан, Алматы жəне Шымкент 

қалаларының, аудандардың жəне облыстық маңызы бар қалалардың ЖАО»;
7-баған мынадай редакцияда жазылсын:
«Мемлекеттік корпорация, Халықты жұмыспен қамту орталығы, «элек-

трондық үкіметтің» веб-порталы»;
реттік нөмірі 171-6-жолда:
6-баған мынадай редакцияда жазылсын:
«Мемлекеттік əлеуметтік сақтандыру қоры жəне оның филиалдары, 

Мемлекеттік корпорация»;
7-баған мынадай редакцияда жазылсын:
«Мемлекеттік корпорация, Мемлекеттік əлеуметтік сақтандыру қоры жəне 

оның филиалдары, «электрондық үкіметтің» веб-порталы»;
9-баған мынадай редакцияда жазылсын:
«Электронды/қағаз түрінде»;
реттік нөмірі 186-1-жолдың 7-бағаны мынадай редакцияда жазылсын:
«Медициналық-санитариялық алғашқы көмек көрсететін медициналық 

ұйымдар»;
реттік нөмірі 187-жолдың 7-бағаны мынадай редакцияда жазылсын:
«Электрондық үкіметтің» веб-порталы»;
реттік нөмірі 188-жолда:
7-баған мынадай редакцияда жазылсын:
«Электрондық үкіметтің» веб-порталы»;
9-баған мынадай редакцияда жазылсын:
«Электронды»;
реттік нөмірі 190-жолда:
7-баған мынадай редакцияда жазылсын:
«Қорғанысминінің аудандық пайдалану бөлімдері, «электрондық үкіметтің» 

веб-порталы»;
9-баған мынадай редакцияда жазылсын:
«Электронды/қағаз түрінде»;
реттік нөмірлері 190-1 жəне 190-2-жолдар алып тасталсын;
реттік нөмірі 190-3-жолда:
7-баған мынадай редакцияда жазылсын:
«Электрондық үкіметтің» веб-порталы»;
9-баған мынадай редакцияда жазылсын:
«Электронды»;
реттік нөмірі 203-2-жолдың 7-бағаны мынадай редакцияда жазылсын:
«Мемлекеттік корпорация, техникалық жəне кəсiптік, орта білімнен кейінгі 

білім беру ұйымдары, «электрондық үкіметтің» веб-порталы»;
реттік нөмірі 222-6-жол алып тасталсын;
реттік нөмірі 223-жолдың 6-бағаны мынадай редакцияда жазылсын:
«Əділетмині, аумақтық əділет органдары, Мемлекеттік корпорация»;
реттік нөмірі 224-жолдың 6-бағаны мынадай редакцияда жазылсын:
«Əділетмині, аумақтық əділет органдары, Мемлекеттік корпорация»;
реттік нөмірі 225-жолдың 6-бағаны мынадай редакцияда жазылсын:
«Əділетмині, аумақтық əділет органдары, Мемлекеттік корпорация»;
реттік нөмірі 226-жолдың 6-бағаны мынадай редакцияда жазылсын:
«Əділетмині, аумақтық əділет органдары, Мемлекеттік корпорация»;
реттік нөмірі 227-жолдың 6-бағаны мынадай редакцияда жазылсын:
«Əділетмині, аумақтық əділет органдары, Мемлекеттік корпорация»;
реттік нөмірі 230-жолдың 6-бағаны мынадай редакцияда жазылсын:
«Əділетмині, аумақтық əділет органдары, Мемлекеттік корпорация»;
реттік нөмірі 246-жолда:
5-баған мынадай редакцияда жазылсын:
«СИМ»;
6-баған мынадай редакцияда жазылсын:
«СИМ»;
7-баған мынадай редакцияда жазылсын:
«Электрондық үкіметтің» веб-порталы»;
реттік нөмірі 247-жолда:
5-баған мынадай редакцияда жазылсын:
«СИМ»;
6-баған мынадай редакцияда жазылсын:
«СИМ»;
7-баған мынадай редакцияда жазылсын:
«Электрондық үкіметтің» веб-порталы»;
реттік нөмірлері 248 жəне 249-жолдар алып тасталсын;
реттік нөмірі 250-жолда:
5-баған мынадай редакцияда жазылсын:
«СИМ»;
6-баған мынадай редакцияда жазылсын:
«СИМ»;
реттік нөмірі 258-жолда:
7-баған мынадай редакцияда жазылсын:
«Электрондық үкіметтің» веб-порталы»;
9-баған мынадай редакцияда жазылсын:
«Электронды»;
реттік нөмірі 259-жолда:
7-баған мынадай редакцияда жазылсын:
«Электрондық үкіметтің» веб-порталы»;
9-баған мынадай редакцияда жазылсын:
«Электронды»;
реттік нөмірі 263-жол алып тасталсын;
реттік нөмірі 265-жол алып тасталсын;
реттік нөмірі 272-6-жолда:
7-баған мынадай редакцияда жазылсын:
«ІІМ аумақтық бөлімшелері, «электрондық үкіметтің» веб-порталы»;
9-баған мынадай редакцияда жазылсын:
«Электронды/қағаз түрінде»;
реттік нөмірі 273-жолдың 6-бағаны мынадай редакцияда жазылсын:
«Қазақстанның авиациялық əкімшілігі» АҚ»;
реттік нөмірі 274-жолдың 6-бағаны мынадай редакцияда жазылсын:
«Қазақстанның авиациялық əкімшілігі» АҚ»;
реттік нөмірі 276-жолдың 6-бағаны мынадай редакцияда жазылсын:
«Қазақстанның авиациялық əкімшілігі» АҚ»;
реттік нөмірі 277-жолдың 6-бағаны мынадай редакцияда жазылсын:
«Қазақстанның авиациялық əкімшілігі» АҚ»;
реттік нөмірі 278-жолда:
6-баған мынадай редакцияда жазылсын:
«Қазақстанның авиациялық əкімшілігі» АҚ»;
7-баған мынадай редакцияда жазылсын:
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«Қазақстанның авиациялық əкімшілігі» АҚ, «электрондық үкіметтің» веб-
порталы»;

реттік нөмірі 279-жолдың 6-бағаны мынадай редакцияда жазылсын:
«Қазақстанның авиациялық əкімшілігі» АҚ»;
реттік нөмірі 280-жолдың 6-бағаны мынадай редакцияда жазылсын:
«Қазақстанның авиациялық əкімшілігі» АҚ»;
реттік нөмірі 281-жолда:
6-баған мынадай редакцияда жазылсын:
«Қазақстанның авиациялық əкімшілігі» АҚ»;
7-баған мынадай редакцияда жазылсын:
«Қазақстанның авиациялық əкімшілігі» АҚ, «электрондық үкіметтің» веб-

порталы»;
реттік нөмірі 282-жолдың 6-бағаны мынадай редакцияда жазылсын:
«Қазақстанның авиациялық əкімшілігі» АҚ»;
реттік нөмірі 284-жолдың 6-бағаны мынадай редакцияда жазылсын:
«Қазақстанның авиациялық əкімшілігі» АҚ»;
реттік нөмірі 285-жолдың 6-бағаны мынадай редакцияда жазылсын:
«Қазақстанның авиациялық əкімшілігі» АҚ»;
реттік нөмірі 286-жолдың 6-бағаны мынадай редакцияда жазылсын:
«Қазақстанның авиациялық əкімшілігі» АҚ»;
реттік нөмірі 287-жолдың 6-бағаны мынадай редакцияда жазылсын:
«Қазақстанның авиациялық əкімшілігі» АҚ»;
реттік нөмірі 288-жолдың 6-бағаны мынадай редакцияда жазылсын:
«Қазақстанның авиациялық əкімшілігі» АҚ»;
реттік нөмірі 289-жолдың 6-бағаны мынадай редакцияда жазылсын:
«Қазақстанның авиациялық əкімшілігі» АҚ»;
реттік нөмірі 290-жолдың 6-бағаны мынадай редакцияда жазылсын:
«Қазақстанның авиациялық əкімшілігі» АҚ»;
реттік нөмірі 291-жолдың 6-бағаны мынадай редакцияда жазылсын:
«Қазақстанның авиациялық əкімшілігі» АҚ»;
реттік нөмірі 292-жолда:
6-баған мынадай редакцияда жазылсын:
«Қазақстанның авиациялық əкімшілігі» АҚ»;
7-баған мынадай редакцияда жазылсын:
«Қазақстанның авиациялық əкімшілігі» АҚ, «электрондық үкіметтің» веб-

порталы»;
реттік нөмірі 293-жолдың 6-бағаны мынадай редакцияда жазылсын:
«Қазақстанның авиациялық əкімшілігі» АҚ»;
реттік нөмірі 297-жолдың 3-бағаны мынадай редакцияда жазылсын:
«Шет мемлекеттiң туын көтерiп жүзетiн кеменi Каспий теңізінің қазақстандық 

секторында пайдалануға рұқсат беру»;
реттік нөмірі 298-жолда:
7-баған мынадай редакцияда жазылсын:
«Электрондық үкіметтің» веб-порталы»;
9-баған мынадай редакцияда жазылсын:
«Электронды»;
реттік нөмірі 309-жолда:
5-баған мынадай редакцияда жазылсын:
«ЭГТРМ»;
6-баған мынадай редакцияда жазылсын:
«ЭГТРМ Экологиялық реттеу жəне бақылау комитеті»;
реттік нөмірі 310-жолда:
5-баған мынадай редакцияда жазылсын:
«ЭГТРМ»;
6-баған мынадай редакцияда жазылсын:
«ЭГТРМ Экологиялық реттеу жəне бақылау комитеті»;
реттік нөмірі 311-жолда:
5-баған мынадай редакцияда жазылсын:
«ЭГТРМ»;
6-баған мынадай редакцияда жазылсын:
«ЭГТРМ Экологиялық реттеу жəне бақылау комитеті»;
реттік нөмірі 312-жолда:
5-баған мынадай редакцияда жазылсын:
«ЭГТРМ»;
6-баған мынадай редакцияда жазылсын:
«ЭГТРМ Экологиялық реттеу жəне бақылау комитеті, ЭГТРМ Экологиялық 

реттеу жəне бақылау комитетінің аумақтық бөлімшелері»;
реттік нөмірі 313-жолда:
5-баған мынадай редакцияда жазылсын:
«ЭГТРМ»;
6-баған мынадай редакцияда жазылсын:
«ЭГТРМ Экологиялық реттеу жəне бақылау комитеті, ЭГТРМ Экологиялық 

реттеу жəне бақылау комитетінің аумақтық бөлімшелері»;
реттік нөмірі 315-жолдың 5-бағаны мынадай редакцияда жазылсын:
«ЭГТРМ»;
реттік нөмірі 316-жолдың 5-бағаны мынадай редакцияда жазылсын:
«ЭГТРМ»;
реттік нөмірі 321-жолда:
5-баған мынадай редакцияда жазылсын:
«ЭГТРМ»;
7-баған мынадай редакцияда жазылсын:
«Электрондық үкіметтің» веб-порталы»;
9-баған мынадай редакцияда жазылсын:
«Электронды»;
реттік нөмірі 321-1-жолда:
5-баған мынадай редакцияда жазылсын:
«ЭГТРМ»;
6-баған мынадай редакцияда жазылсын:
«ЭГТРМ Экологиялық реттеу жəне бақылау комитеті, ЭГТРМ Экологиялық 

реттеу жəне бақылау комитетінің аумақтық бөлімшелері»;
7-баған мынадай редакцияда жазылсын:
«ЭГТРМ Экологиялық реттеу жəне бақылау комитеті, ЭГТРМ Экологиялық 

реттеу жəне бақылау комитетінің аумақтық бөлімшелері, «электрондық 
үкіметтің» веб-порталы»;

реттік нөмірі 322-жолдың 5-бағаны мынадай редакцияда жазылсын:
«ЭГТРМ»;
реттік нөмірі 323-жолда:
5-баған мынадай редакцияда жазылсын:
«ЭГТРМ»;
6-баған мынадай редакцияда жазылсын:
«ЭГТРМ Су ресурстары комитетiнің Су ресурстарын пайдалануды

жəне қорғауды реттеу жөніндегі бассейндік инспекциялары»;
реттік нөмірі 325-жолда:
5-баған мынадай редакцияда жазылсын:
«ЭГТРМ»;
6-баған мынадай редакцияда жазылсын:
«ЭГТРМ Су ресурстары комитетi»;
реттік нөмірі 328-жолда:
5-баған мынадай редакцияда жазылсын:
«ЭГТРМ»;
6-баған мынадай редакцияда жазылсын:
«ЭГТРМ Су ресурстары комитетiнің Су ресурстарын пайдалануды

жəне қорғауды реттеу жөніндегі бассейндік инспекциялары»;
реттік нөмірі 329-жолдың 5-бағаны мынадай редакцияда жазылсын:
«ЭГТРМ»;
реттік нөмірі 330-жолда:
5-баған мынадай редакцияда жазылсын:
«ЭГТРМ»;
6-баған мынадай редакцияда жазылсын:
«ЭГТРМ Орман шаруашылығы жəне жануарлар дүниесі комитетінің 

аумақтық бөлімшелері»;
реттік нөмірі 331-жолдың 5-бағаны мынадай редакцияда жазылсын:
«ЭГТРМ»;
реттік нөмірі 332-жолда:
5-баған мынадай редакцияда жазылсын:
«ЭГТРМ»;
6-баған мынадай редакцияда жазылсын:
«ЭГТРМ Геология комитетінің аумақтық бөлімшелері»;
реттік нөмірі 334-жолда:
5-баған мынадай редакцияда жазылсын:
«ЭГТРМ»;
6-баған мынадай редакцияда жазылсын:

«ЭГТРМ Геология комитетінің аумақтық бөлімшелері»;
7-баған мынадай редакцияда жазылсын:
«Мемлекеттік корпорация, ЭГТРМ Геология комитетінің аумақтық 

бөлімшелері»;
реттік нөмірі 335-жолда:
5-баған мынадай редакцияда жазылсын:
«ЭГТРМ»;
6-баған мынадай редакцияда жазылсын:
«ЭГТРМ Су ресурстары комитетi»;
7-баған мынадай редакцияда жазылсын:
«Электрондық үкіметтің» веб-порталы»;
9-баған мынадай редакцияда жазылсын:
«Электронды»;
реттік нөмірі 335-1-жолда:
5-баған мынадай редакцияда жазылсын:
«ЭГТРМ»;
6-баған мынадай редакцияда жазылсын:
«ЭГТРМ Су ресурстары комитетiнің Су ресурстарын пайдалануды жəне 

қор ғауды реттеу жөніндегі бассейндік инспекциялары»;
7-баған мынадай редакцияда жазылсын:
«Электрондық үкіметтің» веб-порталы»;
9-баған мынадай редакцияда жазылсын:
«Электронды»;
реттік нөмірі 335-2-жолда:
5-баған мынадай редакцияда жазылсын:
«ЭГТРМ»;
6-баған мынадай редакцияда жазылсын:
«ЭГТРМ Су ресурстары комитетiнің Су ресурстарын пайдалануды жəне 

қор ғауды реттеу жөніндегі бассейндік инспекциялары»;
7-баған мынадай редакцияда жазылсын:
«Электрондық үкіметтің» веб-порталы»;
9-баған мынадай редакцияда жазылсын:
«Электронды»;
реттік нөмірі 336-жолдың 5-бағаны мынадай редакцияда жазылсын:
«ЭГТРМ»;
реттік нөмірі 338-жолдың 5-бағаны мынадай редакцияда жазылсын:
«ЭГТРМ»;
реттік нөмірі 339-жолда:
5-баған мынадай редакцияда жазылсын:
«ЭГТРМ»;
6-баған мынадай редакцияда жазылсын:
«ЭГТРМ Орман шаруашылығы жəне жануарлар дүниесі комитеті»;
7-баған мынадай редакцияда жазылсын:
«ЭГТРМ Орман шаруашылығы жəне жануарлар дүниесі комитеті, 

«электрондық үкіметтің» веб-порталы»;
реттік нөмірі 340-жолда:
5-баған мынадай редакцияда жазылсын:
«ЭГТРМ»;
6-баған мынадай редакцияда жазылсын:
«ЭГТРМ Орман шаруашылығы жəне жануарлар дүниесі комитеті»;
реттік нөмірі 341-жолда:
5-баған мынадай редакцияда жазылсын:
«ЭГТРМ»;
6-баған мынадай редакцияда жазылсын:
«ЭГТРМ Орман шаруашылығы жəне жануарлар дүниесі комитеті»;
реттік нөмірі 342-жолда:
5-баған мынадай редакцияда жазылсын:
«ЭГТРМ»;
6-баған мынадай редакцияда жазылсын:
«ЭГТРМ Орман шаруашылығы жəне жануарлар дүниесі комитеті»;
реттік нөмірі 343-жолда:
5-баған мынадай редакцияда жазылсын:
«ЭГТРМ»;
6-баған мынадай редакцияда жазылсын:
«ЭГТРМ Орман шаруашылығы жəне жануарлар дүниесі комитеті, 

ЭГТРМ Орман шаруашылығы жəне жануарлар дүниесі комитетінің аумақтық 
бөлімшелері»;

реттік нөмірі 344-жолда:
5-баған мынадай редакцияда жазылсын:
«ЭГТРМ»;
6-баған мынадай редакцияда жазылсын:
«ЭГТРМ Орман шаруашылығы жəне жануарлар дүниесі комитетінің 

аумақтық бөлімшелері»;
реттік нөмірі 345-жолдың 5-бағаны мынадай редакцияда жазылсын:
«ЭГТРМ»;
реттік нөмірі 346-жолда:
5-баған мынадай редакцияда жазылсын:
«ЭГТРМ»;
6-баған мынадай редакцияда жазылсын:
«ЭГТРМ Орман шаруашылығы жəне жануарлар дүниесі комитеті»;
реттік нөмірі 347-жолда:
5-баған мынадай редакцияда жазылсын:
«ЭГТРМ»;
6-баған мынадай редакцияда жазылсын:
«ЭГТРМ Орман шаруашылығы жəне жануарлар дүниесі комитетінің 

аумақтық бөлімшелері»;
реттік нөмірі 348-жолдың 5-бағаны мынадай редакцияда жазылсын:
«ЭГТРМ»;
реттік нөмірі 350-жолдың 5-бағаны мынадай редакцияда жазылсын:
«ЭГТРМ»;
реттік нөмірі 351-жолда:
5-баған мынадай редакцияда жазылсын:
«ЭГТРМ»;
6-баған мынадай редакцияда жазылсын:
«ЭГТРМ Орман шаруашылығы жəне жануарлар дүниесі комитетінің 

аумақтық бөлімшелері»;
реттік нөмірі 353-жолда:
5-баған мынадай редакцияда жазылсын:
«ЭГТРМ»;
6-баған мынадай редакцияда жазылсын:
«ЖАО, ЭГТРМ Орман шаруашылығы жəне жануарлар дүниесі комитеті»;
реттік нөмірі 354-жолда:
5-баған мынадай редакцияда жазылсын:
«ЭГТРМ»;
6-баған мынадай редакцияда жазылсын:
«ЭГТРМ Орман шаруашылығы жəне жануарлар дүниесі комитетінің 

аумақтық бөлімшелері»;
реттік нөмірі 354-1-жолда:
5-баған мынадай редакцияда жазылсын:
«ЭГТРМ»;
6-баған мынадай редакцияда жазылсын:
«ЭГТРМ Орман шаруашылығы жəне жануарлар дүниесі комитеті»;
7-баған мынадай редакцияда жазылсын:
«ЭГТРМ Орман шаруашылығы жəне жануарлар дүниесі комитеті, 

«электрондық үкіметтің» веб-порталы»;
реттік нөмірі 354-2-жолдың 5-бағаны мынадай редакцияда жазылсын:
«ЭГТРМ»;
реттік нөмірі 360-жол алып тасталсын;
реттік нөмірі 368-жолдың 5-бағаны мынадай редакцияда жазылсын:
«ЭГТРМ»;
реттік нөмірі 369-жолдың 5-бағаны мынадай редакцияда жазылсын:
«ЭГТРМ»;
реттік нөмірі 376-1-жолда:
7-баған мынадай редакцияда жазылсын:
«Электрондық үкіметтің» веб-порталы»;
9-баған мынадай редакцияда жазылсын:
«Электронды»;
реттік нөмірі 376-2-жолда:
7-баған мынадай редакцияда жазылсын:
«Электрондық үкіметтің» веб-порталы»;
9-баған мынадай редакцияда жазылсын:
«Электронды»;
реттік нөмірі 376-10-жолда:

5-баған мынадай редакцияда жазылсын:
«ЭГТРМ»;
6-баған мынадай редакцияда жазылсын:
«ЭГТРМ Геология комитеті»;
7-баған мынадай редакцияда жазылсын:
«ЭГТРМ Геология комитеті»;
реттік нөмірі 376-13-жолда:
6-баған мынадай редакцияда жазылсын:
«ИИДМ»;
7-баған мынадай редакцияда жазылсын:
«Электрондық үкіметтің» веб-порталы»;
9-баған мынадай редакцияда жазылсын:
«Электронды»;
реттік нөмірі 381-жолда:
7-баған мынадай редакцияда жазылсын:
«Электрондық үкіметтің» веб-порталы»;
9-баған мынадай редакцияда жазылсын:
«Электронды»;
реттік нөмірі 391-жолдың 6-бағаны мынадай редакцияда жазылсын:
«Республикалық ветеринариялық зертхана» РМК облыстық жəне аудан-

дық филиалдары, «Ветеринария бойынша ұлттық референттік орталық» РМК 
жəне оның филиалы»;

реттік нөмірі 406-8-жолда:
7-баған мынадай редакцияда жазылсын:
«Электрондық үкіметтің» веб-порталы»;
9-баған мынадай редакцияда жазылсын:
«Электронды»;
реттік нөмірі 414-2-жолда:
5-баған мынадай редакцияда жазылсын:
«ЭГТРМ»;
6-баған мынадай редакцияда жазылсын:
«ЭГТРМ Орман шаруашылығы жəне жануарлар дүниесі комитеті»;
реттік нөмірі 414-3-жолда:
5-баған мынадай редакцияда жазылсын:
«ЭГТРМ»;
6-баған мынадай редакцияда жазылсын:
«ЭГТРМ Орман шаруашылығы жəне жануарлар дүниесі комитеті»;
реттік нөмірі 415-жолдың 6-бағаны мынадай редакцияда жазылсын:
«ЭМ»;
реттік нөмірі 426-жолда:
5-баған мынадай редакцияда жазылсын:
«СИМ»;
6-баған мынадай редакцияда жазылсын:
«СИМ Техникалық реттеу жəне метрология комитеті»;
реттік нөмірі 427-жолдың 5-бағаны мынадай редакцияда жазылсын:
«СИМ»;
реттік нөмірі 427-1-жолда:
5-баған мынадай редакцияда жазылсын:
«СИМ»;
6-баған мынадай редакцияда жазылсын:
«СИМ Техникалық реттеу жəне метрология комитеті»;
7-баған мынадай редакцияда жазылсын:
«СИМ Техникалық реттеу жəне метрология комитеті, «электрондық үкімет» 

