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ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ЭНЕРГЕТИКА МИНИСТРІНІҢ БҰЙРЫҒЫ

2019 жылғы 2 мамыр       №149      Нұр-Сұлтан қаласы

«Қалдықтарды жинауды, тасымалдауды, қайта 
өңдеуді, залалсыздандыруды, пайдалануды және 
(немесе) кәдеге жаратуды ұйымдастырғаны үшін 

төлемақыны есептеу әдістемесін бекіту туралы» 
Қазақстан Республикасы Энергетика министрiнің 

2015 жылғы 25 желтоқсандағы №762 бұйрығына 
өзгеріс енгізу туралы

 БҰЙЫРАМЫН:
  1. «Қалдықтарды жинауды, тасымалдауды, қайта өңдеуді, залалсыздан-

дыруды, пайдалануды жəне (немесе) кəдеге жаратуды ұйымдастырғаны үшін 
төлемақыны есептеу əдістемесін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы 
Энергетика министрінің 2015 жылғы 25 желтоқсандағы №762 бұйрығына 
(Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде №12753 
тіркелген, «Əділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде 2016 жылғы 19 қаңтарда 
жарияланған) мынадай өзгеріс енгізілсін:

  Қалдықтарды жинауды, тасымалдауды, қайта өңдеуді, залалсыздандыруды, 
пайдалануды жəне (немесе) кəдеге жаратуды ұйымдастырғаны үшін төлем-
ақыны есептеу əдістемесін қосымша осы бұйрыққа қосымшаға сəйкес жаңа 
редакцияда көрсетілуге тиіс.

  2. Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігінің Қалдықтарды 
бас қару департаменті Қазақстан Республикасы заңнамасында белгіленген 
тəртіппен:

  1) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемле-
кеттік тіркеуді;

  2) осы бұйрық мемлекеттік тіркелген күннен бастап күнтізбелік он күн ішінде 
оны ресми жариялау жəне Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық 
актілерінің эталондық бақылау банкіне қосу үшін Қазақстан Республикасы 
Əділет министрлігінің «Қазақстан Республикасының Заңнама жəне құқықтық 
ақпарат институты» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемле-
кеттік кəсіпорнына жіберуді;

  3) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігінің 
интернет-ресурсында орналастыруды;

  4) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде 
мемлекеттік тіркегеннен кейін он жұмыс күні ішінде Қазақстан Республикасы 
Энергетика министрлігінің Заң қызметі департаментіне осы тармақтың 1), 
2) жəне 3) тармақшаларында көзделген іс-шаралардың орындалуы туралы 
мəліметтерді ұсынуды қамтамасыз етсін.

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

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

Қазақстан Республикасының
Энергетика министрі Қ.БОЗЫМБАЕВ

«КЕЛІСІЛДІ»
Қазақстан Республикасының Индустрия жəне
инфрақұрылымдық даму министрлігі

«КЕ ЛІСІЛДІ»
Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика министрлігі

 
Қазақстан Республикасы Энергетика министрінің

 2019 жылғы 2 мамырдағы № 149 бұйрығына қосымша

Қалдықтарды жинауды, тасымалдауды, қайта өңдеуді,
залалсыздандыруды,  пайдалануды жəне (немесе) кəдеге жаратуды 

ұйымдастырғаны үшін  төлемақыны есептеу  əдістемесіне қосымша

  Автомобиль көлік құралдарына қатысты кəдеге жарату 
төлемақысының негізгі мөлшерлемесі жəне коэффициенттері

Көлік құралдарының түрлері жəне 
санаттары

Кəдеге 
жаратудың 
негізгі мөл-
шерлемесі

Автомобиль көлік 
құралдарына 
қатысты кəдеге 
жаратудың негізгі 
мөлшерлемесіне 
қолданылатын 

коэффициенттері
1. М1 санатының көлік құралдары, соның ішінде G санатының жүріп өту 
мүмкіндігі жоғары: жеңіл автомобильдер
Буданды күштік қондырғысы бар көлік құ-
рал дарынан басқа, электр қозғалтқышы бар