веб-порталы»;
реттік нөмірі 428-жолдың 7-бағаны мынадай редакцияда жазылсын:
«ИИДМ Индустриялық даму жəне өнеркəсіптік қауіпсіздік комитеті, 

Мемлекеттік корпорация, «электрондық үкіметтің» веб-порталы»;
реттік нөмірі 429-жолда:
5-баған мынадай редакцияда жазылсын:
«СИМ»;
6-баған мынадай редакцияда жазылсын:
«СИМ Техникалық реттеу жəне метрология комитеті»;
реттік нөмірі 430-жолда:
5-баған мынадай редакцияда жазылсын:
«СИМ»;
6-баған мынадай редакцияда жазылсын:
«СИМ Техникалық реттеу жəне метрология комитеті»;
реттік нөмірі 442-жолда:
5-баған мынадай редакцияда жазылсын:
«ИИДМ»;
6-баған мынадай редакцияда жазылсын:
«ИИДМ»;
реттік нөмірі 444-жолда:
5-баған мынадай редакцияда жазылсын:
«ИИДМ»;
6-баған мынадай редакцияда жазылсын:
«ИИДМ»;
реттік нөмірі 445-жолда:
5-баған мынадай редакцияда жазылсын:
«ИИДМ»;
6-баған мынадай редакцияда жазылсын:
«ИИДМ»;
реттік нөмірі 449-4-жолда:
5-баған мынадай редакцияда жазылсын:
«ЦДИАӨМ»;
6-баған мынадай редакцияда жазылсын:
«ЦДИАӨМ Телекоммуникациялар комитеті»;
реттік нөмірі 449-5-жолда:
5-баған мынадай редакцияда жазылсын:
«ЭГТРМ»;
6-баған мынадай редакцияда жазылсын:
«ЭГТРМ Экологиялық реттеу жəне бақылау комитеті»;
реттік нөмірі 449-6-жолда:
5-баған мынадай редакцияда жазылсын:
«ЭГТРМ»;
6-баған мынадай редакцияда жазылсын:
«ЭГТРМ Геология комитеті»;
реттік нөмірі 452-жол алып тасталсын;
реттік нөмірі 455-жолда:
6-баған мынадай редакцияда жазылсын:
«QazIndustry» қазақстандық индустрия жəне экспорт орталығы» АҚ»;
7-баған мынадай редакцияда жазылсын:
«QazIndustry» қазақстандық индустрия жəне экспорт орталығы» АҚ, 

«электрондық үкіметтің» веб-порталы»;
реттік нөмірі 464-жол алып тасталсын;
реттік нөмірі 468-1-жолда:
5-баған мынадай редакцияда жазылсын:
«ЭГТРМ»;
6-баған мынадай редакцияда жазылсын:
«ЭГТРМ»;
реттік нөмірі 468-2-жолда:
6-баған мынадай редакцияда жазылсын:
«ИИДМ Индустриялық даму жəне өнеркəсіптік қауіпсіздік комитетінің 

аумақтық департаменттері, облыстардың, Нұр-Сұлтан, Алматы жəне Шымкент 
қалаларының ЖАО»;

7-баған мынадай редакцияда жазылсын:
«Электрондық үкіметтің» веб-порталы»;
9-баған мынадай редакцияда жазылсын:
«Электронды»;
реттік нөмірі 468-3-жолда:
5-баған мынадай редакцияда жазылсын:
«СИМ»;
6-баған мынадай редакцияда жазылсын:
«СИМ Техникалық реттеу жəне метрология комитеті»;
реттік нөмірі 468-4-жолда:
5-баған мынадай редакцияда жазылсын:
«СИМ»;
6-баған мынадай редакцияда жазылсын:
«СИМ Техникалық реттеу жəне метрология комитеті»;
реттік нөмірі 468-5-жолдың 6-бағаны мынадай редакцияда жазылсын:
«Нұр-Сұлтан, Алматы жəне Шымкент қалаларының, аудандардың

жəне облыстық маңызы бар қалалардың ЖАО»;
(Соңы 19-бетте) 
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реттік нөмірі 494-жолда:
7-баған мынадай редакцияда жазылсын:
«Аудандар, қалалар жəне қалалардағы аудандар бойынша, арнайы 

экономикалық аймақтардың аумақтарында Қаржыминінің Мемлекеттік кірістер 
комитетінің аумақтық органдары, «электрондық үкіметтің» веб-порталы»;

9-баған мынадай редакцияда жазылсын:
«Электронды/қағаз түрінде»;
реттік нөмірі 510-жолда:
7-баған мынадай редакцияда жазылсын:
«Электрондық үкіметтің» веб-порталы»;
9-баған мынадай редакцияда жазылсын:
«Электронды»;
реттік нөмірі 513-жолда:
7-баған мынадай редакцияда жазылсын:
«Электрондық үкіметтің» веб-порталы»;
9-баған мынадай редакцияда жазылсын:
«Электронды»;
реттік нөмірі 514-жолда:
7-баған мынадай редакцияда жазылсын:
«Электрондық үкіметтің» веб-порталы»;
9-баған мынадай редакцияда жазылсын:
«Электронды»;
реттік нөмірі 515-жолда:
7-баған мынадай редакцияда жазылсын:
«Электрондық үкіметтің» веб-порталы»;
9-баған мынадай редакцияда жазылсын:
«Электронды»;
реттік нөмірі 516-жолда:
7-баған мынадай редакцияда жазылсын:
«Электрондық үкіметтің» веб-порталы»;
9-баған мынадай редакцияда жазылсын:
«Электронды»;
реттік нөмірі 517-жолда:
7-баған мынадай редакцияда жазылсын:
«Электрондық үкіметтің» веб-порталы»;
9-баған мынадай редакцияда жазылсын:
«Электронды»;
реттік нөмірі 518-жолда:
7-баған мынадай редакцияда жазылсын:
«Электрондық үкіметтің» веб-порталы»;
9-баған мынадай редакцияда жазылсын:
«Электронды»;
реттік нөмірі 519-жолда:
7-баған мынадай редакцияда жазылсын:
«Электрондық үкіметтің» веб-порталы»;
9-баған мынадай редакцияда жазылсын:
«Электронды»;
реттік нөмірі 520-жолда:
7-баған мынадай редакцияда жазылсын:
«Электрондық үкіметтің» веб-порталы»;
9-баған мынадай редакцияда жазылсын:
«Электронды»;
реттік нөмірі 522-жолда:
7-баған мынадай редакцияда жазылсын:
«Электрондық үкіметтің» веб-порталы»;
9-баған мынадай редакцияда жазылсын:
«Электронды»;
реттік нөмірі 523-жолда:
7-баған мынадай редакцияда жазылсын:
«Электрондық үкіметтің» веб-порталы»;
9-баған мынадай редакцияда жазылсын:
«Электронды»;
реттік нөмірі 529-жолда:
7-баған мынадай редакцияда жазылсын:
«Электрондық үкіметтің» веб-порталы»;
9-баған мынадай редакцияда жазылсын:
«Электронды»;
реттік нөмірі 534-жолда:
7-баған мынадай редакцияда жазылсын:
«ҰБ, «электрондық үкіметтің» веб-порталы»;
9-баған мынадай редакцияда жазылсын:
«Электронды/қағаз түрінде»;
реттік нөмірі 541-жолда:
7-баған мынадай редакцияда жазылсын:
«Электрондық үкіметтің» веб-порталы»;
9-баған мынадай редакцияда жазылсын:
«Электронды»;
реттік нөмірі 548-жолда:
7-баған мынадай редакцияда жазылсын:
«Электрондық үкіметтің» веб-порталы»;
9-баған мынадай редакцияда жазылсын:
«Электронды»;
реттік нөмірі 553-2-жолда:
7-баған мынадай редакцияда жазылсын:
«ҰБ, «электрондық үкіметтің» веб-порталы»;
9-баған мынадай редакцияда жазылсын:
«Электронды/қағаз түрінде»;
реттік нөмірі 553-3-жолда:
7-баған мынадай редакцияда жазылсын:
«ҰБ, «электрондық үкіметтің» веб-порталы»;
9-баған мынадай редакцияда жазылсын:
«Электронды/қағаз түрінде»;
реттік нөмірі 553-4-жолда:
7-баған мынадай редакцияда жазылсын:
«ҰБ-ның аумақтық филиалдары, «электрондық үкіметтің» веб-порталы»;
9-баған мынадай редакцияда жазылсын:
«Электронды/қағаз түрінде»;
реттік нөмірі 563-жолда:
3-баған мынадай редакцияда жазылсын:
«Белгілі бір уақыт кезеңі ішінде əртүрлі тауар партияларымен əкелінуі 

болжанатын, құрастырылмаған немесе бөлшектелген түрдегі, оның ішінде 
жинақталмаған немесе жасалып бітпеген түрдегі тауарды сыныптау туралы 
шешім қабылдау»;

4-баған мынадай редакцияда жазылсын:
«Жеке жəне заңды тұлғалар»;
реттік нөмірі 565-жолда:
7-баған мынадай редакцияда жазылсын:
«Қаржымині Мемлекеттік кірістер комитетінің облыстар, Нұр-Сұлтан, 

Алматы жəне Шымкент қалалары бойынша аумақтық органдары, «электрондық 
үкіметтің» веб-порталы»;

9-баған мынадай редакцияда жазылсын:
«Электронды/қағаз түрінде»;
реттік нөмірі 593-жолдың 3-бағаны мынадай редакцияда жазылсын:
«Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасының Құқықтық статистика жəне 

арнайы есепке алу жөніндегі комитеті мен оның аумақтық басқармаларының 
архивтері шегінде архивтік анықтамалар жəне/немесе архивтік құжаттардың 
көшірмелерін беру»;

реттік нөмірі 602-жолда:
7-баған мынадай редакцияда жазылсын:
«Электрондық үкіметтің» веб-порталы»;
9-баған мынадай редакцияда жазылсын:
«Электронды»;
реттік нөмірі 603-жолда:
7-баған мынадай редакцияда жазылсын:
«Электрондық үкіметтің» веб-порталы»;
9-баған мынадай редакцияда жазылсын:
«Электронды»;
реттік нөмірі 604-жолда:
7-баған мынадай редакцияда жазылсын:
«Электрондық үкіметтің» веб-порталы»;
9-баған мынадай редакцияда жазылсын:
«Электронды»;
реттік нөмірі 605-жолда:

6-баған мынадай редакцияда жазылсын:
«ҰЭМ Бəсекелестікті қорғау жəне дамыту комитеті»;
7-баған мынадай редакцияда жазылсын:
«ҰЭМ Бəсекелестікті қорғау жəне дамыту комитеті, «электрондық үкіметтің» 

веб-порталы»;
реттік нөмірі 606-жолда:
6-баған мынадай редакцияда жазылсын:
«АҚДМ Дін істері комитеті»;
7-баған мынадай редакцияда жазылсын:
«АҚДМ Дін істері комитеті, «электрондық үкіметтің» веб-порталы»;
9-баған мынадай редакцияда жазылсын:
«Электронды/қағаз түрінде»;
реттік нөмірі 607-жолда:
7-баған мынадай редакцияда жазылсын:
«Мемлекеттік корпорация, облыстардың, Нұр-Сұлтан, Алматы

жəне Шымкент қалаларының ЖАО, «электрондық үкіметтің» веб-порталы»;
9-баған мынадай редакцияда жазылсын:
«Электронды/қағаз түрінде»;
реттік нөмірі 608-жолда:
7-баған мынадай редакцияда жазылсын:
«Мемлекеттік корпорация, облыстардың, Нұр-Сұлтан, Алматы

жəне Шымкент қалаларының ЖАО, «электрондық үкіметтің» веб-порталы»;
9-баған мынадай редакцияда жазылсын:
«Электронды/қағаз түрінде»;
реттік нөмірі 609-жолда:
7-баған мынадай редакцияда жазылсын:
«Электрондық үкіметтің» веб-порталы»;
8-баған мынадай редакцияда жазылсын:
«Тегін»;
9-баған мынадай редакцияда жазылсын:
«Электронды»;
реттік нөмірі 611-жолда:
7-баған мынадай редакцияда жазылсын:
«Мемлекеттік корпорация, «электрондық үкіметтің» веб-порталы»;
9-баған мынадай редакцияда жазылсын:
«Электронды/қағаз түрінде»;
реттік нөмірі 613-жолда:
7-баған мынадай редакцияда жазылсын:
«Электрондық үкіметтің» веб-порталы»;
9-баған мынадай редакцияда жазылсын:
«Электронды»;
реттік нөмірі 614-жолда:
7-баған мынадай редакцияда жазылсын:
«Электрондық үкіметтің» веб-порталы»;
9-баған мынадай редакцияда жазылсын:
«Электронды»;
реттік нөмірі 615-жолда:
7-баған мынадай редакцияда жазылсын:
«Электрондық үкіметтің» веб-порталы»;
9-баған мынадай редакцияда жазылсын:
«Электронды»;
реттік нөмірі 616-жолдың 3-бағаны мынадай редакцияда жазылсын:
«Жер учаскесіне актілерді дайындау жəне беру»;
реттік нөмірлері 617, 618 жəне 619-жолдар алып тасталсын;
реттік нөмірі 622-жолда:
7-баған мынадай редакцияда жазылсын:
«Мемлекеттік корпорация, «электрондық үкіметтің» веб-порталы»;
9-баған мынадай редакцияда жазылсын:
«Электронды/қағаз түрінде»;
реттік нөмірі 624-жолда:
7-баған мынадай редакцияда жазылсын:
«Электрондық үкіметтің» веб-порталы»;
9-баған мынадай редакцияда жазылсын:
«Электронды»;
реттік нөмірі 625-2-жолда:
7-баған мынадай редакцияда жазылсын:
«Электрондық үкіметтің» веб-порталы»;
9-баған мынадай редакцияда жазылсын:
«Электронды»;
реттік нөмірі 625-4-жолда:
7-баған мынадай редакцияда жазылсын:
«Мемлекеттік корпорация, «электрондық үкіметтің» веб-порталы»;
9-баған мынадай редакцияда жазылсын:
«Электронды/қағаз түрінде»;
реттік нөмірі 625-5-жолда:
7-баған мынадай редакцияда жазылсын:
«Электрондық үкіметтің» веб-порталы»;
9-баған мынадай редакцияда жазылсын:
«Электронды»;
реттік нөмірі 625-6-жолда:
7-баған мынадай редакцияда жазылсын:
«Электрондық үкіметтің» веб-порталы»;
9-баған мынадай редакцияда жазылсын:
«Электронды»;
реттік нөмірі 625-11-жолдың 4-бағаны мынадай редакцияда жазылсын:
«Жеке тұлғалар»;
реттік нөмірі 626-жолда:
5-баған мынадай редакцияда жазылсын:
«ЦДИАӨМ»;
6-баған мынадай редакцияда жазылсын:
«ЦДИАӨМ Геодезия жəне картография комитеті»;
7-баған мынадай редакцияда жазылсын:
«Электрондық үкіметтің» веб-порталы»;
9-баған мынадай редакцияда жазылсын:
«Электронды»;
реттік нөмірі 627-жолда:
5-баған мынадай редакцияда жазылсын:
«ЦДИАӨМ»;
6-баған мынадай редакцияда жазылсын:
«ЦДИАӨМ Геодезия жəне картография комитеті»;
7-баған мынадай редакцияда жазылсын:
«Электрондық үкіметтің» веб-порталы»;
9-баған мынадай редакцияда жазылсын:
«Электронды»;
реттік нөмірі 628-жолда:
5-баған мынадай редакцияда жазылсын:
«ЦДИАӨМ»;
6-баған мынадай редакцияда жазылсын:
«ЦДИАӨМ Геодезия жəне картография комитеті»;
7-баған мынадай редакцияда жазылсын:
«ЦДИАӨМ Геодезия жəне картография комитеті, «электрондық үкіметтің» 

веб-порталы»;
9-баған мынадай редакцияда жазылсын:
«Электронды/қағаз түрінде»;
реттік нөмірі 629-жолда:
5-баған мынадай редакцияда жазылсын:
«ЦДИАӨМ»;
6-баған мынадай редакцияда жазылсын:
«ЦДИАӨМ Телекоммуникациялар комитеті»;
реттік нөмірі 630-жолда:
5-баған мынадай редакцияда жазылсын:
«ЦДИАӨМ»;
6-баған мынадай редакцияда жазылсын:
«ЦДИАӨМ Телекоммуникациялар комитеті»;
реттік нөмірі 632-жолда:
5-баған мынадай редакцияда жазылсын:
«ЦДИАӨМ»;
6-баған мынадай редакцияда жазылсын:
«ЦДИАӨМ Телекоммуникациялар комитеті»;
реттік нөмірі 633-жолда:
5-баған мынадай редакцияда жазылсын:
«ЦДИАӨМ»;
6-баған мынадай редакцияда жазылсын:

«ЦДИАӨМ Телекоммуникациялар комитеті»;
реттік нөмірі 637-жолда:
3-баған мынадай редакцияда жазылсын:
«Ақпараттық қауіпсіздік талаптарына сəйкестікті сынау нəтижелері 

бойынша акт беру»;
5-баған мынадай редакцияда жазылсын:
«ЦДИАӨМ»;
6-баған мынадай редакцияда жазылсын:
«ЦДИАӨМ Ақпараттық қауіпсіздік комитеті»;
7-баған мынадай редакцияда жазылсын:
«ЦДИАӨМ Ақпараттық қауіпсіздік комитеті, «электрондық үкіметтің» веб-

порталы»;
8-баған мынадай редакцияда жазылсын:
«Тегін»;
9-баған мынадай редакцияда жазылсын:
«Электронды/қағаз түрінде»;
реттік нөмірі 639-жолдың 5-бағаны мынадай редакцияда жазылсын:
«ЦДИАӨМ»
реттік нөмірі 640-жолдың 7-бағаны мынадай редакцияда жазылсын:
«Электрондық үкіметтің» веб-порталы»;
реттік нөмірі 641-жолда:
7-баған мынадай редакцияда жазылсын:
«Электрондық үкіметтің» веб-порталы»;
9-баған мынадай редакцияда жазылсын:
«Электронды»;
реттік нөмірі 646-2-жолда:
3-баған мынадай редакцияда жазылсын:
«Көркемөнерпаздар ұжымдарына «Халықтық» (үлгілі) атағын беруге 

өтінімдерді қабылдау»;
7-баған мынадай редакцияда жазылсын:
«Облыстардың, Нұр-Сұлтан, Алматы жəне Шымкент қалаларының ЖАО, 

«электрондық үкіметтің» веб-порталы»;
9-баған мынадай редакцияда жазылсын:
«Электронды/қағаз түрінде»;
реттік нөмірі 646-3-жолда:
7-баған мынадай редакцияда жазылсын:
«Облыстардың, Нұр-Сұлтан, Алматы жəне Шымкент қалаларының ЖАО, 

«электрондық үкіметтің» веб-порталы»;
9-баған мынадай редакцияда жазылсын:
«Электронды/қағаз түрінде»;
реттік нөмірі 666-жолда:
7-баған мынадай редакцияда жазылсын:
«Мемлекеттік корпорация, облыстардың, Нұр-Сұлтан, Алматы

жəне Шымкент қалаларының ЖАО, «электрондық үкіметтің» веб-порталы»;
9-баған мынадай редакцияда жазылсын:
«Электронды/қағаз түрінде»;
реттік нөмірі 667-жолда:
7-баған мынадай редакцияда жазылсын:
«Мемлекеттік корпорация, облыстардың, Нұр-Сұлтан, Алматы

жəне Шымкент қалаларының ЖАО, «электрондық үкіметтің» веб-порталы»;
9-баған мынадай редакцияда жазылсын:
«Электронды/қағаз түрінде»;

мынадай мазмұндағы реттік нөмірі 674-3-жолмен толықтырылсын:
«
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»;
реттік нөмірі 682-жолдың 6-бағаны мынадай редакцияда жазылсын:
«ҰЭМ Табиғи монополияларды реттеу комитетінің аумақтық органдары»;
реттік нөмірі 683-жолдың 6-бағаны мынадай редакцияда жазылсын:
«ҰЭМ  Табиғи  монополияларды  реттеу  комитеті ,  ҰЭМ  Табиғи 

монополияларды реттеу комитетінің аумақтық органдары»;
реттік нөмірі 687-жолдың 6-бағаны мынадай редакцияда жазылсын:
«ҰЭМ Табиғи монополияларды реттеу комитеті, ҰЭМ Табиғи монополия-

ларды реттеу комитетінің аумақтық органдары»;
реттік нөмірі 689-1-жолдың 6-бағаны мынадай редакцияда жазылсын:
«ҰЭМ Табиғи монополияларды реттеу комитеті, ҰЭМ Табиғи монополия-

ларды реттеу комитетінің аумақтық органдары»;
реттік нөмірі 690-жолда:
5-баған мынадай редакцияда жазылсын:
«МҚІА»;
6-баған мынадай редакцияда жазылсын:
«МҚІА, МҚІА аумақтық бөлімшелері»;
7-баған мынадай редакцияда жазылсын:
«МҚІА, МҚІА аумақтық бөлімшелері, «электрондық үкіметтің» веб-порталы»;
реттік нөмірі 692-жолда:
5-баған мынадай редакцияда жазылсын:
«МҚІА»;
6-баған мынадай редакцияда жазылсын:
«МҚІА, МҚІА аумақтық бөлімшелері»;
7-баған мынадай редакцияда жазылсын:
«МҚІА, МҚІА аумақтық бөлімшелері, «электрондық үкіметтің» веб-пор-

талы»;
реттік нөмірі 693-жолдың 5-бағаны мынадай редакцияда жазылсын:
«МҚІА»;
реттік нөмірі 695-жолда:
5-баған мынадай редакцияда жазылсын:
«ЦДИАӨМ»;
6-баған мынадай редакцияда жазылсын:
«ЦДИАӨМ Аэроғарыш комитеті»;
реттік нөмірі 696-жолда:
5-баған мынадай редакцияда жазылсын:
«ЦДИАӨМ»;
6-баған мынадай редакцияда жазылсын:
«ЦДИАӨМ Аэроғарыш комитеті»;
реттік нөмірі 707-жолдың 7-бағаны мынадай редакцияда жазылсын:
«Электрондық үкіметтің» веб-порталы»;
ескертпеде:
аббревиатуралардың толық жазылуында:
«ДСМ ҚДСК – Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің 

Қоғамдық денсаулық сақтау комитеті» деген жол алып тасталсын;
«ДСМ ФК – Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің 

Фармация комитеті» деген жол алып тасталсын;
«МҚІСҚА – Қазақстан Республикасының Мемлекеттік қызмет істері

жəне сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі» деген жол мынадай 
редакцияда жазылсын:

«МҚІА – Қазақстан Республикасының Мемлекеттік қызмет істері агенттігі»;
«ЦДҚАӨМ – Қазақстан Республикасының Цифрлық даму, қорғаныс

жəне аэроғарыш өнеркəсібі министрлігі» деген жол мынадай редакцияда жа-
зылсын:

«ЦДИАӨМ – Қазақстан Республикасының Цифрлық даму, инновациялар 
жəне аэроғарыш өнеркəсібі министрлігі»;

мынадай мазмұндағы жолдармен толықтырылсын:
«ЭГТРМ – Қазақстан Республикасының Экология, геология жəне табиғи 

ресурстар министрлігі»;
«СИМ – Қазақстан Республикасының Сауда жəне интеграция министрлігі».
2. Осы қаулы оның 2019 жылғы 1 қарашадан бастап қолданысқа енгізілетін 

1-тармағының жиырма үшінші, жиырма төртінші, жиырма бесінші, жиырма ал-
тыншы, жиырма жетінші абзацтарын қоспағанда, алғашқы ресми жарияланған 
күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

Қазақстан Республикасының
Премьер-Министрі А.МАМИН

(Соңы. Басы 17-18-беттерде) 
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ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ҮКІМЕТІНІҢ ҚАУЛЫСЫ

2019 жылғы 1 қазан           №728        Нұр-Сұлтан, Үкімет Үйі

СЭҚ ТН 7208, 7209, 7210, 7225 кодтары бойынша 
суықтай илектелген, ыстықтай илектелген және 

мырышталған болатқа баға белгілеу қағидаларын 
(әдістемесін) бекіту туралы

«Трансферттік баға белгілеу туралы» 2008 жылғы 5 шілдедегі Қазақстан 
Республикасы Заңының 10-бабы 10-тармағының 3) тармақшасына сəйкес 
Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

1. Қоса беріліп отырған СЭҚ ТН 7208, 7209, 7210, 7225 кодтары бойынша 
суықтай илектелген, ыстықтай илектелген жəне мырышталған болатқа баға 
белгілеу қағидалары (əдістемесі) бекітілсін.

2. Осы қаулының орындалуын бақылау Қазақстан Республикасының 
Индустрия жəне инфрақұрылымдық даму министрлігіне жүктелсін.

3. Осы қаулы 2009 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі жəне 
ресми жариялануға тиіс.

Қазақстан Республикасының
Премьер-Министрі  А.МАМИН

Қазақстан Республикасы Үкіметінің
2019 жылғы 1 қазандағы №728 қаулысымен бекітілген

СЭҚ ТН 7208, 7209, 7210, 7225 кодтары бойынша суықтай илектелген, 
ыстықтай илектелген жəне мырышталған болатқа баға белгілеу 

 лары (əдістемесі)

Жалпы ережелер
1. Осы СЭҚ ТН 7208, 7209, 7210, 7225 кодтары бойынша суықтай 

илектелген, ыстықтай илектелген жəне мырышталған болатқа баға белгілеу 
қағидалары (бұдан əрі – Қағидалар) СЭҚ ТН 7208, 7209, 7210, 7225 кодтары 
бойынша суықтай илектелген, ыстықтай илектелген жəне мырышталған 
болатты сатып алу-сату бойынша экспорттық мəмілелерді жасау кезінде 
мəмілелер (өткізу) бағасын айқындау (есептеу) тəртібін белгілейді.

2. Осы Қағидалар осы Қағидаларда көрсетілген шарттарда суықтай 
илектелген, ыстықтай илектелген жəне мырышталған болатты жеткізуге 
қолданылады.

Осы Қағидаларда пайдаланылатын терминдер мен анықтамалар
3. Осы Қағидаларда мынандай терминдер мен анықтамалар пайдала-

нылады:
1) бағалар диапазоны – «Трансферттік баға белгілеу туралы» 2008 жылғы               

5 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңында (бұдан əрі – Заң) белгіленген 
тəртіппен нарықтық бағаларды айқындау əдістерінің немесе ақпарат көздерінің 
бірін  қолдану нəтижесінде айқындалған нарықтық бағалардың ең төменгі жəне 
ең жоғары мəндерімен шектелген нарықтық бағалардың бірқатар мəндері;

2) дифференциал – мəміле бағасын немесе ақпарат көзінен алынған 
бағаны Заңға жəне осы Қағидаларға сəйкес салыстырмалы экономикалық 
шарттарға келтіру үшін қолданылатын түзету мөлшері;

3) жеткізу базистері – сатушы мен сатып алушы арасында тауарды 
жылжыту жөніндегі міндеттерді бөлуді, тиісті құжаттарды ресімдеуді жəне көлік 
шығыстарын төлеуді, тауарға меншік құқығының сатушыдан сатып алушыға 
өту сəтін, тауардың кездейсоқ зақымдану немесе жоғалу тəуекелін, сондай-
ақ жеткізу күнін айқындауды көздейтін сыртқы сауда мəмілесінің шарттары;

4) мырышталған болат (маркалы мырыш бүркілген) – темірден немесе 
болаттан жасалған, апталған, гальван немесе басқа бүркілген жалпақ илек;

5) суықтай илектелген болат – темірден немесе болаттан жасалған, 
суықтай илектелген (суық күйінде жаншылған), апталмаған, гальван немесе 
басқа бүркілмеген жалпақ илек;

6) СЭҚ ТН 7208 коды – ені 600 мм немесе одан артық темірден немесе 
қоспасыз болаттан жасалған, ыстықтай илектелген, апталмаған, гальван 
немесе басқа бүркілмеген жалпақ илек;

7) СЭҚ ТН 7209 коды – ені 600 мм немесе одан артық, суықтай илектел-
ген темірден немесе қоспасыз болаттан жасалған жалпақ илек (апталмаған, 
гальван немесе басқа бүркілмеген суық күйінде жаншылған);

8) СЭҚ ТН 7210 коды – ені 600 мм немесе одан артық, апталған, гальван 
не месе басқа бүркілген темірден немесе қоспасыз болаттан жасалған жалпақ 
илек;

9) СЭҚ ТН 7225 коды – ені 600 мм немесе одан артық қосындылы болаттың 
басқа түрлерінен жасалған жалпақ илек;

10) техникалық ерекшелік – келісімшартқа үстеме қосымша, онда жеткізудің 
негізгі шарттары (тауар, тауардың көлемі, мерзімі, құны, сапасы) келісіледі;

11) тиісті нарық – суықтай илектелген, ыстықтай илектелген жəне мырыш-
талған болаттың нарықтық баға қалыптасатын межелі (жеткізу) нарығы немесе 
суықтай илектелген, ыстықтай илектелген жəне мырышталған болаттың межелі 
(жеткізу) нарығының базасында нарықтық баға объективті түрде қалыптасатын 
жəне (немесе) айқындалатын нарық;

12) ыстықтай илектелген болат – темірден немесе болаттан жасалған, 
ыс тықтай илектелген, апталмаған, гальван немесе басқа бүркілмеген жалпақ 
илек;

13) CIS FOB Black Sea – суықтай илектелген, ыстықтай илектелген 
жəне  мырышталған болаттың бағасын көрсететін, FOB Қара теңіздің негізгі 
порттарының шарттарымен өткізілетін «Metal Bulletin» журналының ақпарат 
көзі жариялайтын бағалар;

14) FOB «Free On Board» (франко борт «Бортта еркін») – Инкотермс 
2010-ға (немесе мəміле жасалған сəтте əрекет ететін Инкотермс өзге нұс қа-
сына) сəйкес жеткізу базисі. Егер келісімшартта қолданылатын базиске қатыс ты 
өзге ережелер белгіленсе, келісімшартта көзделген ережелер пайдаланылады.

4. Осы Қағидаларда суықтай илектелген, ыстықтай илектелген жəне 
мырышталған болаттың нарықтық бағасын айқындау үшін ақпарат көзі: «Metal 
Bulletin» журналы (Ұлыбритания) пайдаланылады.

Ақпарат көзін қолдануға арналған тиісті нарық
5. Суықтай илектелген, ыстықтай илектелген жəне мырышталған болаттың 

нарықтық бағасы қалыптасатын межелі (жеткізу) нарығы немесе суықтай 
илектелген, ыстықтай илектелген жəне мырышталған болаттың межелі 
(жеткізу) нарығының базасында нарықтық баға объективті қалыптасатын жəне 
(немесе) айқындалатын нарық суықтай илектелген, ыстықтай илектелген жəне 
мырышталған болаттың (ал олар болмаған кезде – біртекті тауарлардың) тиісті 
нарығы болып табылады.

6. Суықтай илектелген, ыстықтай илектелген жəне мырышталған болатты 
нарықтық баға қалыптасатын межелі (жеткізу) нарыққа жеткізу кезінде 
ақпарат көзін қолдану үшін тиісті нарық кедендік жүк декларациясында жəне 
экспорттаушының тауарға ілеспе құжаттарында көрсетілген жүк алушының 
деректері негізінде айқындалады.

7. Суықтай илектелген, ыстықтай илектелген жəне мырышталған болатты 
санкциялар, мемлекеттік реттеу немесе еркін сауданы шектеудің өзге де 
шаралары қолданылатын елдерге жеткізуді жүзеге асыру кезінде базасында 
межелі нарықтағы нарықтық баға объективті түрде қалыптасатын жəне 
(немесе) айқындалатын нарық ақпарат көзінен бағаны айқындау үшін тиісті 
нарық болып табылады. Межелі нарық кедендік жүк декларациясында жəне 
экспорттаушының тауарға ілеспе құжаттарында көрсетілген жүк алушының 
деректерінің негізінде айқындалады.

Мəмілеге қатысушылар
8. Осы Қағидалардың мақсаттары үшін мынадай шарттар бір мезгілде 

орындалса;
1) егер суықтай илектелген, ыстықтай илектелген жəне мырышталған бо-

лат ты жеткізу трейдер (сауда брокері, агент, делдал) арқылы жүзеге асырылса;
2) егер трейдер (сауда брокері, агенті, делдалы) кейінгі мəмілені трейдердің 

(сауда брокерінің, агенттің, делдалдың) маржасын ескере отырып, Заңға сəйкес 
бақыланатын мəмілеге қатысушымен келісілгенге ұқсас шарттарда жасаса, 
жеткізуші (өндіруші зауыт) жəне трейдері (сауда брокері, агенті, делдалы) 
суықтай илектелген, ыстықтай илектелген жəне мырышталған болатты өткізетін 
тарап Заңға сəйкес бақыланатын мəмілеге қатысушылар болып табылады. 

9. Заңның 5-бабына сəйкес жоғарыда көрсетілген мəмілелердің бар екенін 

растау үшін трейдер (сауда брокері, агенті, делдалы) уəкілетті органға ұқсас 
шарттарды растайтын құжаттарды (кейінгі сатып алушымен келісімшарттарды, 
шоттарды) ұсынады.

Ақпарат көздерінен алынған бағаларды қолдану 
10. Тауардың межелі (жеткізу) нарығына суықтай илектелген, ыстықтай 

илектелген жəне мырышталған болатты жеткізуді жүзеге асыру кезінде 
жəне ақпарат көзіндегі салыстырмалы баға бақыланбайтын мұндай нарыққа 
тасымалдау маршруты туралы құжаттамалық расталған ақпарат бар болса 
(оларға қатысты санкциялар, мемлекеттік реттеу немесе еркін сауданы 
шек теудің өзге де шаралары қолданылатын елдерді қоспағанда), бағалар 
диапазоны ескеріле отырып, ақпарат көзінен алынған баға қолданылады. 
Мəмі ленің бағасы нарықтық бағамен салыстырылатын экономикалық шарт-
тарға дифференциал арқылы келтіріледі.

11. Ақпарат көзінде өздері үшін салыстырмалы бақыланбайтын бағасы жоқ 
нарықтарға, сондай-ақ оларға қатысты санкциялар, мемлекеттік реттеу немесе 
еркін сауданы шектеудің өзге де шаралары қолданылатын нарықтарға суықтай 
илектелген, ыстықтай илектелген жəне мырышталған болатты жеткізуді жүзеге 
асыру кезінде межелі нарықтағы нарықтық баға базасында бағалар диапазоны 
ескеріле отырып, нарықтық баға объективті қалыптасатын жəне (немесе) 
айқындалатын нарықтағы ақпарат көзінен алынған бағаларды келтіру жолымен 
мəміле бағасымен салыстырылатын экономикалық шарттарға дифференциал 
арқылы айқындалады.

12. Суықтай илектелген, ыстықтай илектелген жəне мырышталған болаттың 
нарықтық бағасын айқындау үшін мəмілеге қатысушылар осы Қағидаларда 
белгіленген суықтай илектелген, ыстықтай илектелген жəне мырышталған 
болаттың бағасын айқындау тəртібіне сəйкес айқындалған бағаны қолданады.

13. Дифференциалдың құрамдастары негізді болуға жəне құжаттамамен 
жəне (немесе) ақпарат көздерімен расталуға тиіс. Мəмілеге қатысушы Заңның 
5-бабына сəйкес уəкілетті органға дифференциалдың құрамдастарын растай-
тын құжаттарды жəне ақпарат көздерін ұсынады.

Тиісті нарыққа тасымалдау маршруты туралы құжаттамамен
расталған ақпараты бар мəмілелерде FOB Ақтау шартымен сату 
кезінде суықтай илектелген жəне ыстықтай илектелген болаттың 

бағасын айқындау тəртібі
14. Суықтай илектелген жəне ыстықтай илектелген болатты FOB Ақтау 

шарт тарында өткізу кезінде Қара теңіздің жағалауындағы порттар тиісті 
нарықтар болып табылады.

15. Ақпарат көзінде бағасы бар тиісті нарықтарға тасымалдау маршруты 
туралы құжаттамамен расталған ақпараты бар мəмілелер үшін нарықтық баға 
Заңның 13-бабы 4-тармағының 1) тармақшасына сəйкес бағалар диапазоны 
ескеріле отырып, ақпарат көзінен алынған баға сияқты айқындалады.

Нб = Qкөзі
мұндағы:
Нб – осы Қағидаларға сəйкес айқындалған ыстықтай илектелген немесе 

суықтай илектелген болаттың нарықтық бағасы;
Qкөзі – «Metal Bulletin» журналында жарияланған, техникалық ерек-

шеліктің (ыстықтай илектелген, суықтай илектелген болатты сатып алу-сатуға 
арналған келісімшартқа үстеме қосымша) күніне ең төменгі жəне ең жоғарғы 
бағаның орташа арифметикалық мəні ретінде мынадай формула бойынша 
айқындалатын 1 (бір) тонна ыстықтай илектелген болаттың «CIS export hot 
rolled coil $/t FOB Black Sea» бағасы жəне 1 (бір) тонна суықтай илектелген 
болаттың «CIS export cold rolled coil $/t FOB Black Sea» бағасы:

Qкөзі =  (Qкөзі min. + Qкөзі max)/2
мұндағы: 
Qкөзі min. – техникалық ерекшелік (суықтай илектелген, ыстықтай илектелген 

болатты сатып алу-сатуға арналған келісімшартқа үстеме қосымша) күніне 
«Metal Bulletin» журналында жарияланған бағаның ең төменгі мəні;

Qкөзі max. – техникалық ерекшелік (суықтай илектелген, ыстықтай илектелген 
болатты сатып алу-сатуға арналған келісімшартқа үстеме қосымша) күніне 
«Metal Bulletin» журналында жарияланған бағаның ең жоғарғы мəні.

16. Мəміле бағасы мынадай формула бойынша дифференциал арқылы 
нарықтық бағамен салыстырылатын экономикалық шарттарға келтіріледі:

Padj = Pс+ D 
мұндағы:
Padj – нарықтық бағамен салыстырылатын экономикалық шарттарға 

дифференциал арқылы келтірілген мəміле бағасы;
Pс – келісімшартта жəне нақты өткізуге негіз болған тауарға ілеспе құжат-

тарда айқындалған суықтай илектелген, ыстықтай илектелген болатты өткізу 
бағасы;

D – Заңға сəйкес нарықтық бағаны мəміле бағасымен салыстырмалы 
экономикалық шарттарға келтіру үшін қолданылатын дифференциал.

17. Дифференциал нарықтық баға қалыптасатын тауардың межелі (жеткізу) 
нарығына суықтай илектелген жəне ыстықтай илектелген болатты жеткізу үшін 
қажетті құжаттамалық жəне (немесе) ақпарат көздерімен негізделген жəне 
расталған шығыстарды қамтиды.

18. Дифференциалда мыналар қамтылуы мүмкін:
1) суықтай илектелген жəне ыстықтай илектелген болатты Ақтау портынан 

ыстықтай илектелген болат үшін «CIS export hot rolled coil $/t FOB Black Sea» 
бағасы жəне суықтай илектелген болат үшін «CIS export cold rolled coil $ / 
T FOB Black Sea» бағасы айқындалатын орынға дейін жеткізу үшін қажетті 
шығыстар, оның ішінде:

кемені жалға алу жөніндегі шығыстар;
кеменің нормативтен тыс бос тұруы жөніндегі шығыстар;
жүкті сақтандыру жөніндегі шығыстар;
порттық алымдар;
ауыстырып тиеу бойынша шығыстар;
жүкті инспекциялауға арналған шығыстар;
аккредитивті ашу жəне қызмет көрсету бойынша банктік шығыстар;
ерте төлем жəне алдын ала төлем бойынша банктік шығыстар;
теміржол тасымалы бойынша шығыстар;
экспедициялау жəне көлік-экспедиторлық құжаттарды ресімдеу жөніндегі 

шығыстар;
экспедитор маржасы;
экологиялық алымдар.
2) МемСТ сəйкес болат сортына байланысты ақпарат көзінде көрсетілген 

нарықтық бағадан сапаға шегерім:
бірінші сорт – 6%;
екінші сорт үшін – 10%;
үшінші сорт  –  20%;
өтімсіз суықтай илектелген, ыстықтай илектелген болат – 30%.
19. Дифференциалдың құрамдастары құжаттамамен жəне (немесе) 

ақпарат көздерімен Заңның 18-бабында белгіленген кезектілікпен расталады.

Тиісті нарыққа тасымалдау маршруты туралы құжаттамамен
расталған ақпараты жоқ мəмілелерде FOB Ақтау шартымен сату 
кезінде суықтай илектелген жəне ыстықтай илектелген болаттың 

бағасын айқындау тəртібі
20. Тиісті нарыққа тасымалдау маршруты туралы құжаттамамен рас-

талған ақпараты жоқ мəмілелер бойынша нарықтық баға Заңның 13-бабы 
4-тармағының 2) тармақшасына сəйкес бағалар диапазоны ескеріле отырып, 
тиісті нарықтағы ақпарат көзінен алынған бағаны мəміле бағасымен салыс-
тырылатын экономикалық шарттарға дифференциал арқылы келтіру жолымен 
мынадай формула бойынша айқындалады:

Нб = - D 
мұндағы:
Нб – осы Қағидаларға сəйкес айқындалған ыстықтай илектелген немесе 

суықтай илектелген болаттың нарықтық бағасы;
Qкөзі – «Metal Bulletin» журналында жарияланған, техникалық ерекшеліктің 

(ыстықтай илектелген, суықтай илектелген болатты сатып алу-сатуға 
арналған келісімшартқа үстеме қосымша) күніне ең төменгі жəне ең жоғарғы 
бағаның орташа арифметикалық мəні ретінде мынадай формула бойынша 
айқындалатын 1 (бір) тонна ыстықтай илектелген болаттың «CIS export hot 
rolled coil $/t FOB Black Sea» бағасы жəне 1 (бір) тонна суықтай илектелген 
болаттың «CIS export cold rolled coil $/t FOB Black Sea» бағасы:

Qкөзі =  (Qкөзі min. + Qкөзі max)/2
мұндағы: 
Qкөзі min. – техникалық ерекшелік (суықтай илектелген, ыстықтай илектелген 

болатты сатып алу-сатуға арналған келісімшартқа үстеме қосымша) күніне 
«Metal Bulletin» журналында жарияланған бағаның ең төменгі мəні;

Qкөзі max. – техникалық ерекшелік (суықтай илектелген, ыстықтай илектелген 
болатты сатып алу-сатуға арналған келісімшартқа үстеме қосымша) күніне 
«Metal Bulletin» журналында жарияланған бағаның ең жоғарғы мəні.

D – Заңға сəйкес нарықтық бағаны мəміле бағасымен салыстырмалы 
экономикалық шарттарға келтіру үшін қолданылатын дифференциал.

21. Дифференциал нарықтық баға қалыптасатын тауардың межелі (жеткізу) 
нарығына немесе базасында тауардың межелі (жеткізу) нарығында базасында 
нарықтық баға объективті түрде қалыптасатын жəне (немесе) айқындалатын 
нарыққа суықтай илектелген жəне ыстықтай илектелген болатты жеткізу 
үшін қажетті, құжаттамамен жəне (немесе) ақпарат көздерімен негізделген 
жəне расталған шығыстарды қамтиды. Дифференциал МемСТ сəйкес болат 
сортына байланысты ақпарат көзінде көрсетілген нарықтық бағадан сапаға 
шегерімді қамтиды:

бірінші сорт – 6%;
екінші сорт – 10%;
үшінші сорт – 20%;
өтімсіз суық илектелген, ыстық илектелген болат – 30%.
22. Дифференциалды құрамдастар құжаттамамен жəне (немесе) ақпарат 

көздерімен Заңның 18-бабында белгіленген кезектілікпен расталады.

Тиісті нарыққа тасымалдау маршруты туралы құжаттамамен
расталған ақпараты бар мəмілелерде FOB Ақтау шартымен жеткізу 

кезінде мырышталған болаттың бағасын айқындау тəртібі
23. Мырышталған болатты FOB Ақтау шартымен сату кезінде Қара теңіздің 

жағалауындағы порттар тиісті нарықтар болып табылады. Егер ақпарат көздері 
тиісті нарықта мырышталған болатқа баға белгілеуді жарияламаса, ақпарат 
көзінің бағасы сапа сыйақысын есепке ала отырып, ыстықтай илектелген 
болаттың құнына байланысты анықталады.