50 АЕК 3

Қозғалтқыштың жұмыс көлемі:
1 000 см3-қа дейін 50 АЕК 3
1 001 см3-тан 2 000 см3-қа дейін 50 АЕК 7
2 001 см3-тан 3 000 см3-қа дейін 50 АЕК 10
3 001 см3-тан жоғары 50 АЕК 23
2. N1, N2, N3 санатының көлік құралдары, соның ішінде G санатының 
жүріп өту мүмкіндігі жоғары: жүк автомобильдері
Толық салмағы:
2,5 тоннға дейін 50 АЕК 7
2,5 тоннадан 3,5 тоннға дейін 50 АЕК 15
3,5 тоннадан 5 тоннаға дейін 50 АЕК 15
5 тоннадан 8 тоннаға дейін 50 АЕК 16
8 тоннадан 12 тоннаға дейін 50 АЕК 19
12 тоннадан 20 тоннаға дейін 50 АЕК 21
20 тоннадан 50 тоннаға дейін, ершікті 
тартқыштардан өзге

50 АЕК 41

20 тоннадан 50 тоннаға дейінгі ершікті 
тартқыштар

50 АЕК 11

3. М2, М3 санатының көлік құралдары, соның ішінде G санатының жүріп 
өту мүмкіндігі жоғары: автобустар
Буданды күштік қондырғысы бар көлік құ-
ралдарынан басқа, электр қозғалтқышы бар

50 АЕК 8

Қозғалтқыштың жұмыс көлемі:
2 500 см3-қа дейін 50 АЕК 8
2 500 см3-тан 5 000 см3-қа дейін 50 АЕК 16
5 000 см3-тан 10 000 см3-қа дейін 50 АЕК 21
10 001 см3 жоғары 50 АЕК 27

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2019 
жылғы 4 мамырда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеу-
дің тізі ліміне №18626 болып енгізілді. Қазақстан Республикасы Əділет 
министрлігі сайтынан алынған 

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ҚОРҒАНЫС МИНИСТРІНІҢ БҰЙРЫҒЫ

2019 жылғы 2 мамыр           № 302         Нұр-Сұлтан қаласы

2019 жылы әскери міндеттілерді әскери жиындарға 
шақыру туралы

 «Əскери қызмет жəне əскери қызметшілердің мəртебесі туралы» 2012 
жылғы 16 ақпандағы Қазақстан Республикасының Заңы 33-бабының 1) 
тармақшасына сəйкес БҰЙЫРАМЫН:

  1. 2019 жылы 1500 əскери міндетті əскери жиындарға шақырылсын.
  2. Қазақстан Республикасы Қарулы Күштері Бас штабының Ұйымдастыру-

жұмылдыру жұмыстары департаменті Қазақстан Республикасының 
заңнамасында белгіленген тəртіппен:

  1) осы бұйрықты Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 
мемлекеттік тіркеуді;

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

  3) осы бұйрықты алғашқы ресми жарияланғанынан кейін Қазақстан 
Республикасы Қорғаныс министрлігінің интернет-ресурсында орналастыруды;

  4) мемлекеттік тіркелген күннен бастап он жұмыс күні ішінде осы тармақтың 
1), 2) жəне 3) тармақшаларында көзделген іс-шаралардың орындалуы 
туралы мəліметтерді Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлігінің Заң 
департаментіне жолдауды қамтамасыз етсін.

  3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау Қорғаныс министрінің бірінші 
орынбасары – Қазақстан Республикасы Қарулы Күштері Бас штабының 
бастығына жүктелсін.

  4. Осы бұйрық лауазымды адамдарға, оларға қатысты бөлігінде жеткізілсін.
  5. Осы бұйрық алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он 

күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

 Қазақстан Республикасының 
Қорғаныс министрі генерал-майор Н.ЕРМЕКБАЕВ

 
«КЕЛІСІЛДІ»
Қазақстан Республикасының
Қаржы министрлігі ____________________
2019 жылғы «___» ____________

«КЕЛІСІЛДІ»
Қазақстан Республикасының Цифрлық даму, қорғаныс жəне
аэроғарыш өнеркəсібі министрлігі ______________________________
2019 жылғы «___» ____________

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2019 
жылғы 14 мамырда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тір-
кеудің тізіліміне №18662 болып енгізілді. Қазақстан Республикасы Əділет 
министрлігі сайтынан алынған 

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ІШКІ ІСТЕР МИНИСТРІНІҢ БҰЙРЫҒЫ

2019 жылғы 4 мамыр      №383      Нұр-Сұлтан қаласы

«Жол жүрісі қауіпсіздігін қамтамасыз ету 
саласындағы мемлекеттік көрсетілетін қызметтер 

регламенттерін бекіту туралы»
Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрінің 

міндетін атқарушының 2015 жылғы 22 мамырдағы 
№473 бұйрығына өзгерістер мен толықтырулар 