24. Ақпарат көзінде бағасы бар тиісті нарықтарға тасымалдау маршруты 
туралы құжаттамамен расталған ақпараты бар мəмілелер үшін нарықтық баға 
Заңның 13-бабы 4-тармағының 1) тармақшасына сəйкес бағалар диапазоны 
ескеріле отырып, ақпарат көзінен алынған баға сияқты айқындалады.

Нб = Qкөзі + PR
мұндағы:
Нб – осы Қағидаларға сəйкес айқындалған ыстықтай мырышталған 

болаттың нарықтық бағасы;
Qкөзі – «Metal Bulletin» журналында жарияланған, техникалық ерекшеліктің 

(ыстықтай илектелген сатып алу-сатуға арналған келісімшартқа үстеме 
қосымша) күніне ең төменгі жəне ең жоғары бағаның орташа арифметикалық 
мəні ретінде мынадай формула бойынша айқындалатын 1 (бір) тонна «CIS 
export cold rolled coil $/t FOB Black Sea» бағасы:

Qкөзі =  (Qкөзі min. + Qкөзі max.)/2
мұндағы: 
Qкөзі min. – техникалық ерекшелік (мырышталған болатты сатып алу-сатуға 

арналған келісімшартқа үстеме қосымша) күніне «Metal Bulletin» журналында 
жарияланған бағаның ең төменгі мəні;

Qкөзі max. – техникалық ерекшелік (суықтай илектелген, ыстықтай илектелген 
болатты сатып алу-сатуға арналған келісімшартқа үстеме қосымша) күніне 
«Metal Bulletin» журналында жарияланған бағаның ең жоғарғы мəні.

PR – 1 (бір) тонна үшін 100 АҚШ доллары көлеміндегі сыйақы.
Мəміле бағасы мынадай формула бойынша дифференциал арқылы 

нарықтық бағасымен салыстырылатын экономикалық шарттарға келтіріледі:
Padj = Pc + D 

мұндағы:
Padj – нарықтық бағамен салыстырылатын экономикалық шарттарға 

дифференциал арқылы келтірілген мəміле бағасы;
Pс – келісімшартта жəне нақты өткізуге негіз болған тауарға ілеспе 

құжаттарда айқындалған мырышталған болатты өткізу бағасы;
D – Заңға сəйкес нарықтық бағаны мəміле бағасымен салыстырылатын 

экономикалық шарттарға келтіру үшін қолданылатын дифференциал.
25. Дифференциал нарықтық баға қалыптасатын тауардың межелі (жеткізу) 

нарығына мырышталған болатты жеткізу үшін қажетті құжаттамалық жəне 
(немесе) ақпарат көздерімен негізделген жəне расталған шығыстарды қамтиды.

26. Дифференциалда мыналар қамтылуы мүмкін:
1) мырышталған болатты Ақтау портынан ыстықтай илектелген болат үшін 

«CIS export hot rolled coil $/t FOB Black Sea» бағасы айқындалатын орынға 
дейін жеткізу үшін қажетті шығыстар, оның ішінде:

кемені жалға алу жөніндегі шығыстар;
кеменің нормативтен тыс бос тұруы жөніндегі шығыстар;
жүкті сақтандыру жөніндегі шығыстар;
порттық алымдар;
ауыстырып тиеу бойынша шығыстар;
жүкті инспекциялауға арналған шығыстар;
аккредитивті ашу жəне қызмет көрсету бойынша банктік шығыстар;
ерте төлем жəне алдын ала төлем бойынша банктік шығыстар;
теміржол тасымалы бойынша шығыстар;
экспедициялау жəне көлік-экспедиторлық құжаттарды ресімдеу жөніндегі 

шығыстар;
экспедитор маржасы;
экологиялық алымдар.
27. МемСТ сəйкес болат сортына байланысты ақпарат көзінде көрсетілген 

нарықтық бағадан сапаға шегерім:
бірінші сорт – 6%;
екінші сорт – 10%;
үшінші сорт – 20%;
өтімсіз мырышталған болат – 30%.
28. Дифференциалдың құрамдастары құжаттамамен жəне (немесе) 

ақпарат көздерімен Заңның 18-бабында белгіленген кезектілікпен расталады.

Тиісті нарыққа тасымалдау маршруты туралы құжаттамамен
расталған ақпараты жоқ мəмілелерде FOB Ақтау шартымен жеткізу 

кезінде мырышталған болаттың бағасын айқындау тəртібі
29. Тиісті нарыққа тасымалдау маршруты туралы құжаттамамен растал-

ған ақпараты жоқ мəмілелер бойынша нарықтық баға Заңның 13-бабы 
4-тар мағының 2) тармақшасына сəйкес бағалар диапазоны ескеріле отырып, 
тиісті нарықтағы ақпарат көзінен алынған бағаны мəміле бағасымен салысты-
рылатын экономикалық шарттарға дифференциал арқылы келтіру жолымен 
мынадай формула бойынша айқындалады:

Нб = Qкөзі + PR  ̶  D
мұндағы:
Нб – осы Қағидаларға сəйкес айқындалған мырышталған болаттың 

нарықтық бағасы;
Qкөзі – «Metal Bulletin» журналында жарияланған, техникалық ерекшеліктің 

(ыстықтай илектелген сатып алу-сатуға арналған келісімшартқа үстеме 
қосымша) күніне ең төменгі жəне ең жоғары бағаның орташа арифметикалық 
мəні ретінде мынадай формула бойынша айқындалатын 1 (бір) тонна «CIS 
export cold rolled coil $/t FOB Black Sea» бағасы:

Qкөзі =  (Qкөзі min. + Qкөзі max.)/2
мұндағы: 
Qкөзі min. – техникалық ерекшелік (мырышталған болатты сатып алу-

сатуға арналған келісімшартқа қосымша) күніне «Metal Bulletin» журналында 
жарияланған бағаның ең төменгі мəні;

Qкөзі max. – техникалық ерекшелік (суықтай илектелген, ыстықтай илектелген 
болатты сатып алу-сатуға арналған келісімшартқа үстеме қосымша) күніне 
«Metal Bulletin» журналында жарияланған бағаның ең жоғарғы мəні.

PR - 1 (бір) тонна үшін 100 АҚШ доллары көлеміндегі сыйақы.
D – Заңға сəйкес нарықтық бағаны мəміле бағасымен салыстырылатын 

экономикалық шарттарға келтіру үшін қолданылатын дифференциал.
30. Дифференциал нарықтық баға қалыптасатын тауардың межелі (жеткізу) 

нарығына немесе базасында тауардың межелі (жеткізу) нарығына нарықтық 
баға объективті түрде қалыптасатын жəне (немесе) айқындалатын нарыққа 
мырышталған болатты жеткізу үшін қажетті құжаттамалық жəне (немесе) 
ақпарат көздерімен негізделген жəне расталған шығыстарды қамтиды.

31. Дифференциал МемСТ сəйкес болат сортына байланысты ақпарат 
көзінде көрсетілген нарықтық бағадан сапаға шегерімді қамтиды:

бірінші сорт – 6%;
екінші сорт – 10%;
үшінші сорт – 20%;
өтімсіз мырышталған болат – 30%.
32. Дифференциалдың құрамдастары құжаттамамен жəне (немесе) 

ақпарат көздерімен Заңның 18-бабында белгіленген кезектілікпен расталады.
(Соңы 21-бетте) 
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Апта сайынғы баға белгілеуді қолдану
33. Егер ақпарат көздерінде күн сайынғы (daily) бағалар жарияланбаса 

жəне ақпарат тек апта сайынғы (weekly) баға ақпараты ғана қолжетімді болса, 
осы Қағидаларды қолдану мақсаттары үшін мəміленің (өткізудің) нақты бағасы 
ақпарат көзінен алынған бағамен бір апта ішіндегі мəміленің орташа бағасын 
есептеу жолымен мынадай формула бойынша салыстырмалы шарттарға 
келтіріледі:

PW = болаттың өткізілген түрінен түскен түсім / көлемі, 
мұнда:
PW – бір аптадағы мəміленің орташа бағасы.
Өткізілген болат түрінен түскен түсім – бір апта ішінде (дүйсенбіден 

жексенбіге дейін) жасалған мəмілелер бойынша шот-фактураларға сəйкес 
өткізілген болат түрінен түскен нақты түсім, ол техникалық ерекшелік (болатты 
сатып алу-сатуға арналған келісімшартқа үстеме қосымша) күніне сүйене 
отырып анықталады.

Көлем – бір апта ішінде (дүйсенбіден жексенбіге дейін) жасалған мəмілелер 
бойынша шот-фактураларға сəйкес өткізілген болат түрінің нақты көлемі, ол 
техникалық ерекшеліктің (болатты сатып алу-сатуға арналған келісімшартқа 
үстеме қосымша) күніне сүйене отырып анықталады.

34. Аптаның реттік нөмірін анықтау үшін тиісті күнтізбелік жылдың 1 қаң та-
рында келетін апта əрбір күнтізбелік жылдың бірінші аптасы болып есептеледі.

Дифференциалдың құрамдастарын пайдалану тəртібі
35. Мəміле бағасын ақпарат көзінен алынған бағамен салыстырылатын 

экономикалық шарттарға немесе ақпарат көзінен алынған бағаны мəміле 
бағасымен салыстырылатын экономикалық шарттарға келтіру үшін диффе-
ренциал ескеріледі.

36. Дифференциалға тиісті нарыққа суықтай илектелген, ыстықтай илек-
телген жəне мырышталған болатты жеткізу жəне экономикалық жағдайлардың 
салыстырмалы болуын қамтамасыз ету үшін қажетті, құжаттамамен жəне 
(немесе) ақпарат көздерімен негізделген жəне расталған шығыстар енгізіледі.

37. Бастапқы құжаттармен расталатын дифференциал құрамдастарының 
мөлшері толық көлемде ескеріледі. Өзге жағдайларда дифференциал 
құрамдастарының мөлшері Заңның 18-бабында көзделген ақпарат көздеріне 
сəйкес қабылданады.

Дифференциалдың құрамдастарын анықтау жəне дифференциалды 
растайтын құжаттар (ақпарат)

38. Теңіз арқылы тасымалдау (жалдау) құны жалдау шарттарымен 
(charterparty, time-charter) немесе кемені жалдау шарттарынан үзінділермен, 
ақы төлеуге арналған шоттармен (invoice) жəне сатып алушының жалдау 
құнының  1 (бір) тоннаға арналған есеп-қисабымен немесе ақпарат көздерінің 
деректерімен расталады.  

39. Кемені жалдау құны кеме жалға алынған күні анықталады. Кемені 
жалдау бойынша бастапқы құжаттар болмаған жағдайда, жалдау құны ақпарат 
көздерінің деректері бойынша теңіз коносаменті күніне дейін 10 – 25 күн 
бұрынғы орташа мəн ретінде айқындалады.

40. Кеменің нормативтен тыс, бос тұруы бойынша шығыстар құны 
таймшитпен (timesheet) жəне инвойстармен (инвойс) расталады.

41. Теңізбен, теміржолмен немесе өзге көлікпен тасымалдау кезінде жүкті 
сақтандыру құны шарттармен, немесе сақтандыру полистерімен, немесе ақы 
төлеуге арналған шоттармен (инвойс), сатып алушының сақтандыру құнын 
есептеуімен немесе ақпарат көздерімен расталады.

42. Порттағы алымның құны қызметтер көрсетуге арналған шарттармен, 
төлем шоттарымен (инвойс) немесе ақпарат көздерімен расталады.

43. Порттардағы ауыстырып тиеу бойынша шығыстардың құны шарттармен, 
инвойстармен (инвойс) немесе ақпарат көздерімен расталады.

44. Жүктің сапасы мен санын анықтау бойынша жүкті инспекциялаудың 
құны инспекторлық қызметтер көрсетуге арналған шарттармен, төлем 
шоттарымен (invoice), сатып алушының инспекция құнын есептеуімен, тəуелсіз 
инспекторлық компаниялардың есептерімен немесе ақпарат көздерімен 
расталады.

45. Қайтарып алынбайтын аккредитив ашу жəне оған қызмет көрсету 
бойынша банк шығыстарының құны мынадай құжаттармен расталады:

1) банктік аккредитив талаптары айтылатын тауарды сатып алу-сату 
келісімшарттары;

2) жеткізушінің (өндіруші зауыттың) пайдасына аккредитив ашу жəне 
аккредитивті ашуға арналған банктік шығыстар туралы банктің растауы;

3) кеменің атауын, тауардың тиеп жөнелтілген күнін, тоннадағы көлемдерді, 
банктің пайыздық мөлшерлемесін, аккредитив сомасын жəне бір тонна үшін 
банк шығыстарының сомасын көрсете отырып, əрбір жеке жеткізу бойынша 
сатып алушының белгісі мен қолы қойылған мағынасын ашумен.

46. Банктік шығыстар сатып алу-сату шарттарының талаптарымен жəне 
тиісті кезеңде тауарға төленгенін растайтын банктік үзінділермен расталады. 
Бұл ретте, мұндай шығыстар салыстырмалы экономикалық шарттардағы 
(қарыз алушының кредиттік рейтингін, қарыз кезеңін, көлемін, мерзімін, 
елдік жəне салалық тəуекелдерді ескере отырып) салыстырмалы мəмілелер 
бойынша ресми ақпарат көздерінен алынған деректер негізінде айқындалған 
нарықтық бағадан аспауы тиіс.

47. Теміржол тасымалының құны келісімшарттармен, төлем шоттарымен 
(инвойс) немесе ақпарат көздерінің деректерімен немесе ұлттық тасымал-
даушылардың («Қазақстан темір жолы» АҚ, т.б.) деректерімен немесе Rail-
Tariff ақпараттық бағдарламасының деректерімен расталады.

48. Теміржол тасымалының құнын айқындау кезінде экспедитордың 
маржасы ескеріледі. Экспедитордың маржасы келісімшарттармен, инвойс-
тармен (invoice) немесе ақпарат көздерімен расталады.  

49. Экологиялық алымдар.
50. Ақтаудан Қара теңіздің тиісті порттарына дейінгі маршруттардағы 

көліктік жəне ілеспе шығыстар мынадай құжаттармен (ақпаратпен):
1) теміржол тасымалы: вагондарды жалға алу жəне бос құрамды қайтару, 

диспетчерлендіру, Ақтау порты ндағы порттық алымдар, Ақтау портында 
көліктік-экспедиторлық ресімдеу жəне басқа да ілеспе шығыстар – шарттармен, 
төлем шоттарымен (инвойс) немесе ақпарат көздерімен;

2) Каспий теңізінде кемені жалдау ақысы – жалдау / чартер шарттарымен, 
төлем шоттарымен (инвойс) немесе ақпарат көздерімен; 

3) Ақтау портындағы порттық алым – келісімшарттармен, төлем шотта-
рымен (инвойс) немесе ақпарат көздерімен;

4) инспекция – шарттармен, төлем шоттарымен (инвойс), жүргізілген 
инспекцияның есептерімен немесе ақпарат көздерімен;

5) жүкті сақтандыру – шарттармен немесе сақтандыру полистерімен, төлем 
шоттарымен (инвойс), тасымалдаушының/экспедитордың сақтандыру құнының 
есептерімен немесе ақпарат көздерімен; 

6) тасымалдаушының / экспедитордың сыйақысы (маржасы) – тасымалдау 
келісімшарттарымен немесе төлем шоттарымен (инвойс) немесе ақпарат 
көздерімен расталады.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ҮКІМЕТІНІҢ ҚАУЛЫСЫ

2019 жылғы 2 қазан        №729        Нұр-Сұлтан, Үкімет Үйі

«Акцияларының (жарғылық капиталға қатысу 
үлестерінің) елу пайызынан астамы мемлекетке 

тиесілі заңды тұлғалар және олармен үлестес 
тұлғалар жүзеге асыратын қызмет түрлерінің 

тізбесін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы 
Үкіметінің 2015 жылғы 28 желтоқсандағы №1095 

қаулысына толықтырулар енгізу туралы

Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
1. «Акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) елу пайы-

зынан астамы мемлекетке тиесілі заңды тұлғалар жəне олармен үлестес 
тұлғалар жүзеге асыратын қызмет түрлерінің тізбесін бекіту туралы» Қазақстан 
Республикасы Үкіметінің 2015 жылғы 28 желтоқсандағы №1095 қаулысына 
(Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2015 ж., №72-73-74, 551-құжат) мы-
надай толықтыру енгізілсін:

көрсетілген қаулымен бекітілген акцияларының (жарғылық капиталға 

қатысу үлестерінің) елу пайызынан астамы мемлекетке тиесілі заңды тұлғалар 
жəне олармен үлестес тұлғалар жүзеге асыратын қызмет түрлерінің тізбесінде: 
акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) елу пайызынан аста-
мы мемлекетке тиесілі республикалық меншіктегі заңды тұлғалар мен олармен 
үлестес тұлғалар жүзеге асыратын қызмет түрлері:

мынадай мазмұндағы реттік нөмірі 57-жолмен толықтырылсын:
«

57 Сыйақы үшін немесе шарттық негізде жылжымайтын 
мүлікті басқару

68321

».

2. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа 
енгізіледі. 

Қазақстан Республикасының
Премьер-Министрі А.МАМИН

 

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ҮКІМЕТІНІҢ ҚАУЛЫСЫ

2019 жылғы 7 қазан           №738        Нұр-Сұлтан, Үкімет Үйі

Ұлттық әл-ауқат қорын қоспағанда, ұлттық 
басқарушы холдинг, ұлттық холдингтер, ұлттық 

компаниялар және дауыс беретін акцияларының 
(жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) елу 
және одан көп пайызы, Ұлттық әл-ауқат қорын 

қоспағанда, ұлттық басқарушы холдингке, ұлттық 
холдингке, ұлттық компанияға тікелей немесе 

жанама түрде тиесілі ұйымдар, сондай-ақ 
әлеуметтік-кәсіпкерлік корпорациялар жүзеге 

асыратын тауарларды, жұмыстарды және 
көрсетілетін қызметтерді сатып алудың, оның 

ішінде кепілдендірілген тапсырысты 
орналастырудың үлгілік қағидаларын бекіту 
туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің
2009 жылғы 28 мамырдағы №787 қаулысына

толықтырулар енгізу туралы

 Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
1. «Ұлттық əл-ауқат қорын қоспағанда, ұлттық басқарушы холдинг, 

ұлттық холдингтер, ұлттық компаниялар жəне дауыс беретін акцияларының 
(жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) елу жəне одан көп пайызы, Ұлттық 
əл-ауқат қорын қоспағанда, ұлттық басқарушы холдингке, ұлттық холдингке, 
ұлттық компанияға тікелей немесе жанама түрде тиесілі ұйымдар, сондай-
ақ əлеуметтік-кəсіпкерлік корпорациялар жүзеге асыратын тауарларды, 
жұмыстарды жəне көрсетілетін қызметтерді сатып алудың, оның ішінде 
кепілдендірілген тапсырысты орналастырудың үлгілік қағидаларын бекіту ту-
ралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2009 жылғы 28 мамырдағы №787 
қаулысына (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ, 2009 ж., № 27-28, 245-бап) 
мынадай толықтырулар енгізілсін:

көрсетілген қаулымен бекітілген Ұлттық əл-ауқат қорын қоспағанда, ұлттық 
басқарушы холдинг, ұлттық холдингтер, ұлттық компаниялар жəне дауыс 
беретін акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) елу жəне одан 
көп пайызы, Ұлттық əл-ауқат қорын қоспағанда, ұлттық басқарушы холдингке, 
ұлттық холдингке, ұлттық компанияға тікелей немесе жанама түрде тиесілі 
ұйымдар, сондай-ақ əлеуметтік-кəсіпкерлік корпорациялар жүзеге асыратын 
тауарларды, жұмыстарды жəне көрсетілетін қызметтерді сатып алудың, оның 
ішінде кепілдендірілген тапсырысты орналастырудың үлгілік қағидаларында:

2-тармақтың 8) тармақшасының он төртінші абзацындағы «сатып алуын 
қоспағанда, тапсырыс берушінің жұмыс істеуін, сондай-ақ функцияларын не 
жарғылық қызметін қамтамасыз ету үшін қажетті осы Үлгілік қағидаларда, 
сондай-ақ азаматтық заңнамада белгіленген тəртіппен ақылы негізде жүзеге 
асырылатын сатып алуы;» деген сөздер «сатып алуын;» деген сөздермен ау-
ыстырылып, мынадай мазмұндағы абзацтармен толықтырылсын:

«исламдық қаржыландыру өнімдерін* тартуды/орналастыруды қоспағанда, 
тапсырыс берушінің жұмыс істеуін, сондай-ақ функцияларын не жарғылық 
қызметін қамтамасыз ету үшін қажетті осы Үлгілік қағидаларда, сондай-ақ 
азаматтық заңнамада белгіленген тəртіппен ақылы негізде жүзеге асырылатын 
сатып алуы.

Ескертпе:
*Осы Үлгілік қағидалардың мақсаттары үшін исламдық қаржыландыру 

өнімдері деп исламдық қаржыландыруды жүзеге асыратын ұйымдардан, оның 
ішінде халықаралық ұйымдардан тартылған ақша, бағалы қағаздар, сондай-
ақ не Қазақстан Республикасында жеке кəсіпкерлікті қолдау жəне дамыту 
мақсатында исламдық банктерде/исламдық лизинг жөніндегі қызметті жүзеге 
асыратын лизингтік компанияларда орналастырылған меншікті ақша, бағалы 
қағаздар түсініледі.

Ақша қаражатын, бағалы қағаздарды тарту жəне орналастыру Қазақстан 
Республикасының заңнамасына сəйкес исламдық қаржыландыру принциптері 
сақтала отырып жүзеге асырылады;».

2. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа 
енгізіледі.

Қазақстан Республикасының
Премьер-Министрі  А.МАМИН

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
АУЫЛ ШАРУАШЫЛЫҒЫ МИНИСТРЛІГІНІҢ 

БҰЙРЫҒЫ

2019 жылғы 26 қыркүйек        №353       Нұр-Сұлтан қаласы

Жер учаскесін уақытша өтеулі жер пайдаланудың 
(жалдаудың) үлгілік шартын бекіту туралы

2003 жылғы 20 маусымдағы Қазақстан Республикасы Жер кодексінің 14-
бабы 1-тармағының 2-9) тармақшасына сəйкес БҰЙЫРАМЫН: 

1. Қоса беріліп отырған жер учаскесін уақытша өтеулі жер пайдаланудың 
(жалдаудың) үлгілік шарты бекітілсін.

2. Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Жер ресурс-
тарын басқару комитеті заңнамада белгіленген тəртіппен:

1) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде 
мемлекеттік тіркелуін;

2) осы бұйрық мемлекеттік тіркелгеннен кейін күнтізбелік он күн ішінде оның 
көшірмесінің мерзімді баспа басылымдарына ресми жариялауға жіберілуін;

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

4) осы бұйрық мемлекеттік тіркелгеннен кейін он жұмыс күні ішінде 
Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің Заң қызметі 
департаментіне осы тармақтың 2) жəне 3) тармақшаларында көзделген 
іс-шаралардың орындалуы туралы мəліметтердің ұсынылуын қамтамасыз 
етсін. 

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

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

Қазақстан Республикасы
Ауыл шаруашылығы министрі С.ОМАРОВ

«КЕЛІСІЛДІ»
Қазақстан Республикасының
Ұлттық экономика министрлігі

Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің
2019 жылғы 29 қыркүйектегі № 353 бұйрығымен бекітілген

Жер учаскесін уақытша өтеулі жер пайдаланудың  (жалдаудың)
үлгілік шарты

_____қаласы (кенті, ауылы) №_______ 20___жылғы «___»______
Біз, төменде қол қойғандар, бұдан əрі «Жалға беруші» деп аталатын, 
 _______________________________________________________атынан
               (жер қатынастары жөніндегі уəкілетті орган)
____________________________________________ негізінде əрекет ететін
_______________________________________________________________

(басшының немесе өзге уəкілетті адамның 
аты, əкесінің аты (бар болса), тегі)

бір тараптан жəне бұдан əрі «Жалға алушы» деп аталатын, _________
____________________________________________________________

(мемлекеттік емес заңды тұлғалар жəне халықаралық ұйымдар үшін - 
атауы, жеке тұлғалар- үшін аты, əкесінің аты (бар болса), тегі) (Қазақстан 

Республикасының жер заңнамасына сəйкес оларға жер учаскесіне уақытша 
өтеулі жер пайдалану (жалдау) құқығын беруге болатын болса)

______________________________________________________ атынан
_________________________________________ негізінде əрекет ететін,
______________________________________________________________

( мемлекеттік емес заңды тұлғалар жəне халықаралық
ұйымдар үшін - басшының немесе өзге де уəкілетті адамның аты, 

əкесінің аты (бар болса), тегі)
екінші тараптан, төмендегілер туралы осы шартты (бұдан əрі – Шарт) 

жасастық:
1-тарау. Шарттың нысанасы

1. Жалға беруші өзіне тиесілі мемлекеттік меншік құқығындағы жер 
учаскесін жергілікті атқарушы органның 20__________жылғы «___» _________ 
№_____ шешімі негізінде «____» жыл мерзімге Жалға алушыға ақылы жалға 
береді.

2. Жер учаскесінің орналасқан жері жəне оның деректері:
мекенжайы: _________________________________,
алаңы: _______ гектар,
нысаналы мақсаты: _____________,
пайдаланудағы шектеулер жəне ауыртпалықтар: _____________________,
бөлінетіндігі немесе бөлінбейтіндігі: _________________.

2-тарау. Жер учаскелерін пайдаланғаны үшін төлемақы мөлшері
3. Жер учаскесін пайдаланғаны үшін жылдық төлемақы сомасы жер 

учаскесі орналасқан жердегі жер қатынастары бойынша уəкілетті орган жасаған 
есептемеде белгіленеді.

4. Жер учаскесін пайдаланғаны үшін төлемақы сомасы бекітілген болып 
табылмайды жəне осы Шарт талаптары өзгерген жағдайларда, сондай-ақ 
жерге төленетін салық жəне өзге де төлемдер есептеу тəртібін регламенттейтін 
заңнамалық актілерге енгізілетін өзгерістерге жəне (немесе) толықтыруларға 
сəйкес Жалға беруші өзгертуі мүмкін.

5. Жер учаскесін пайдаланғаны үшін төлемақы Қазақстан Республикасының 
салық жəне жер заңнамасына сəйкес айқындалады жəне оны Жалға алушы 
Қазақстан Республикасының салық заңнамасында белгіленген мерзімде жəне 
одан əрі жыл сайын Қазақстан Республикасының салық жəне жер заңнамасына 
сəйкес төлемдерді жеке сəйкестендіру коды ___________________________
______________, мемлекеттік кірістер органының атауы ________________, 
коды _____________, бизнес-сəйкестендіру нөмірі ______________________
__________________, аудару жолымен төленуі тиіс.

3-тарау. Тараптардың құқықтары мен міндеттері
6. Жалға алушы:
1) жерде өз бетінше шаруашылық жүргізуге, оны жер учаскесі нысаналы 

мақсатынан туындайтын мақсаттарда пайдалануға;
2) өз шаруашылығының мұқтажы үшiн жер учаскесiнде немесе өзіне тиесілі 

жер учаскелеріндегі жер қойнауындағы кең таралған пайдалы қазбаларды, 
екпелердi, жерүстi жəне жерасты суларын кейiннен мəмiлелер жасау ниетiнсіз, 
белгiленген тəртiппен пайдалануға, сондай-ақ жердiң өзге де пайдалы 
қасиеттерiн пайдалануға;

3) жер учаскесін мемлекет мұқтаждықтары үшін мəжбүрлеп иеліктен 
шығару кезіндегі шығындарды толық көлемде өтеуге;

4) белгіленген сəулет-жоспарлау, құрылыс, экологиялық, санитариялық-
гигиеналық, өртке қарсы жəне өзге де арнайы талаптарды (нормаларды, 
қағидаларды, нормативтерді) сақтай отырып, жер учаскесінің нысаналы 
мақсатына сəйкес меншік құқығында тұрғын, өндірістік, тұрмыстық жəне өзге 
де ғимараттарды (құрылыстарды, құрылысжайларды) салуға;

5) уақытша өтеулі ұзақ мерзімді жер пайдалану (жалдау) құқығын шаруа-
шылық серіктестігінің жарғылық капиталына салым ретінде, акционерлік қоғам 
акцияларының төлеміне немесе өндірістік кооперативке жарна ретінде беруге;

6) мемлекеттен жалдау құқығын сатып алған жағдайда, жер учаскесінің 
орналасқан орны бойынша уəкілетті органды хабардар ете отырып, жер 
учаскесiнің нысаналы мақсатын өзгертпей, Жалға берушінің келiсiмiнсiз осы 
Шарттың қолданылу мерзімі шегінде жер учаскесін (немесе оның бiр бөлiгiн) 
жалға (қосалқы жалға) немесе уақытша өтеусiз пайдалануға беруге, сондай-
ақ уақытша жер пайдалану құқығын иелiктен шығаруға;

7) өз мiндеттерiн тиiсiнше орындаған жағдайда, егер Қазақстан Республика-
сы ның заңдарында өзгеше белгiленбесе, осы Шарттың қолданылу мерзімі 
өткен соң басқа тұлғалар алдында басым құқықпен жаңа мерзімге осы Шартты 
жасасуға; 

8) жалға берiлетiн жер учаскесiн ғимараттардың, құрылыстар мен 
құрылысжайлардың меншiк иелерi сатып алатын жағдайларды қоспағанда, 
Қазақстан Республикасының азаматтық заңдарында белгiленген тəртiппен 
ортақ меншiк құқығындағы үлесiн бөгде тұлғаға сатуы үшiн мемлекеттiк 
меншiктен жер учаскесiн сату кезiнде оны басым құқықпен сатып алуға құқылы.

7. Жалға алушы:
1) жерді оның нысаналы мақсатына сəйкес жəне  Қазақстан Республикасының 

жер заңнамасының талаптарына жəне осы Шартта көзделген тəртіппен 
пайдалануға;

2) Осы Шарттың мерзімін ұзартқан кезде жер учаскесінің орналасқан 
орны бойынша жергілікті атқарушы органға осы Шарттың қолдану мерзімі 
аяқталғанға дейін кемінде 3 (үш) ай бұрын тиісті өтінішпен жүгінуге;

3) қажет болған жағдайда 2003 жылғы 20 маусымдағы Қазақстан Рес-
публикасының Жер кодексінде (бұдан əрі – Жер кодексі) көзделген тəртіппен 
сервитуттардың берілуін қамтамасыз етуге; 

4) жер пайдаланушының мекенжайы өзгерген кезде жəне жер пайдалану-
шы ауысқан жағдайда бір ай ішінде бұл туралы Жалға берушіге хабарлауға;

5) Жер кодексінің 140-бабында көзделген жерлерді қорғау жөніндегі іс-
шараларды жүзеге асыруға;

6) басқа меншік иелері мен жер пайдаланушылардың құқықтарын бұзбауға;
7) Қазақстан Республикасының жер заңнамасын бұзуға жол бермеуге;
8) жер учаскесінде шаруашылық жəне өзге де қызметті жүзеге асыру 

кезінде құрылыс, экологиялық, санитариялық-гигиеналық жəне өзге де арнайы 
талаптарды (нормаларды, қағидаларды, нормативтерді) сақтауға;

9) тарихи, ғылыми, көркемдік жəне өзге де мəдени құндылығы бар 
объектілер табылған жағдайда, жұмыстарды одан əрі жүргізуді тоқтата тұруға 
жəне бұл туралы тарихи-мəдени мұра объектілерін қорғау жəне пайдалану 
жөніндегі уəкілетті органға хабарлауға; 

10) жер учаскесін пайдаланғаны үшін төлемді осы Шарттың талаптарына 
сəйкес уақтылы жəне толық көлемде төлеуге; 

11) жыл сайын Жалға берушіден жер учаскесін пайдаланғаны үшін төлемнің 
мөлшерін анықтауға; 

12) жер учаскелерінің орналасқан жері бойынша салық органдарына есепті 
салық кезеңінің 20 ақпанынан кешіктірмей жер учаскелерін пайдаланғаны үшін 
төлем бойынша салық есептілігін (ағымдағы төлемдер сомасының есептемесін) 
ұсынуға;

13) осы Шарт есепті салықтық кезеңнің 20 ақпанынан кейін жасалған 
жағдайда, ағымдағы төлемдер сомаларының есептемесін осы Шарт жасалған 
айдан кейінгі айдың 20-сынан кешіктірмей ұсынуға; 

(Соңы. Басы 20-бетте) 

(Жалғасы бар) 
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(Жалғасы 23-бетте) 

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ 
МИНИСТРЛІГІНІҢ ТАУАРЛАР МЕН КӨРСЕТІЛЕТІН 

ҚЫЗМЕТТЕРДІҢ САПАСЫ МЕН ҚАУІПСІЗДІГІН 
БАҚЫЛАУ КОМИТЕТІ ТӨРАҒАСЫНЫҢ БҰЙРЫҒЫ

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

«Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау 
министрлігінің Тауарлар мен көрсетілетін 

қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау 
комитеті» республикалық мемлекеттік мекемесі 

аумақтық бөлімшелерінің (аудандар мен 
аудандық маңызы бар қалалар) ережелерін 

ережесін бекіту туралы

(Жалғасы. Басы 193-195-нөмірлерде)

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

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

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

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

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

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

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

 3) сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жасауға жəне Қазақстан 
Республикасы мемлекеттік мемлекеттік қызметшілерінің əдеп кодексі нор-
маларын сақтауға бағытталған шараларды қабылдайды;

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

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

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

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

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

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

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

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

сының заңнамасына сəйкес жүзеге асырылады.

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

Төрағасының 2019 жылғы 3 маусымдағы №101-НҚ бұйрығына 16-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 

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

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

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

 4. Басқарма азаматтық-құқықтық қатынастарға өз атынан түседі. 
 5. Егер Басқармаға заңнамаға сəйкес уəкілеттік берілген болса, ол 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 – 021700, Қазақстан Республикасы, 

Ақмола облысы, Сандықтау ауданы, Балкашино ауылы, Рақымжан Қошқарбаев 
көшесі, 146 құрылыс.

 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 
Сандықтау аудандық тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен 
қауіпсіздігін бақылау басқармасы».

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

зеге асырылады.
 11. Басқармаға Басқарманың функциялары болып табылатын міндеттерді 

орындау тұрғысында кəсіпкерлік субъектілерімен шарттық қатынастарға түсуге 
тыйым салынады.

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

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

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

саламаттылығы, медициналық көрсетілетін қызметтердің сапасын бақылау, 
дəрілік заттар мен медициналық бұйымдардың айналысы, тамақ өнімінің қауіп-
сіздігі саласындағы техникалық регламенттер мен нормативтік құжаттарда 
белгіленген талаптардың сақталуын бақылау жəне қадағалау мəселелері бо-
йын ша 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 

ме дициналық 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 бо-

йынша 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 
құжаттарын беру,олардың əрекетін тоқтата тұру, сондай-ақ Қазақстан Респуб-
ликасының заңнамасына сəйкес одан айыру (кері қайтару);

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 27) тиісті аумаққа инфекциялық, паразиттік аурулардың, сондай-ақ адам-
ның денсаулығы үшін əлеуетті қауіпті заттар мен өнімдердің əкелінуі мен тара-
луын болдырмау мақсатында автомобиль өткізу пункттерін қоспағанда, Кеден 
одағының кедендік шекарасымен тұспа-тұс келетін Қазақстан Республикасының 
Мемлекеттік шекарасы арқылы өткізу пункттерінде санитариялық-эпидемияға 
қарсы (профилактикалық) іс-шараларды, халықтың денсаулығы үшін қауіп төн-
діретін 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, тетік-
тердің, 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 тура лы 
Қазақстан Республикасының заңнамасы талаптарының орындалуын бақы-
лауды жəне қадағалауды жүзеге асыру;

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

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

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

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

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

 37) тиісті аумақта халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламат-
тылығы саласындағы радиациялық бақылауды жүзеге асыру;

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

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

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

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

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

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

 2) жеке жəне заңды тұлғалар Басқарманың лауазымды тұлғалары берген 

заңды талаптарды немесе нұсқамаларды, қаулыларды орындамаған немесе 
тиісінше орындамаған кезде сотқа жүгіну;

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

 4) өз құзыретінің шегінде консультативтік-кеңесші жəне сараптау комис-
сияларын (жұмыс топтарын) құру;

 5) Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген жағдайларды 
қос пағанда, 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 Рес-
публикасы мемлекеттік мемлекеттік қызметшілерінің əдеп кодексі нормаларын 
сақтауға бағытталған шараларды қабылдайды;

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

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

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

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

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

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

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

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

сының заңнамасына сəйкес жүзеге асырылады.

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

Төрағасының 2019 жылғы 3 маусымдағы №101-НҚ бұйрығына 17-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 Степногор қалалық 

тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін 
бақылау басқармасы» республикалық мемлекеттік мекемесiнің ережесі

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

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

 2. Басқарма өз қызметін Қазақстан Республикасының Конституциясына 
жəне заңдарына, Қазақстан Республикасының Президенті мен Үкіметінің акті-
леріне, 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 – 021500, Қазақстан Республикасы, 

Ақмола облысы, Степногорск қаласы, Аурухана кешені, 6 ғимарат, 2 – жай 
мекенжайы.

 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 
Степногор қалалық тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен 
қауіпсіздігін бақылау басқармасы».

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

зеге асырылады.
 11. Басқармаға Басқарманың функциялары болып табылатын міндеттерді 

орындау тұрғысында кəсіпкерлік субъектілерімен шарттық қатынастарға түсуге 
тыйым салынады.

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

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

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

саламаттылығы, медициналық көрсетілетін қызметтердің сапасын бақылау, 
дəрілік заттар мен медициналық бұйымдардың айналысы, тамақ өнімінің 
қауіпсіздігі саласындағы техникалық регламенттер мен нормативтік құжаттарда 
белгіленген талаптардың сақталуын бақылау жəне қадағалау мəселелері бой-
ынша реттеуші, іске асыру жəне бақылау-қадағалау функцияларын жүзеге 
асыру;
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(Жалғасы. Басы 22-бетте) 

(Жалғасы 24-бетте) 

 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 бой-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 28) халықтың пайдалануы мен қолдануына, сондай-ақ кəсіпкерлік жəне 
(немесе) өзге де қызметте пайдалану мен қолдануға арналған өнімді Қазақстан 
Республикасының заңнамасында белгіленген тəртіппен Қазақстан Респуб ли-
касының 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, қол-
дануға жəне өткізуге тыйым салу;

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

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

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

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

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

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

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

 37) тиісті аумақта халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламат-
тылығы саласындағы радиациялық бақылауды жүзеге асыру;

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

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

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

 41) санитариялық-қорғаныш аймақтарының көлемін белгілеу;
 42) реттелетін салада түсіндіру жұмысын ұйымдастыру;

 43) салауатты өмір салтын жəне дұрыс тамақтануды ұйымдастыру;
 44) заңдарда, Қазақстан Республикасы Президентінің жəне Үкіметінің 

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

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

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

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

 4) өз құзыретінің шегінде консультативтік-кеңесші жəне сараптау комис-
сияларын (жұмыс топтарын) құру;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

сының заңнамасына сəйкес жүзеге асырылады.

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

Төрағасының 2019 жылғы 3 маусымдағы №101-НҚ бұйрығына 18-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 Целиноград 
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 Целиноград аудандық тауарлар мен көрсетілетін 
қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау басқармасы» республикалық 
мемлекеттік мекемесi (бұдан əрі – Басқарма) қоғамдық денсаулық сақтау, 
халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы, көрсетілетін 
медициналық қызметтердің сапасы, дəрілік заттар мен медициналық бұйым-
дардың айналысы, техникалық регламенттер мен нормативтік құжаттарда 
белгіленген талаптардың сақталуын бақылау жəне қадағалау салаларында, 
сондай-ақ тамақ өнімінің қауіпсіздігі саласында (бұдан əрі – реттелетін сала) 
басшылықты жүзеге асыратын, тиісті аумақта құзыретінің шегінде реттеуші, 
іске асыру жəне бақылау-қадағалау функцияларын жүзеге асыратын Қазақстан 
Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Тауарлар мен көрсетілетін 
қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау комитетінің аумақтық бөлімшесі 
болып табылады.

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

 3. Басқарма мемлекеттік мекеменің ұйымдастырушылық-құқықтық 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 – 021800, Қазақстан Республикасы, 

Ақмола облысы, Целиноград ауданы, Ақмол ауылы, Гагарин көшесі, 15 А үйі.
 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 
Целиноград аудандық тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен 
қауіпсіздігін бақылау басқармасы».

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

жүзеге асырылады.
 11. Басқармаға Басқарманың функциялары болып табылатын міндеттерді 

орындау тұрғысында кəсіпкерлік субъектілерімен шарттық қатынастарға түсуге 
тыйым салынады.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

медициналық бұйымдарға арналған бағаларды мемлекеттік реттеуді жүзеге 
асыру;

 5) денсаулық сақтау субъектілерінің қызметін мемлекеттік бақылауды 
жүзеге асыру;

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

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

 8) медициналық көрсетілетін қызметтердің сапасына сырттай сараптама 
жүргізуге қатысу;

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

асыру;
 12) тұтынушыларға өткізілетін өнімдер мен көрсетілетін қызметтер бой-

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

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

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

 15) реттелетін салада мемлекеттік қызметтерді көрсету, рұқсат ету құжат-
тарын беру,олардың əрекетін тоқтата тұру, сондай-ақ Қазақстан 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 
санитариялық-профилактикалық іс-шараларды ұйымдастыру жəне өткізу;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 32) санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізу үшін сараптама 
объектісінің қоршаған ортаға жəне тұрғындардың денсаулығына əсерін 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 талап-
тарын бұзушылықтарды жою туралы нұсқамалар беру;

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

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

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

 37) тиісті аумақта халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламат-
тылығы саласындағы радиациялық бақылауды жүзеге асыру;

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

 39) халықты міндетті түрде вакцинациялауды, үй-жайларда жəне кө-
лік құралдарында, аумақтарда, инфекциялық жəне паразиттік аурулар 
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ошақтарында профилактикалық жəне ошақтық дезинфекция, дезинсекция 
жəне дератизация жүргізуді талап ету;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 3) сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жасауға жəне Қазақстан 
Республикасы мемлекеттік мемлекеттік қызметшілерінің əдеп кодексі нор-
маларын сақтауға бағытталған шараларды қабылдайды;

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

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

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

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

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

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

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

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

сының заңнамасына сəйкес жүзеге асырылады.

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

Төрағасының 2019 жылғы 3 маусымдағы №101-НҚ бұйрығына 19-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 Шортанды 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 Шортанды аудандық тауарлар мен көрсетілетін 
қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау басқармасы» республикалық 
мемлекеттік мекемесi (бұдан əрі – Басқарма) қоғамдық денсаулық сақтау, 
халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы, көрсетілетін 
медициналық қызметтердің сапасы, дəрілік заттар мен медициналық бұйым-
дардың айналысы, техникалық регламенттер мен нормативтік құжаттарда 
белгіленген талаптардың сақталуын бақылау жəне қадағалау салаларында, 
сондай-ақ тамақ өнімінің қауіпсіздігі саласында (бұдан əрі – реттелетін сала) 
басшылықты жүзеге асыратын, тиісті аумақта құзыретінің шегінде реттеуші, 
іске асыру жəне бақылау-қадағалау функцияларын жүзеге асыратын Қазақстан 
Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Тауарлар мен көрсетілетін 
қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау комитетінің аумақтық бөлімшесі 
болып табылады.

 2. Басқарма өз қызметін Қазақстан Республикасының Конституциясына 
жəне заңдарына, Қазақстан Республикасының Президенті мен Үкіметінің акті-
леріне, 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 заң-

намаға сəйкес бекітіледі.
 7. Басқарманың орналасқан жері – 021600, Қазақстан Республикасы, 

Ақмола облысы, Шортанды ауданы, Шортанды кенті, 30 лет Победы көшесі, 
49 А үйі.

 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 
Шортанды аудандық тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен 
қауіпсіздігін бақылау басқармасы».

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

жүзеге асырылады.
 11. Басқармаға Басқарманың функциялары болып табылатын міндеттерді 

орындау тұрғысында кəсіпкерлік субъектілерімен шарттық қатынастарға түсуге 
тыйым салынады.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

медициналық бұйымдарға арналған бағаларды мемлекеттік реттеуді жүзеге 
асыру;

 5) денсаулық сақтау субъектілерінің қызметін мемлекеттік бақылауды 
жүзеге асыру;

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

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

 8) медициналық көрсетілетін қызметтердің сапасына сырттай сараптама 
жүргізуге қатысу;

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

асыру;
 12) тұтынушыларға өткізілетін өнімдер мен көрсетілетін қызметтер бой-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 22) өз құзыретінің шегінде тағамнан уланулар, инфекциялық, паразиттік 
жəне басқа да аурулар кезінде санитариялық-эпидемияға қарсы жəне 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 Қазақ-
стан Республикасының заңнамасында белгіленген тəртіппен Қазақстан 
Респуб ликасының тиісті аумағына əкелуге, өндіруге, қолдануға жəне өткізуге 
тыйым салу;

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

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

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

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

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

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

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

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

 37) тиісті аумақта халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламат-
тылығы саласындағы радиациялық бақылауды жүзеге асыру;

 38) инфекциялық жəне паразиттік аурулардың көздері болып табылатын, 

халықтың декреттелген топтарына жататын, сондай-ақ міндетті медициналық 
қарап-тексеруден уақтылы өтпеген адамдарды жұмыстан уақытша шеттету 
туралы қаулылар қабылдау;

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

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

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

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

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

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

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

 4) өз құзыретінің шегінде консультативтік-кеңесші жəне сараптау комис-
сияларын (жұмыс топтарын) құру;

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

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

 7) заңнамада белгіленген тəртіппен басқа ұйымдардан мамандарды тек-
серу жəне сараптама жүргізуге тарту;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

сының заңнамасына сəйкес жүзеге асырылады.

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

Төрағасының 2019 жылғы 3 маусымдағы №101-НҚ бұйрығына 20-қосымша

 «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 Ақтөбе қалалық 
тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін 

бақылау басқармасы» республикалық мемлекеттік мекемесiнің ережесі

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

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

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

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

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

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

заңнамаға сəйкес бекітіледі.
 7. Басқарманың орналасқан жері – 030012, Қазақстан Республикасы, 

Ақтөбе облысы, Ақтөбе қаласы, Астана ауданы, Сəңкібай батыр даңғылы, 1 үй.
 8. Мемлекеттік органның толық атауы – «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 
Ақтөбе қалалық тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен 
қауіпсіздігін бақылау басқармасы».

 9. Осы Ереже Басқарманың құрылтай құжаты болып табылады.
(Жалғасы 25-бетте) 
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(Жалғасы 26-бетте) 

 10. Басқарманың қызметін қаржыландыру республикалық бюджеттен 
жүзеге асырылады.

 11. Басқармаға Басқарманың функциялары болып табылатын міндеттерді 
орындау тұрғысында кəсіпкерлік субъектілерімен шарттық қатынастарға түсуге 
тыйым салынады.

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

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

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

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

 2) тиісті аумақта реттелетін саладағы мемлекеттік көрсетілетін 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 бо-

йынша техникалық регламенттер мен нормативтік құжаттарда белгіленген 
талап тардың сақталуын бақылауды жүзеге асыру;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 32) санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізу үшін сараптама 
объектісінің қоршаған ортаға жəне тұрғындардың денсаулығына əсерін 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 талап-
тарын бұзушылықтарды жою туралы нұсқамалар беру; 

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

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

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

 37) тиісті аумақта халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламат-
тылығы саласындағы радиациялық бақылауды жүзеге асыру;

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

 39) халықты міндетті түрде вакцинациялауды, үй-жайларда жəне көлік 
құралдарында, аумақтарда, инфекциялық жəне паразиттік аурулар ошақта-
рында профилактикалық жəне ошақтық дезинфекция, дезинсекция жəне дера-
тизация жүргізуді талап ету;

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

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

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

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

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

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

 4) өз құзыретінің шегінде консультативтік-кеңесші жəне сараптау комис-
сияларын (жұмыс топтарын) құру;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

сының заңнамасына сəйкес жүзеге асырылады.

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Тауарлар мен 
көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау комитеті 
Төрағасының 2019 жылғы 3 маусымдағы№101-НҚ бұйрығына 21-қосымша

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

 2. Басқарма өз қызметін Қазақстан Республикасының Конституциясына 
жəне заңдарына, Қазақстан Республикасының Президенті мен Үкіметінің акті-
леріне, 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 – 030200, Қазақстан Республикасы, 

Ақтөбе облысы, Алға ауданы, Алға қаласы, Уəлиханов көшесі, 1 «А» үйі.
 8. Мемлекеттік органның толық атауы – «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 
Алға аудандық тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін 
бақылау басқармасы».

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

жүзеге асырылады.
 11. Басқармаға Басқарманың функциялары болып табылатын міндеттерді 

орындау тұрғысында кəсіпкерлік субъектілерімен шарттық қатынастарға түсуге 
тыйым салынады.

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

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

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

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

 2) тиісті аумақта реттелетін саладағы мемлекеттік көрсетілетін 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 бір-
лестіктерімен реттелетін саладағы мəселелер бойынша өзара іс-қимыл жасау;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(Жалғасы. Басы 22-24-беттерде) 
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(Жалғасы. Басы 22-25-беттерде) 

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

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

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

 37) тиісті аумақта халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламат-
тылығы саласындағы радиациялық бақылауды жүзеге асыру;

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

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

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

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

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

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

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

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

 4) өз құзыретінің шегінде консультативтік-кеңесші жəне сараптау комис-
сияларын (жұмыс топтарын) құру;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 3) сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жасауға жəне Қазақстан 
Республикасы мемлекеттік мемлекеттік қызметшілерінің əдеп кодексі норма-
ларын сақтауға бағытталған шараларды қабылдайды;

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

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

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

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

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

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

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

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

сының заңнамасына сəйкес жүзеге асырылады.

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Тауарлар мен 
көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау комитеті 
Төрағасының 2019 жылғы 3 маусымдағы №101-НҚ бұйрығына 22-қосымша

 «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 Əйтеке би 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 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 мекемесi (бұдан əрі – Басқарма) қоғамдық денсаулық сақтау, 
халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы, көрсетілетін 
медициналық қызметтердің сапасы, дəрілік заттар мен медициналық 
бұйымдардың айналысы, техникалық регламенттер мен нормативтік 
құжаттарда белгіленген талаптардың сақталуын бақылау жəне қадағалау 
салаларында, сондай-ақ тамақ өнімінің қауіпсіздігі саласында (бұдан əрі – 
реттелетін сала) басшылықты жүзеге асыратын, тиісті аумақта құзыретінің 
шегінде реттеуші, іске асыру жəне бақылау-қадағалау функцияларын жүзеге 
асыратын Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Тауарлар 
мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау комитетінің 
аумақтық бөлімшесі болып табылады.

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

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

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

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

заңнамаға сəйкес бекітіледі.

 7. Басқарманың орналасқан жері – 030100, Қазақстан Республикасы, Ақ-
төбе облысы, Əйтеке би ауданы, Комсом ауылы, Жибек жолы көшесі, 16 В үйі.

 8. Мемлекеттік органның толық атауы – «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 
Əйтеке би аудандық тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен 
қауіпсіздігін бақылау басқармасы».

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

жүзеге асырылады.
 11. Басқармаға Басқарманың функциялары болып табылатын міндеттерді 

орындау тұрғысында кəсіпкерлік субъектілерімен шарттық қатынастарға түсуге 
тыйым салынады.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

медициналық бұйымдарға арналған бағаларды мемлекеттік реттеуді жүзеге 
асыру;

 5) денсаулық сақтау субъектілерінің қызметін мемлекеттік бақылауды 
жүзеге асыру;

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

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

 8) медициналық көрсетілетін қызметтердің сапасына сырттай сараптама 
жүргізуге қатысу;

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

асыру;
 12) тұтынушыларға өткізілетін өнімдер мен көрсетілетін қызметтер бой-

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

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

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

 15) реттелетін салада мемлекеттік қызметтерді көрсету, рұқсат ету құжат-
тарын беру,олардың əрекетін тоқтата тұру, сондай-ақ Қазақстан Респуб-
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 
каран тинді енгізу;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 32) санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізу үшін сараптама 
объектісінің қоршаған ортаға жəне тұрғындардың денсаулығына əсерін 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 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 
нəти желерін алғанға дейін жұмыстан шеттете отырып, медициналық зерттеп-
тексеруге жіберу;

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

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

 37) тиісті аумақта халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламат-
тылығы саласындағы радиациялық бақылауды жүзеге асыру;

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

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

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

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

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

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

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

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

 4) өз құзыретінің шегінде консультативтік-кеңесші жəне сараптау 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 
Республикасы мемлекеттік мемлекеттік қызметшілерінің əдеп кодексі норма-
ларын сақтауға бағытталған шараларды қабылдайды;

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

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

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

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

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

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

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

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

сының заңнамасына сəйкес жүзеге асырылады.

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Тауарлар мен 
көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау комитеті 
Төрағасының 2019 жылғы 3 маусымдағы №101-НҚ бұйрығына 23-қосымша

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

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

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

 4. Басқарма азаматтық-құқықтық қатынастарға өз атынан түседі. 
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(Жалғасы. Басы 22-26-беттерде) 

(Жалғасы 28-бетте) 

 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 – 030300, Қазақстан Республикасы, 
Ақтөбе облысы, Байғанин ауданы, Қарауылкелді селосы, Барақ батыр көшесі, 
37/4 үй.

 8. Мемлекеттік органның толық атауы – «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 
Байғанин аудандық тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен 
қауіпсіздігін бақылау басқармасы».

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

жүзеге асырылады.
 11. Басқармаға Басқарманың функциялары болып табылатын міндеттерді 

орындау тұрғысында кəсіпкерлік субъектілерімен шарттық қатынастарға түсуге 
тыйым салынады.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ме дициналық бұйымдарға арналған бағаларды мемлекеттік реттеуді жүзеге 
асыру;

 5) денсаулық сақтау субъектілерінің қызметін мемлекеттік бақылауды 
жүзеге асыру;

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

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

 8) медициналық көрсетілетін қызметтердің сапасына сырттай сараптама 
жүргізуге қатысу;

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

асыру;
 12) тұтынушыларға өткізілетін өнімдер мен көрсетілетін қызметтер бой-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 32) санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізу үшін сараптама 

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

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

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

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

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

 37) тиісті аумақта халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламат-
тылығы саласындағы радиациялық бақылауды жүзеге асыру;

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

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

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

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

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

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

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

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

 4) өз құзыретінің шегінде консультативтік-кеңесші жəне сараптау комис-
сияларын (жұмыс топтарын) құру;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 3) сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жасауға жəне Қазақстан 
Республикасы мемлекеттік мемлекеттік қызметшілерінің əдеп кодексі норма-
ларын сақтауға бағытталған шараларды қабылдайды;

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

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

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

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

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

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

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

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

сының заңнамасына сəйкес жүзеге асырылады.

 Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Тауарлар мен 
көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау комитеті 
Төрағасының 2019 жылғы 3 маусымдағы №101-НҚ бұйрығына 24-қосымша

«Қазақстан Республикасы Денсаулық 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 мекемесiнің ережесі

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

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

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

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

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

заңнамаға сəйкес бекітіледі.
 7. Басқарманың орналасқан жері – 030500, Қазақстан Республикасы, 

Ақтөбе облысы, Қарғалы ауданы, Бадамша ауылы, Г. Карюка көшесі, 1А/1 үйі.
 8. Мемлекеттік органның толық атауы – «Қазақстан Республикасы 

Денсаулық 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».

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

жүзеге асырылады.
 11. Басқармаға Басқарманың функциялары болып табылатын міндеттерді 

орындау тұрғысында кəсіпкерлік субъектілерімен шарттық қатынастарға түсуге 
тыйым салынады.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

медициналық бұйымдарға арналған бағаларды мемлекеттік реттеуді жүзеге 
асыру;

 5) денсаулық сақтау субъектілерінің қызметін мемлекеттік бақылауды 
жүзеге асыру;

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

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

 8) медициналық көрсетілетін қызметтердің сапасына сырттай сараптама 
жүргізуге қатысу;

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

асыру;
 12) тұтынушыларға өткізілетін өнімдер мен көрсетілетін қызметтер бой-

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

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

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

 15) реттелетін салада мемлекеттік қызметтерді көрсету, рұқсат ету құжат-
тарын беру,олардың əрекетін тоқтата тұру, сондай-ақ Қазақстан Респуб-
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 
каран тинді 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 Респуб лика-
сының тиісті аумағына əкелуге, өндіруге, қолдануға жəне өткізуге тыйым салу;

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

 30) тиісті аумақты инфекциялық, паразиттік аурулардың əкелінуі мен 
таралуынан санитариялық қорғау жөніндегі іс-шараларды ұйымдастыру жəне 
өткізу;
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 31) тиісті аумақта йод тапшылығы ауруларының профилактикасы туралы 
Қазақстан Республикасының заңнамасы талаптарының орындалуын бақы-
лауды жəне қадағалауды жүзеге асыру;

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

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

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

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

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

 37) тиісті аумақта халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламат-
тылығы саласындағы радиациялық бақылауды жүзеге асыру;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 3) сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жасауға жəне Қазақстан 
Республикасы мемлекеттік мемлекеттік қызметшілерінің əдеп кодексі норма-
ларын сақтауға бағытталған шараларды қабылдайды;

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

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

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

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

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

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

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

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

сының заңнамасына сəйкес жүзеге асырылады.

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Тауарлар мен 
көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау комитеті 
Төрағасының 2019 жылғы 3 маусымдағы №101-НҚ бұйрығына 25-қосымша

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

Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Тауарлар мен көрсетілетін 
қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау комитетінің аумақтық бөлімшесі 
болып табылады.

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

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

 4. Басқарма азаматтық-құқықтық қатынастарға өз атынан түседі. 
 5. Егер Басқармаға заңнамаға сəйкес уəкілеттік берілген болса, ол 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 – 031000, Қазақстан Республикасы, 

Ақтөбе облысы, Қобда ауданы, Қобда ауылы, С. Сейфуллин көшесі, 49 А үйі.
 8. Мемлекеттік органның толық атауы – «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 
Қобда аудандық тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен 
қауіпсіздігін бақылау басқармасы».

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

зеге асырылады.
 11. Басқармаға Басқарманың функциялары болып табылатын міндеттерді 

орындау тұрғысында кəсіпкерлік субъектілерімен шарттық қатынастарға түсуге 
тыйым салынады.

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

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

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

саламаттылығы, медициналық көрсетілетін қызметтердің сапасын бақылау, 
дəрілік заттар мен медициналық бұйымдардың айналысы, тамақ өнімінің қауіп-
сіздігі саласындағы техникалық регламенттер мен нормативтік құжаттарда бел-
гіленген талаптардың сақталуын бақылау жəне қадағалау мəселелері бойын ша 
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 
құжаттарын беру,олардың əрекетін тоқтата тұру, сондай-ақ Қазақстан 
Республикасының заңнамасына сəйкес одан айыру (кері қайтару);

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

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

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

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

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

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

 22) өз құзыретінің шегінде тағамнан уланулар, инфекциялық, паразиттік 
жəне басқа да аурулар кезінде санитариялық-эпидемияға қарсы жəне 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 Рес-
публикасының Мемлекеттік шекарасы арқылы өткізу пункттерінде сани-
тариялық-эпидемияға қарсы (профилактикалық) іс-шараларды, халықтың 
денсаулығы үшін қауіп төндіретін жолаушыларды, экипаждарды, поезд 
бригадаларын, көлік құралдарын, жүктерді санитариялық-карантиндік 
бақылауды ұйымдастыру жəне өткізу;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 37) тиісті аумақта халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламат-
тылығы саласындағы радиациялық бақылауды жүзеге асыру;

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

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

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

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

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

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

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

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

 4) өз құзыретінің шегінде консультативтік-кеңесші жəне сараптау комис-
сияларын (жұмыс топтарын) құру;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

сының заңнамасына сəйкес жүзеге асырылады.

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Тауарлар мен 
көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау комитеті 
Төрағасының 2019 жылғы 3 маусымдағы №101-НҚ бұйрығына 26-қосымша

 «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 Мəртөк 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 Ақтөбе 
облысының тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін 
бақылау департаментінің Мəртөк 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, 
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(Жалғасы. Басы 22-28-беттерде) 

(Жалғасы 30-бетте) 

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 – 030600, Қазақстан Республикасы, Ақтө-

бе облысы, Мəртөк ауданы, Мəртөк ауылы, Озмителя көшесі, 8 А үйі, 2 пəтер.
 8. Мемлекеттік органның толық атауы – «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 
Мəртөк аудандық тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен 
қауіпсіздігін бақылау басқармасы».

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

жүзеге асырылады.
 11. Басқармаға Басқарманың функциялары болып табылатын міндеттерді 

орындау тұрғысында кəсіпкерлік субъектілерімен шарттық қатынастарға түсуге 
тыйым салынады.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

медициналық бұйымдарға арналған бағаларды мемлекеттік реттеуді жүзеге 
асыру;

 5) денсаулық сақтау субъектілерінің қызметін мемлекеттік бақылауды 
жүзеге асыру;

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

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

 8) медициналық көрсетілетін қызметтердің сапасына сырттай сараптама 
жүргізуге қатысу;

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

асыру;
 12) тұтынушыларға өткізілетін өнімдер мен көрсетілетін қызметтер бой-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 28) халықтың пайдалануы мен қолдануына, сондай-ақ кəсіпкерлік 

жəне (немесе) өзге де қызметте пайдалану мен қолдануға арналған өнімді 
Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тəртіппен Қазақстан 
Республикасының тиісті аумағына əкелуге, өндіруге, қолдануға жəне өткізуге 
тыйым салу;

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

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

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

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

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

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

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

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

 37) тиісті аумақта халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламат-
тылығы саласындағы радиациялық бақылауды жүзеге асыру;

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

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

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

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

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

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

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

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

 4) өз құзыретінің шегінде консультативтік-кеңесші жəне сараптау комис-
сияларын (жұмыс топтарын) құру;

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

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

 7) заңнамада белгіленген тəртіппен басқа ұйымдардан мамандарды тек-
серу жəне сараптама жүргізуге тарту;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 3) сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жасауға жəне Қазақстан 
Республикасы мемлекеттік мемлекеттік қызметшілерінің əдеп кодексі норма-
ларын сақтауға бағытталған шараларды қабылдайды;

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

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

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

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

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

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

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

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

сының заңнамасына сəйкес жүзеге асырылады.

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Тауарлар мен 
көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау комитеті 
Төрағасының 2019 жылғы 3 маусымдағы №101-НҚ бұйрығына 27-қосымша

 «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 Мұғалжар 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 Ақтөбе 
облысының Тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін 
бақылау департаментінің Мұғалжар 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 құжат тарда 
белгіленген талаптардың сақталуын бақылау жəне қадағалау салаларында, 
сондай-ақ тамақ өнімінің қауіпсіздігі саласында (бұдан əрі – реттелетін сала) 
басшылықты жүзеге асыратын, тиісті аумақта құзыретінің шегінде реттеуші, 
іске асыру жəне бақылау-қадағалау функцияларын жүзеге асыратын Қазақстан 
Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Тауарлар мен көрсетілетін 
қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау комитетінің аумақтық бөлімшесі 
болып табылады.

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

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

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

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

заңнамаға сəйкес бекітіледі.
 7. Басқарманың орналасқан жері – 030700, Қазақстан Республикасы, 

Ақтөбе облысы, Мұғалжар ауданы, Қандыағаш қаласы, Теміржолшылар 
көшесі, 1 «Д» үйі.

 8. Мемлекеттік органның толық атауы – «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 
Мұғалжар аудандық Тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен 
қауіпсіздігін бақылау басқармасы».

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

жүзеге асырылады.
 11. Басқармаға Басқарманың функциялары болып табылатын міндеттерді 

орындау тұрғысында кəсіпкерлік субъектілерімен шарттық қатынастарға түсуге 
тыйым салынады.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

медициналық бұйымдарға арналған бағаларды мемлекеттік реттеуді жүзеге 
асыру;

 5) денсаулық сақтау субъектілерінің қызметін мемлекеттік бақылауды 
жүзеге асыру;

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

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

 8) медициналық көрсетілетін қызметтердің сапасына сырттай сараптама 
жүргізуге қатысу;

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

асыру;
 12) тұтынушыларға өткізілетін өнімдер мен көрсетілетін қызметтер бой-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 37) тиісті аумақта халықтың санитариялық-эпидемиологиялық 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 құралдарында, аумақтарда, инфекциялық жəне паразиттік аурулар 
ошақтарында профилактикалық жəне ошақтық дезинфекция, дезинсекция 
жəне дератизация жүргізуді талап ету;

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

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

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

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

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

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

 4) өз құзыретінің шегінде консультативтік-кеңесші жəне сараптау комис-
сияларын (жұмыс топтарын) құру;

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

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

 7) заңнамада белгіленген тəртіппен басқа ұйымдардан мамандарды тек-
серу жəне сараптама жүргізуге тарту;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 3) сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жасауға жəне Қазақстан 
Республикасы мемлекеттік мемлекеттік қызметшілерінің əдеп кодексі норма-
ларын сақтауға бағытталған шараларды қабылдайды;

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

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

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

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

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

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

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

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

сының заңнамасына сəйкес жүзеге асырылады.

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Тауарлар мен 
көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау комитеті 
Төрағасының 2019 жылғы 3 маусымдағы №101-НҚ бұйрығына 28-қосымша

«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 мекемесiнің ережесі

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

мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау комитеті Ақтө бе 

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

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

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

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

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

заңнамаға сəйкес бекітіледі.
 7. Басқарманың орналасқан жері – 030900, Қазақстан Республикасы, 

Ақтөбе облысы, Ойыл ауданы, Ойыл ауылы, Шернияз көшесі, 60 үй.
 8. Мемлекеттік органның толық атауы – «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».

 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 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 бой-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 27) тиісті аумаққа инфекциялық, паразиттік аурулардың, сондай-ақ 
адамның денсаулығы үшін əлеуетті қауіпті заттар мен өнімдердің əкелінуі мен 
таралуын болдырмау мақсатында автомобиль өткізу пункттерін қоспағанда, 
Кеден одағының кедендік шекарасымен тұспа-тұс келетін Қазақстан 
Республикасының Мемлекеттік шекарасы арқылы өткізу пункттерінде 
санитариялық-эпидемияға қарсы (профилактикалық) іс-шараларды, 

халықтың денсаулығы үшін қауіп төндіретін жолаушыларды, экипаждарды, 
поезд бригадаларын, көлік құралдарын, жүктерді санитариялық-карантиндік 
бақылауды ұйымдастыру жəне өткізу;

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

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

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

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

 32) санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізу үшін сараптама 
объектісінің қоршаған ортаға жəне тұрғындардың денсаулығына əсерін 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 талап-
тарын бұзушылықтарды жою туралы нұсқамалар беру;

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

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

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

 37) тиісті аумақта халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламат-
тылығы саласындағы радиациялық бақылауды жүзеге асыру;

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

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

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

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

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

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

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

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

 4) өз құзыретінің шегінде консультативтік-кеңесші жəне сараптау комис-
сияларын (жұмыс топтарын) құру;

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

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

 7) заңнамада белгіленген тəртіппен басқа ұйымдардан мамандарды тек-
серу жəне сараптама жүргізуге тарту;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 3) сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жасауға жəне Қазақстан 
Республикасы мемлекеттік мемлекеттік қызметшілерінің əдеп кодексі норма-
ларын сақтауға бағытталған шараларды қабылдайды;

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

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

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

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

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

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

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

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

сының заңнамасына сəйкес жүзеге асырылады.

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Тауарлар мен 
көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау комитеті 
Төрағасының 2019 жылғы 3 маусымдағы №101-НҚ бұйрығына 29-қосымша

«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 Темір 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 Ақтөбе 
(Жалғасы 31-бетте) 

(Жалғасы. Басы 22-29-беттерде) 
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облысының тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін 
бақылау департаментінің Темір 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 
белгі ленген талаптардың сақталуын бақылау жəне қадағалау салаларында, 
сондай-ақ тамақ өнімінің қауіпсіздігі саласында (бұдан əрі – реттелетін сала) 
басшылықты жүзеге асыратын, тиісті аумақта құзыретінің шегінде реттеуші, 
іске асыру жəне бақылау-қадағалау функцияларын жүзеге асыратын Қазақстан 
Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Тауарлар мен көрсетілетін 
қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау комитетінің аумақтық бөлімшесі 
болып табылады.

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

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

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

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

заңнамаға сəйкес бекітіледі.
 7. Басқарманың орналасқан жері – 030800, Қазақстан Республикасы, 

Ақтөбе облысы, Темір ауданы, Шұбарқұдық кенті, Теміржол көшесі, кұрылыс 
10 А.

 8. Мемлекеттік органның толық атауы – «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 
Темір аудандық тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен 
қауіпсіздігін бақылау басқармасы».

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

жүзеге асырылады.
 11. Басқармаға Басқарманың функциялары болып табылатын міндеттерді 

орындау тұрғысында кəсіпкерлік субъектілерімен шарттық қатынастарға түсуге 
тыйым салынады.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

медициналық бұйымдарға арналған бағаларды мемлекеттік реттеуді жүзеге 
асыру;

 5) денсаулық сақтау субъектілерінің қызметін мемлекеттік бақылауды 
жүзеге асыру;

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

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

 8) медициналық көрсетілетін қызметтердің сапасына сырттай сараптама 
жүргізуге қатысу;

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

асыру;
 12) тұтынушыларға өткізілетін өнімдер мен көрсетілетін қызметтер бой-

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

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

 14) мемлекеттік органдармен, жеке жəне заңды тұлғалармен, үкіметтік 
емес ұйымдармен, халықаралық ұйымдармен, тұтынушылардың қоғамдық 
бірлестіктерімен реттелетін саладағы мəселелер бойынша өзара іс-қимыл 
жасау;

 15) реттелетін салада мемлекеттік қызметтерді көрсету, рұқсат ету құжат-
тарын беру,олардың əрекетін тоқтата тұру, сондай-ақ Қазақстан Респуб-
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 
Респуб ликасының заңнамасына сəйкес санитариялық-эпидемиологиялық 
қорытынды беру;

 18) Басқарманың құзыретіне кіретін мəселелер бойынша жеке жəне заңды 
тұлғалардың өтініштерін қарау;

 19) Қазақстан Республикасының заңнамасы талаптарының анықталған 
бұзушылықтары туралы актілерді қабылдау;

 20) тиісті аумақта шаруашылық жəне (немесе) өзге де қызметтің жəне 
халық өмірінің ерекше шарттары бар шектеу іс-шараларын, оның ішінде 
карантинді енгізу;

 21) реттелетін саладағы мəселелер бойынша республикалық жəне өңірлік 
семинарларды, ғылыми-практикалық конференцияларды, дөңгелек үстелдер 
мен басқа да іс-шараларды ұйымдастыруға жəне өткізуге қатысу;

 22) өз құзыретінің шегінде тағамнан уланулар, инфекциялық, паразиттік 
жəне басқа да аурулар кезінде санитариялық-эпидемияға қарсы жəне 
санитариялық-профилактикалық іс-шараларды ұйымдастыру жəне өткізу;

 23) өз құзыретінің шегінде Қазақстан Республикасының заңнамасын бұзу 
фактілерін қарау үшін жеке, лауазымды тұлғаларды, заңды тұлғалардың заңды 
өкілдерін шақыру;

 24) «Əкімшілік құқық бұзушылық туралы» Қазақстан Республикасының 
Кодексінде белгіленген тəртіппен əкімшілік құқық бұзушылық туралы істерді 
қозғау, қарау жəне əкімшілік жазалар қолдану;

 25) Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес жеке кəсіпкердің 
немесе заңды тұлғаның қызметін немесе қызметінің жекелеген түрлерін тоқтата 
тұру бойынша шаралар қабылдау;

 26) тиісті аумақта инфекциялық жəне паразиттік ауруларды эпидемио-
логиялық бақылауды жүзеге асыру;

 27) тиісті аумаққа инфекциялық, паразиттік аурулардың, сондай-ақ 
адамның денсаулығы үшін əлеуетті қауіпті заттар мен өнімдердің əкелінуі мен 
таралуын болдырмау мақсатында автомобиль өткізу пункттерін қоспағанда, 
Кеден одағының кедендік шекарасымен тұспа-тұс келетін Қазақстан 
Республикасының Мемлекеттік шекарасы арқылы өткізу пункттерінде 

санитариялық-эпидемияға қарсы (профилактикалық) іс-шараларды, 
халықтың денсаулығы үшін қауіп төндіретін жолаушыларды, экипаждарды, 
поезд бригадаларын, көлік құралдарын, жүктерді санитариялық-карантиндік 
бақылауды ұйымдастыру жəне өткізу;

 28) халықтың пайдалануы мен қолдануына, сондай-ақ кəсіпкерлік 
жəне (немесе) өзге де қызметте пайдалану мен қолдануға арналған өнімді 
Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тəртіппен Қазақстан 
Республикасының тиісті аумағына əкелуге, өндіруге, қолдануға жəне өткізуге 
тыйым салу;

 29) адамдардың өмірі мен денсаулығы үшін қауіпті деп танылған жағдайда 
шикізаттың, өнімнің, химиялық заттардың, технологиялық жабдықтардың, 
тетіктердің, процестердің, құрал-саймандардың жаңа түрлерін өндіруге, 
қолдануға жəне өткізуге тыйым салу;

 30) тиісті аумақты инфекциялық, паразиттік аурулардың əкелінуі мен 
таралуынан санитариялық қорғау жөніндегі іс-шараларды ұйымдастыру жəне 
өткізу;

 31) тиісті аумақта йод тапшылығы ауруларының профилактикасы туралы 
Қазақстан Республикасының заңнамасы талаптарының орындалуын бақы-
лауды жəне қадағалауды жүзеге асыру;

 32) санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізу үшін сараптама 
объектісінің қоршаған ортаға жəне тұрғындардың денсаулығына əсерін 
бағалауды зерделеуге қажетті материалдарды сұрату, сондай-ақ осы өнімнің 
құнына өтемақы төлемей, сараптама жүргізу үшін қажетті көлемнен аспайтын 
жəне жеткілікті көлемдерде өнімдердің сынамаларын алу жəне үлгілерін 
іріктеп алу;

 33) реттелетін саладағы Қазақстан Республикасы заңнамасының талап-
тарын бұзушылықтарды жою туралы нұсқамалар беру;

 34) инфекциялық жəне паразиттік аурулардың таралуының əлеуетті 
көздері болып табылатын, сондай-ақ инфекциялық аурумен ауыратын 
науқастармен қарым-қатынаста болған адамдарды зертханалық зерттеп-
тексеру нəтижелерін алғанға дейін жұмыстан шеттете отырып, медициналық 
зерттеп-тексеруге жіберу;

 35) инфекциялық жəне паразиттік аурулардың көздері болып табылатын 
адамдарды көрсетімдері бойынша емдеуге жатқызуға жіберу;

 36) Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сəйкес 
реттелетін салада тексеру жəне профилактикалық бақылау мен қадағалау 
нысанында бақылауды жүзеге асыру;

 37) тиісті аумақта халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламат-
тылығы саласындағы радиациялық бақылауды жүзеге асыру;

 38) инфекциялық жəне паразиттік аурулардың көздері болып табылатын, 
халықтың декреттелген топтарына жататын, сондай-ақ міндетті медициналық 
қарап-тексеруден уақтылы өтпеген адамдарды жұмыстан уақытша шеттету 
туралы қаулылар қабылдау;

 39) халықты міндетті түрде вакцинациялауды, үй-жайларда жəне көлік 
құралдарында, аумақтарда, инфекциялық жəне паразиттік аурулар ошақ-
тарында профилактикалық жəне ошақтық дезинфекция, дезинсекция жəне 
дератизация жүргізуді талап ету;

 40) шектеу іс-шараларын, оның ішінде карантинді белгілеу, инфекциялық 
ауруларды анықтау;

 41) санитариялық-қорғаныш аймақтарының көлемін белгілеу;
 42) реттелетін салада түсіндіру жұмысын ұйымдастыру;
 43) салауатты өмір салтын жəне дұрыс тамақтануды ұйымдастыру;
 44) заңдарда, Қазақстан Республикасы Президентінің жəне Үкіметінің 

актілерінде көзделген өзге де функцияларды жүзеге асыру.
 14. Құқықтары мен міндеттері:
 1) реттелетін саладағы мəселелер бойынша мемлекеттік органдардан, 

лауазымды тұлғалардан, жеке жəне заңды тұлғалардан заңнамада белгіленген 
тəртіппен ақпарат сұрату жəне алу;

 2) жеке жəне заңды тұлғалар Басқарманың лауазымды тұлғалары берген 
заңды талаптарды немесе нұсқамаларды, қаулыларды орындамаған немесе 
тиісінше орындамаған кезде сотқа жүгіну;

 3) реттелетін саладағы мəселелер бойынша ақпараттық-түсіндіру жұмысын 
жүзеге асыру;

 4) өз құзыретінің шегінде консультативтік-кеңесші жəне сараптау комис-
сияларын (жұмыс топтарын) құру;

 5) Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген жағдайларды 
қоспағанда, өзінің өкілеттіктерін жүзеге асыру кезінде алынған коммерциялық, 
қыз меттік, өзге де заңмен қорғалатын құпияны құрайтын ақпаратты жария етпеу;

 6) реттелетін салада Қазақстан Республикасы заңнамасының қолданы-
луына талдау жүргізу;

 7) заңнамада белгіленген тəртіппен басқа ұйымдардан мамандарды 
тексеру жəне сараптама жүргізуге тарту;

 8) Қазақстан Республикасының заңнамасын, жеке жəне заңды тұлғалардың 
құқықтарын жəне заңмен қорғалатын мүдделерін сақтау;

 9) құзыретінің шегінде мемлекеттік органдармен, заңды тұлғалармен, 
үкіметтік емес ұйымдармен, қоғамдық бірлестіктермен жəне халықаралық 
ұйымдармен меморандумдар (келісімдер) жасасу;

 10) Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында көзделген 
өзге де құқықтар мен міндеттерді жүзеге асыру.

3-тарау. Басқарманың қызметін ұйымдастыру
 15. Басқармаға басшылықты Басшы жүзеге асырады, ол Басқармаға 

жүктелген міндеттердің орындалуына жəне өз функцияларын жүзеге асыруға 
дербес жауапты болады.

 16. Басқарманың басшысы Қазақстан Республикасының заңнамасына 
сəйкес қызметке тағайындалады жəне қызметтен босатылады.

 17. Басқарма басшысының Қазақстан Республикасының заңнамасына 
сəйкес қызметке тағайындалатын жəне қызметтен босатылатын орынбасары 
болады/болмайды.

 18. Басқарма басшысының өкілеттіктері: 
 1) Басқарма қызметкерлерінің міндеттерін, өкілеттіктерін жəне жауапкер-

шілігін айқындайды, сондай-ақ олардың лауазымдық нұсқаулықтарын бекітуге 
Департаменттің басшысына жібереді;

 2) мемлекеттік органдарда жəне өзге де ұйымдарда Басқарманың мүддесін 
білдіреді;

 3) сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жасауға жəне Қазақстан 
Республикасы мемлекеттік мемлекеттік қызметшілерінің əдеп кодексі норма-
ларын сақтауға бағытталған шараларды қабылдайды;

 4) Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес өзге де өкілеттіктерді 
жүзеге асырады.

 Басқарманың басшысы болмаған кезеңде оның өкілеттіктерін орындауды 
қолданыстағы заңнамаға сəйкес оны алмастыратын тұлға жүзеге асырады.

4-тарау. Басқарманың мүлкі
 19. Басқармада заңнамада көзделген жағдайларда жедел басқару 

құқығындағы оқшауланған мүлкi болуы мүмкін. 
 Басқарманың мүлкі оған меншік иесі берген, мүлік, сондай-ақ өз қызметі 

нəтижесінде сатып алынған мүлік (ақшалай кірістерді қоса алғанда) жəне 
Қазақстан Республикасының заңнамасында тыйым салынбаған өзге де көздер 
есебінен қалыптастырылады. 

 20. Басқармаға бекiтіліп берілген мүлiк республикалық меншiкке жатады.
 21. Егер заңнамада өзгеше көзделмесе, Басқарма өзіне бекітіліп берілген 

мүлікті жəне қаржыландыру жоспары бойынша өзіне бөлінген қаражат есебінен 
сатып алынған мүлікті өз бетімен иеліктен шығаруға немесе оған өзгедей 
тəсілмен билік етуге құқығы жоқ.

5-тарау. Басқарманы қайта ұйымдастыру жəне тарату
 22. Басқарманы қайта ұйымдастыру жəне тарату Қазақстан Республика-

сының заңнамасына сəйкес жүзеге асырылады.

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Тауарлар мен 
көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау комитеті 
Төрағасының 2019 жылғы 3 маусымдағы №101-НҚ бұйрығына 30-қосымша

«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 Хромтау 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 Ақтөбе 
облысының тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін 
бақылау департаментінің Хромтау аудандық тауарлар мен көрсетілетін 
қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау басқармасы» республикалық 

мемлекеттік мекемесi (бұдан əрі – Басқарма) қоғамдық денсаулық сақтау, 
халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы, көрсетілетін 
медициналық қызметтердің сапасы, дəрілік заттар мен медициналық 
бұйымдардың айналысы, техникалық регламенттер мен нормативтік 
құжаттарда белгіленген талаптардың сақталуын бақылау жəне қадағалау 
салаларында, сондай-ақ тамақ өнімінің қауіпсіздігі саласында (бұдан əрі – 
реттелетін сала) басшылықты жүзеге асыратын, тиісті аумақта құзыретінің 
шегінде реттеуші, іске асыру жəне бақылау-қадағалау функцияларын жүзеге 
асыратын Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Тауарлар 
мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау комитетінің 
аумақтық бөлімшесі болып табылады.

 2. Басқарма өз қызметін Қазақстан Республикасының Конституциясына 
жəне заңдарына, Қазақстан Республикасының Президенті мен Үкіметінің 
актілеріне, өзге де нормативтік құқықтық актілерге, сондай-ақ осы Ережеге 
сəйкес жүзеге асырады. 

 3. Басқарма мемлекеттік мекеменің ұйымдастырушылық-құқықтық 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 – 031100, Қазақстан Республикасы, 

Ақтқбе облысы, Хромтау ауданы,Хромтау қаласы, Абай даңғылы, 11 А үйі.
 8. Мемлекеттік органның толық атауы – «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 
Хромтау аудандық тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен 
қауіпсіздігін бақылау басқармасы».

 9. Осы Ереже Басқарманың құрылтай құжаты болып табылады.
 10. Басқарманың қызметін қаржыландыру республикалық бюджеттен 

жүзеге асырылады.
 11. Басқармаға Басқарманың функциялары болып табылатын міндеттерді 

орындау тұрғысында кəсіпкерлік субъектілерімен шарттық қатынастарға түсуге 
тыйым салынады.

 Егер Басқармаға заңнама актілерімен кірістер əкелетін қызметті жүзеге 
асыру құқығы берілсе, онда осындай қызметтен алынған кірістер мемлекеттік 
бюджеттің кірісіне жіберіледі. 

2-тарау. Басқарманың негізгі міндеттері, функциялары,
құқықтары мен міндеттері

 12. Міндеттері: 
 1) қоғамдық денсаулық сақтау, халықтың санитариялық-эпидемиологиялық 

саламаттылығы, медициналық көрсетілетін қызметтердің сапасын бақылау, 
дəрілік заттар мен медициналық бұйымдардың айналысы, тамақ өнімінің 
қауіпсіздігі саласындағы техникалық регламенттер мен нормативтік құжаттарда 
белгіленген талаптардың сақталуын бақылау жəне қадағалау мəселелері бой-
ынша реттеуші, іске асыру жəне бақылау-қадағалау функцияларын жүзеге 
асыру;

 2) тиісті аумақта реттелетін саладағы мемлекеттік көрсетілетін қызмет-
тердің сапасы мен қолжетімділігін қамтамасыз ету; 

 3) өз құзыретінің шегінде Басқармаға жүктелген өзге де міндеттерді жүзеге 
асыру. 

 13. Функциялары: 
 1) өз құзыретінің шегінде тиісті аумақта реттелетін салада мемлекеттік 

саясатты іске асыру;
 2) өз құзыретінің шегінде Қазақстан Республикасы заңдарының жəне өзге 

де нормативтік құқықтық актілердің сақталуын қамтамасыз ету;
 3) тиісті аумақта халықтың санитариялық-эпидемиологиялық 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 бой-

ынша техникалық регламенттер мен нормативтік құжаттарда белгіленген 
талаптардың сақталуын бақылауды жүзеге асыру;

 13) реттелетін салада мемлекеттік жəне өзге де бағдарламалардың жəне 
жобалардың іске асырылуын қамтамасыз ету;

 14) мемлекеттік органдармен, жеке жəне заңды тұлғалармен, үкіметтік 
емес ұйымдармен, халықаралық ұйымдармен, тұтынушылардың қоғамдық 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 
санитариялық-профилактикалық іс-шараларды ұйымдастыру жəне өткізу;

 23) өз құзыретінің шегінде Қазақстан Республикасының заңнамасын бұзу 
фактілерін қарау үшін жеке, лауазымды тұлғаларды, заңды тұлғалардың заңды 
өкілдерін шақыру;

 24) «Əкімшілік құқық бұзушылық туралы» Қазақстан Республикасының 
Кодексінде белгіленген тəртіппен əкімшілік құқық бұзушылық туралы істерді 
қозғау, қарау жəне əкімшілік жазалар қолдану;

 25) Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес жеке кəсіпкердің 
немесе заңды тұлғаның қызметін немесе қызметінің жекелеген түрлерін тоқтата 
тұру бойынша шаралар қабылдау;

 26) тиісті аумақта инфекциялық жəне паразиттік ауруларды эпидемиоло-
гиялық бақылауды жүзеге асыру;

 27) тиісті аумаққа инфекциялық, паразиттік аурулардың, сондай-ақ 
адамның денсаулығы үшін əлеуетті қауіпті заттар мен өнімдердің əкелінуі мен 
таралуын болдырмау мақсатында автомобиль өткізу пункттерін қоспағанда, 
Кеден одағының кедендік шекарасымен тұспа-тұс келетін Қазақстан Рес-
публикасының Мемлекеттік шекарасы арқылы өткізу пункттерінде сани-
тариялық-эпидемияға қарсы (профилактикалық) іс-шараларды, халықтың 
денсаулығы үшін қауіп төндіретін жолаушыларды, экипаждарды, поезд 
бригадаларын, көлік құралдарын, жүктерді санитариялық-карантиндік 
бақылауды ұйымдастыру жəне өткізу;

 28) халықтың пайдалануы мен қолдануына, сондай-ақ кəсіпкерлік 

(Жалғасы. Басы 22-30-беттерде) 

(Жалғасы 32-бетте) 
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жəне (немесе) өзге де қызметте пайдалану мен қолдануға арналған өнімді 
Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тəртіппен Қазақстан 
Республикасының тиісті аумағына əкелуге, өндіруге, қолдануға жəне өткізуге 
тыйым салу;

 29) адамдардың өмірі мен денсаулығы үшін қауіпті деп танылған жағдайда 
шикізаттың, өнімнің, химиялық заттардың, технологиялық жабдықтардың, 
тетіктердің, процестердің, құрал-саймандардың жаңа түрлерін өндіруге, 
қолдануға жəне өткізуге тыйым салу;

 30) тиісті аумақты инфекциялық, паразиттік аурулардың əкелінуі мен тара-
луынан санитариялық қорғау жөніндегі іс-шараларды ұйымдастыру жəне өткізу;

 31) тиісті аумақта йод тапшылығы ауруларының профилактикасы 
туралы Қазақстан Республикасының заңнамасы талаптарының орындалуын 
бақылауды жəне қадағалауды жүзеге асыру;

 32) санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізу үшін сараптама 
объектісінің қоршаған ортаға жəне тұрғындардың денсаулығына əсерін 
бағалауды зерделеуге қажетті материалдарды сұрату, сондай-ақ осы өнімнің 
құнына өтемақы төлемей, сараптама жүргізу үшін қажетті көлемнен аспайтын 
жəне жеткілікті көлемдерде өнімдердің сынамаларын алу жəне үлгілерін 
іріктеп алу;

 33) реттелетін саладағы Қазақстан Республикасы заңнамасының талап-
тарын бұзушылықтарды жою туралы нұсқамалар беру;

 34) инфекциялық жəне паразиттік аурулардың таралуының əлеуетті 
көздері болып табылатын, сондай-ақ инфекциялық аурумен ауыратын 
науқастармен қарым-қатынаста болған адамдарды зертханалық зерттеп-
тексеру нəтижелерін алғанға дейін жұмыстан шеттете отырып, медициналық 
зерттеп-тексеруге жіберу;

 35) инфекциялық жəне паразиттік аурулардың көздері болып табылатын 
адамдарды көрсетімдері бойынша емдеуге жатқызуға жіберу;

 36) Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сəйкес 
реттелетін салада тексеру жəне профилактикалық бақылау мен қадағалау 
нысанында бақылауды жүзеге асыру;

 37) тиісті аумақта халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламат-
тылығы саласындағы радиациялық бақылауды жүзеге асыру;

 38) инфекциялық жəне паразиттік аурулардың көздері болып табылатын, 
халықтың декреттелген топтарына жататын, сондай-ақ міндетті медициналық 
қарап-тексеруден уақтылы өтпеген адамдарды жұмыстан уақытша шеттету 
туралы қаулылар қабылдау;

 39) халықты міндетті түрде вакцинациялауды, үй-жайларда жəне 
көлік құралдарында, аумақтарда, инфекциялық жəне паразиттік аурулар 
ошақтарында профилактикалық жəне ошақтық дезинфекция, дезинсекция 
жəне дератизация жүргізуді талап ету;

 40) шектеу іс-шараларын, оның ішінде карантинді белгілеу, инфекциялық 
ауруларды анықтау;

 41) санитариялық-қорғаныш аймақтарының көлемін белгілеу;
 42) реттелетін салада түсіндіру жұмысын ұйымдастыру;
 43) салауатты өмір салтын жəне дұрыс тамақтануды ұйымдастыру;
 44) заңдарда, Қазақстан Республикасы Президентінің жəне Үкіметінің 

актілерінде көзделген өзге де функцияларды жүзеге асыру.
 14. Құқықтары мен міндеттері:
 1) реттелетін саладағы мəселелер бойынша мемлекеттік органдардан, 

лауазымды тұлғалардан, жеке жəне заңды тұлғалардан заңнамада белгіленген 
тəртіппен ақпарат сұрату жəне алу;

 2) жеке жəне заңды тұлғалар Басқарманың лауазымды тұлғалары берген 
заңды талаптарды немесе нұсқамаларды, қаулыларды орындамаған немесе 
тиісінше орындамаған кезде сотқа жүгіну;

 3) реттелетін саладағы мəселелер бойынша ақпараттық-түсіндіру жұмысын 
жүзеге асыру;

 4) өз құзыретінің шегінде консультативтік-кеңесші жəне сараптау 
комиссияларын (жұмыс топтарын) құру;

 5) Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген жағдайларды 
қоспағанда, өзінің өкілеттіктерін жүзеге асыру кезінде алынған коммерциялық, 
қызметтік, өзге де заңмен қорғалатын құпияны құрайтын ақпаратты жария 
етпеу;

 6) реттелетін салада Қазақстан Республикасы заңнамасының қолданы-
луына талдау жүргізу;

 7) заңнамада белгіленген тəртіппен басқа ұйымдардан мамандарды 
тексеру жəне сараптама жүргізуге тарту;

 8) Қазақстан Республикасының заңнамасын, жеке жəне заңды тұлғалардың 
құқықтарын жəне заңмен қорғалатын мүдделерін сақтау;

 9) құзыретінің шегінде мемлекеттік органдармен, заңды тұлғалармен, 
үкіметтік емес ұйымдармен, қоғамдық бірлестіктермен жəне халықаралық 
ұйымдармен меморандумдар (келісімдер) жасасу;

 10) Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында көзделген 
өзге де құқықтар мен міндеттерді жүзеге асыру.

3-тарау. Басқарманың қызметін ұйымдастыру
 15. Басқармаға басшылықты Басшы жүзеге асырады, ол Басқармаға 

жүктелген міндеттердің орындалуына жəне өз функцияларын жүзеге асыруға 
дербес жауапты болады.

 16. Басқарманың басшысы Қазақстан Республикасының заңнамасына 
сəйкес қызметке тағайындалады жəне қызметтен босатылады.

 17. Басқарма басшысының Қазақстан Республикасының заңнамасына 
сəйкес қызметке тағайындалатын жəне қызметтен босатылатын орынбасары 
болады/болмайды.

 18. Басқарма басшысының өкілеттіктері: 
 1) Басқарма қызметкерлерінің міндеттерін, өкілеттіктерін жəне жауапкер-

шілігін айқындайды, сондай-ақ олардың лауазымдық нұсқаулықтарын бекітуге 
Департаменттің басшысына жібереді;

 2) мемлекеттік органдарда жəне өзге де ұйымдарда Басқарманың мүддесін 
білдіреді;

 3) сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жасауға жəне Қазақстан 
Республикасы мемлекеттік мемлекеттік қызметшілерінің əдеп кодексі норма-
ларын сақтауға бағытталған шараларды қабылдайды;

 4) Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес өзге де өкілеттіктерді 
жүзеге асырады.

 Басқарманың басшысы болмаған кезеңде оның өкілеттіктерін орындауды 
қолданыстағы заңнамаға сəйкес оны алмастыратын тұлға жүзеге асырады.

4-тарау. Басқарманың мүлкі
 19. Басқармада заңнамада көзделген жағдайларда жедел басқару 

құқығындағы оқшауланған мүлкi болуы мүмкін. 
 Басқарманың мүлкі оған меншік иесі берген, мүлік, сондай-ақ өз қызметі 

нəтижесінде сатып алынған мүлік (ақшалай кірістерді қоса алғанда) жəне 
Қазақстан Республикасының заңнамасында тыйым салынбаған өзге де көздер 
есебінен қалыптастырылады. 

 20. Басқармаға бекiтіліп берілген мүлiк республикалық меншiкке жатады.
 21. Егер заңнамада өзгеше көзделмесе, Басқарма өзіне бекітіліп берілген 

мүлікті жəне қаржыландыру жоспары бойынша өзіне бөлінген қаражат есебінен 
сатып алынған мүлікті өз бетімен иеліктен шығаруға немесе оған өзгедей 
тəсілмен билік етуге құқығы жоқ.

5-тарау. Басқарманы қайта ұйымдастыру жəне тарату
 22. Басқарманы қайта ұйымдастыру жəне тарату Қазақстан Республика-

сының заңнамасына сəйкес жүзеге асырылады.

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Тауарлар мен 
көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау комитеті 
Төрағасының 2019 жылғы 3 маусымдағы №101-НҚ бұйрығына 31-қосымша

«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 Шалқар 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 Ақтөбе 
облысының Тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін 
бақылау департаментінің Шалқар аудандық тауарлар мен көрсетілетін 
қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау басқармасы» республикалық 
мемлекеттік мекемесi (бұдан əрі – Басқарма) қоғамдық денсаулық сақтау, 
халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы, көрсетілетін 
медициналық қызметтердің сапасы, дəрілік заттар мен медициналық 
бұйымдардың айналысы, техникалық регламенттер мен нормативтік 
құжаттарда белгіленген талаптардың сақталуын бақылау жəне қадағалау 

салаларында, сондай-ақ тамақ өнімінің қауіпсіздігі саласында (бұдан əрі – 
реттелетін сала) басшылықты жүзеге асыратын, тиісті аумақта құзыретінің 
шегінде реттеуші, іске асыру жəне бақылау-қадағалау функцияларын жүзеге 
асыратын Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Тауарлар 
мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау комитетінің 
аумақтық бөлімшесі болып табылады.

 2. Басқарма өз қызметін Қазақстан Республикасының Конституциясына 
жəне заңдарына, Қазақстан Республикасының Президенті мен Үкіметінің 
актілеріне, өзге де нормативтік құқықтық актілерге, сондай-ақ осы Ережеге 
сəйкес жүзеге асырады. 

 3. Басқарма мемлекеттік мекеменің ұйымдастырушылық-құқықтық 
нысанындағы заңды тұлғасы болып табылады, мемлекеттік тілде өз атауы бар 
мөрі мен мөртаңбалары, белгіленген үлгідегі бланкілері болады. 

 4. Басқарма азаматтық-құқықтық қатынастарға өз атынан түседі. 
 5. Егер Басқармаға заңнамаға сəйкес уəкілеттік берілген болса, ол мем-

лекет атынан азаматтық-құқықтық қатынастардың тарапы болуға құқығы бар. 
 6. Басқарманың құрылымы мен штат санының лимиті қолданыстағы 

заңнамаға сəйкес бекітіледі.
 7. Басқарманың орналасқан жері – 031200, Қазақстан Республикасы, 

Ақтөбе облысы, Шалқар ауданы, Шалқар қаласы, Жұбанов көшесі, 2 А үйі.
 8. Мемлекеттік органның толық атауы – «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 
Шалқар аудандық тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен 
қауіпсіздігін бақылау басқармасы».

 9. Осы Ереже Басқарманың құрылтай құжаты болып табылады.
 10. Басқарманың қызметін қаржыландыру республикалық бюджеттен 

жүзеге асырылады.
 11. Басқармаға Басқарманың функциялары болып табылатын міндеттерді 

орындау тұрғысында кəсіпкерлік субъектілерімен шарттық қатынастарға түсуге 
тыйым салынады.

 Егер Басқармаға заңнама актілерімен кірістер əкелетін қызметті жүзеге 
асыру құқығы берілсе, онда осындай қызметтен алынған кірістер мемлекеттік 
бюджеттің кірісіне жіберіледі. 

2-тарау. Басқарманың негізгі міндеттері, функциялары,
құқықтары мен міндеттері

 12. Міндеттері: 
 1) қоғамдық денсаулық сақтау, халықтың санитариялық-эпидемиологиялық 

саламаттылығы, медициналық көрсетілетін қызметтердің сапасын бақылау, 
дəрілік заттар мен медициналық бұйымдардың айналысы, тамақ өнімінің қауіп-
сіздігі саласындағы техникалық регламенттер мен нормативтік құжаттарда бел-
гіленген талаптардың сақталуын бақылау жəне қадағалау мəселелері бо йынша 
реттеуші, іске асыру жəне бақылау-қадағалау функцияларын жүзеге асыру;

 2) тиісті аумақта реттелетін саладағы мемлекеттік көрсетілетін қызмет-
тердің сапасы мен қолжетімділігін қамтамасыз ету; 

 3) өз құзыретінің шегінде Басқармаға жүктелген өзге де міндеттерді жүзеге 
асыру. 

 13. Функциялары: 
 1) өз құзыретінің шегінде тиісті аумақта реттелетін салада мемлекеттік 

саясатты іске асыру;
 2) өз құзыретінің шегінде Қазақстан Республикасы заңдарының жəне өзге 

де нормативтік құқықтық актілердің сақталуын қамтамасыз ету;
 3) тиісті аумақта халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламат-

тылығын қамтамасыз ету;
 4) Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес дəрілік заттар мен 

медициналық бұйымдарға арналған бағаларды мемлекеттік реттеуді жүзеге 
асыру;

 5) денсаулық сақтау субъектілерінің қызметін мемлекеттік бақылауды 
жүзеге асыру;

 6) дəрілік заттар мен медициналық бұйымдардың айналысы, халықтың 
санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы, медициналық қызметтер 
көрсету саласында, сондай-ақ денсаулық сақтау саласындағы есірткі заттар-
дың, психотроптық заттардың жəне прекурсорлардың айналымын мемлекеттік 
бақылауды жүзеге асыру;

 7) дəстүрлі медицина, халықтық медицина (емшілік) қызметтерін көрсететін 
субъектілердің қызметін бақылау;

 8) медициналық көрсетілетін қызметтердің сапасына сырттай сараптама 
жүргізуге қатысу;

 9) құзыретінің шегінде мониторинг жүргізу;
 10) тамақ өнімі қауіпсіздігін қамтамасыз ету;
 11) тиісті аумақта реттелетін салада бақылауды жəне қадағалауды жүзеге 

асыру;
 12) тұтынушыларға өткізілетін өнімдер мен көрсетілетін қызметтер бо-

йынша 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-
лес тіктерімен реттелетін саладағы мəселелер бойынша өзара іс-қимыл жасау;

 15) реттелетін салада мемлекеттік қызметтерді көрсету, рұқсат ету 
құжаттарын беру,олардың əрекетін тоқтата тұру, сондай-ақ Қазақстан 
Республикасының заңнамасына сəйкес одан айыру (кері қайтару);

 16) балалар тамағы өнімдерін, тағамға тағамдық жəне биологиялық активті 
қоспаларды, генетикалық түрлендірілген объектілерді, сумен жəне тамақ 
өнімдерімен жанасатын материалдар мен бұйымдарды, адам денсаулығына 
зиянды əсер ететін химиялық заттарды, өнімдер мен заттардың жекелеген 
түрлерін қолдануды тоқтата тұру немесе қолдануға тыйым салу;

 17) жобаларды мемлекеттік санитариялық-эпидемиологиялық сараптауға 
қатысу жəне оны өткізу, оның нəтижелері бойынша, сондай-ақ тексерулер 
жəне (немесе) профилактикалық бақылау нəтижелері негізінде Қазақстан 
Республикасының заңнамасына сəйкес санитариялық-эпидемиологиялық 
қорытынды беру;

 18) Басқарманың құзыретіне кіретін мəселелер бойынша жеке жəне заңды 
тұлғалардың өтініштерін қарау;

 19) Қазақстан Республикасының заңнамасы талаптарының анықталған 
бұзушылықтары туралы актілерді қабылдау;

 20) тиісті аумақта шаруашылық жəне (немесе) өзге де қызметтің жəне 
халық өмірінің ерекше шарттары бар шектеу іс-шараларын, оның ішінде 
карантинді енгізу;

 21) реттелетін саладағы мəселелер бойынша республикалық жəне өңірлік 
семинарларды, ғылыми-практикалық конференцияларды, дөңгелек үстелдер 
мен басқа да іс-шараларды ұйымдастыруға жəне өткізуге қатысу;

 22) өз құзыретінің шегінде тағамнан уланулар, инфекциялық, паразиттік 
жəне басқа да аурулар кезінде санитариялық-эпидемияға қарсы жəне 
санитариялық-профилактикалық іс-шараларды ұйымдастыру жəне өткізу;

 23) өз құзыретінің шегінде Қазақстан Республикасының заңнамасын бұзу 
фактілерін қарау үшін жеке, лауазымды тұлғаларды, заңды тұлғалардың заңды 
өкілдерін шақыру;

 24) «Əкімшілік құқық бұзушылық туралы» Қазақстан Республикасының 
Кодексінде белгіленген тəртіппен əкімшілік құқық бұзушылық туралы істерді 
қозғау, қарау жəне əкімшілік жазалар қолдану;

 25) Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес жеке кəсіпкердің 
немесе заңды тұлғаның қызметін немесе қызметінің жекелеген түрлерін тоқтата 
тұру бойынша шаралар қабылдау;

 26) тиісті аумақта инфекциялық жəне паразиттік ауруларды 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 Рес пуб-
ликасының Мемлекеттік шекарасы арқылы өткізу пункттерінде санита риялық-
эпидемияға қарсы (профилактикалық) іс-шараларды, халықтың денсаулығы 
үшін қауіп төндіретін жолаушыларды, экипаждарды, поезд бригадаларын, көлік 
құралдарын, жүктерді санитариялық-карантиндік бақылауды ұйымдастыру 
жəне өткізу;

 28) халықтың пайдалануы мен қолдануына, сондай-ақ кəсіпкерлік 
жəне (немесе) өзге де қызметте пайдалану мен қолдануға арналған өнімді 
Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тəртіппен Қазақстан 
Республикасының тиісті аумағына əкелуге, өндіруге, қолдануға жəне өткізуге 
тыйым салу;

 29) адамдардың өмірі мен денсаулығы үшін қауіпті деп танылған жағдайда 
шикізаттың, өнімнің, химиялық заттардың, технологиялық жабдықтардың, 
тетіктердің, процестердің, құрал-саймандардың жаңа түрлерін өндіруге, 
қолдануға жəне өткізуге тыйым салу;

 30) тиісті аумақты инфекциялық, паразиттік аурулардың əкелінуі мен 

тара луынан санитариялық қорғау жөніндегі іс-шараларды ұйымдастыру жəне 
өткізу;

 31) тиісті аумақта йод тапшылығы ауруларының профилактикасы 
туралы Қазақстан Республикасының заңнамасы талаптарының орындалуын 
бақылауды жəне қадағалауды жүзеге асыру;

 32) санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізу үшін сараптама 
объектісінің қоршаған ортаға жəне тұрғындардың денсаулығына əсерін 
бағалауды зерделеуге қажетті материалдарды сұрату, сондай-ақ осы өнімнің 
құнына өтемақы төлемей, сараптама жүргізу үшін қажетті көлемнен аспайтын 
жəне жеткілікті көлемдерде өнімдердің сынамаларын алу жəне үлгілерін 
іріктеп алу;

 33) реттелетін саладағы Қазақстан Республикасы заңнамасының 
талаптарын бұзушылықтарды жою туралы нұсқамалар беру;

 34) инфекциялық жəне паразиттік аурулардың таралуының əлеуетті 
көздері болып табылатын, сондай-ақ инфекциялық аурумен ауыратын нау-
қастармен қарым-қатынаста болған адамдарды зертханалық зерттеп-тексеру 
нəтижелерін алғанға дейін жұмыстан шеттете отырып, медициналық зерттеп-
тексеруге жіберу;

 35) инфекциялық жəне паразиттік аурулардың көздері болып табылатын 
адамдарды көрсетімдері бойынша емдеуге жатқызуға жіберу;

 36) Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сəйкес 
реттелетін салада тексеру жəне профилактикалық бақылау мен қадағалау 
нысанында бақылауды жүзеге асыру;

 37) тиісті аумақта халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламат-
тылығы саласындағы радиациялық бақылауды жүзеге асыру;

 38) инфекциялық жəне паразиттік аурулардың көздері болып табылатын, 
халықтың декреттелген топтарына жататын, сондай-ақ міндетті медициналық 
қарап-тексеруден уақтылы өтпеген адамдарды жұмыстан уақытша шеттету 
туралы қаулылар қабылдау;

 39) халықты міндетті түрде вакцинациялауды, үй-жайларда жəне көлік 
құралдарында, аумақтарда, инфекциялық жəне паразиттік аурулар ошақ-
тарында профилактикалық жəне ошақтық дезинфекция, дезинсекция жəне 
дератизация жүргізуді талап ету;

 40) шектеу іс-шараларын, оның ішінде карантинді белгілеу, инфекциялық 
ауруларды анықтау;

 41) санитариялық-қорғаныш аймақтарының көлемін белгілеу;
 42) реттелетін салада түсіндіру жұмысын ұйымдастыру;
 43) салауатты өмір салтын жəне дұрыс тамақтануды ұйымдастыру;
 44) заңдарда, Қазақстан Республикасы Президентінің жəне Үкіметінің 

актілерінде көзделген өзге де функцияларды жүзеге асыру.
 14. Құқықтары мен міндеттері:
 1) реттелетін саладағы мəселелер бойынша мемлекеттік органдардан, 

лауазымды тұлғалардан, жеке жəне заңды тұлғалардан заңнамада белгіленген 
тəртіппен ақпарат сұрату жəне алу;

 2) жеке жəне заңды тұлғалар Басқарманың лауазымды тұлғалары берген 
заңды талаптарды немесе нұсқамаларды, қаулыларды орындамаған немесе 
тиісінше орындамаған кезде сотқа жүгіну;

 3) реттелетін саладағы мəселелер бойынша ақпараттық-түсіндіру жұмысын 
жүзеге асыру;

 4) өз құзыретінің шегінде консультативтік-кеңесші жəне сараптау комис-
сияларын (жұмыс топтарын) құру;

 5) Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген жағдайларды 
қоспағанда, өзінің өкілеттіктерін жүзеге асыру кезінде алынған коммерциялық, 
қызметтік, өзге де заңмен қорғалатын құпияны құрайтын ақпаратты жария 
етпеу;

 6) реттелетін салада Қазақстан Республикасы заңнамасының қолданы-
луына талдау жүргізу;

 7) заңнамада белгіленген тəртіппен басқа ұйымдардан мамандарды 
тексеру жəне сараптама жүргізуге тарту;

 8) Қазақстан Республикасының заңнамасын, жеке жəне заңды тұлғалардың 
құқықтарын жəне заңмен қорғалатын мүдделерін сақтау;

 9) құзыретінің шегінде мемлекеттік органдармен, заңды тұлғалармен, 
үкіметтік емес ұйымдармен, қоғамдық бірлестіктермен жəне халықаралық 
ұйымдармен меморандумдар (келісімдер) жасасу;

 10) Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында көзделген 
өзге де құқықтар мен міндеттерді жүзеге асыру.

3-тарау. Басқарманың қызметін ұйымдастыру
 15. Басқармаға басшылықты Басшы жүзеге асырады, ол Басқармаға 

жүктелген міндеттердің орындалуына жəне өз функцияларын жүзеге асыруға 
дербес жауапты болады.

 16. Басқарманың басшысы Қазақстан Республикасының заңнамасына 
сəйкес қызметке тағайындалады жəне қызметтен босатылады.

 17. Басқарма басшысының Қазақстан Республикасының заңнамасына 
сəйкес қызметке тағайындалатын жəне қызметтен босатылатын орынбасары 
болады/болмайды.

 18. Басқарма басшысының өкілеттіктері: 
 1) Басқарма қызметкерлерінің міндеттерін, өкілеттіктерін жəне жауап-

кершілігін айқындайды, сондай-ақ олардың лауазымдық нұсқаулықтарын 
бекітуге Департаменттің басшысына жібереді;

 2) мемлекеттік органдарда жəне өзге де ұйымдарда Басқарманың мүддесін 
білдіреді;

 3) сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жасауға жəне Қазақстан 
Республикасы мемлекеттік мемлекеттік қызметшілерінің əдеп кодексі норма-
ларын сақтауға бағытталған шараларды қабылдайды;

 4) Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес өзге де өкілеттіктерді 
жүзеге асырады.

 Басқарманың басшысы болмаған кезеңде оның өкілеттіктерін орындауды 
қолданыстағы заңнамаға сəйкес оны алмастыратын тұлға жүзеге асырады.

4-тарау. Басқарманың мүлкі
 19. Басқармада заңнамада көзделген жағдайларда жедел басқару 

құқығындағы оқшауланған мүлкi болуы мүмкін. 
 Басқарманың мүлкі оған меншік иесі берген, мүлік, сондай-ақ өз қызметі 

нəтижесінде сатып алынған мүлік (ақшалай кірістерді қоса алғанда) жəне 
Қазақстан Республикасының заңнамасында тыйым салынбаған өзге де көздер 
есебінен қалыптастырылады. 

 20. Басқармаға бекiтіліп берілген мүлiк республикалық меншiкке жатады.
 21. Егер заңнамада өзгеше көзделмесе, Басқарма өзіне бекітіліп берілген 

мүлікті жəне қаржыландыру жоспары бойынша өзіне бөлінген қаражат есебінен 
сатып алынған мүлікті өз бетімен иеліктен шығаруға немесе оған өзгедей 
тəсілмен билік етуге құқығы жоқ.

 5-тарау. Басқарманы қайта ұйымдастыру жəне тарату
 22. Басқарманы қайта ұйымдастыру жəне тарату Қазақстан Республика-

сының заңнамасына сəйкес жүзеге асырылады.

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Тауарлар мен 
көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау комитеті 
Төрағасының 2019 жылғы 3 маусымдағы №101-НҚ бұйрығына 32-қосымша

«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 Ырғыз 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 Ақтөбе 
облысының тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін 
бақылау департаментінің Ырғыз 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.

(Жалғасы бар) 

(Жалғасы. Басы 22-31-беттерде) 