енгізу туралы

 БҰЙЫРАМЫН:
  1. «Жол жүрісі қауіпсіздігін қамтамасыз ету саласындағы мемлекеттік 

көрсетілетін қызметтер регламенттерін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы 
Ішкі істер министрінің міндетін атқарушының 2015 жылғы 22 мамырдағы № 473 
бұйрығына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 
11293 болып тіркелген, «Əділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде 2015 жылғы 
23 маусымда жарияланған) мынадай өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін: 

 1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
  «1. Мыналар: 
  1) «Көлік құралының сəйкестендіру нөмірі бойынша көлік құралдарының 

жекелеген түрлерін мемлекеттік тіркеу, есепке алу жəне есептен шығару, 
сондай-ақ көлік құралдарын тіркеу туралы куəліктер мен мемлекеттік тіркеу 
нөмірі белгілерін беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламенті осы 
бұйрыққа 1-қосымшаға сəйкес;

  2) «Жүргізуші куəліктерін беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламенті 
осы бұйрыққа 2-қосымшаға сəйкес бекітілсін;

  3) «Көлік құралдары үшін мемлекеттік тіркеу нөмірі белгісінің телнұсқасын 
беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламенті осы бұйрыққа 3-қосымшаға 
сəйкес редакцияда жазылсын.

  4) «Автокөлік құралын жəне (немесе) оның тіркемелерін қайта жабдықтауға 
куəліктер беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламенті осы бұйрыққа 
4-қосымшаға сəйкес редакцияда жазылсын.»;

 3-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
  «3. Нұр-Сұлтан, Алматы, Шымкент қалалары жəне облыстар полиция 

департаменттерінің, Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің Бай-
қоңыр қаласындағы өкілдігінің бастықтары:

  1) ішкі істер органдары жеке құрамының осы бұйрықтың талаптарын 
зерделеуін жəне сақтауын қамтамасыз етсін;

  2) ішкі істер органдарының жұмысын осы бұйрықтың талаптарына сəйкес 
ұйымдастырсын.».

  1-қосымшада:
  оң жақтағы жоғарғы бұрыш мынадай редакцияда жазылсын: 

«Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрінің 
2015 жылғы 22 мамырдағы № 473 бұйрығына 1-қосымша»;

  2-қосымшада:
  оң жақтағы жоғарғы бұрыш мынадай редакцияда жазылсын: 

 «Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрінің 
2015 жылғы 22 мамырдағы №473 бұйрығына 2-қосымша»;

көрсетілген бұйрықпен бекітілген «Көлік құралының сəйкестендіру нөмірі 
бойынша көлік құралдарының жекелеген түрлерін мемлекеттік тіркеу жəне 
есепке алу» мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламентінде:

  атауы мынадай редакцияда жазылсын:
  «Көлік құралының сəйкестендіру нөмірі бойынша көлік құралдарының 

жекелеген түрлерін мемлекеттік тіркеу, есепке алу жəне есептен шығару, 
сондай-ақ көлік құралдарын тіркеу туралы куəліктер мен мемлекеттік тіркеу 
нөмірі белгілерін беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламенті»;

 1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
  «1. Осы «Көлік құралының сəйкестендіру нөмірі бойынша көлік 

құралдарының жекелеген түрлерін мемлекеттік тіркеу, есепке алу жəне есептен 
шығару, сондай-ақ көлік құралдарын тіркеу туралы куəліктер мен мемлекеттік 
тіркеу нөмірі белгілерін беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет (бұдан əрі - 
мемлекеттік көрсетілетін қызмет) регламенті.»;

 қосымшада:
  оң жақтағы жоғарғы бұрыш мынадай редакцияда жазылсын: 

«Көлік құралының сəйкестендіру нөмірі бойынша көлік құралдарының 
жекелеген түрлерін мемлекеттік тіркеу, есепке алу жəне есептен 
шығару, сондай-ақ көлік құралдарын тіркеу туралы куəліктер мен 

мемлекеттік тіркеу нөмірі белгілерін беру» мемлекеттік көрсетілетін 
қызмет регламентіне қосымша»;

  осы бұйрыққа 1-қосымшаға сəйкес 3-қосымшамен толықтырылсын.
  осы бұйрыққа 2-қосымшаға сəйкес 4-қосымшамен толықтырылсын.
  2. Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің Əкімшілік полиция 

комитеті (М. К. Байболов) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгі-
ленген тəртіппен:

  1) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемле-
кеттік тіркелуін;

  2) осы бұйрық мемлекеттік тіркелгеннен кейін күнтізбелік он күн ішінде 
оны ресми жариялау жəне Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық 
актілерінің эталондық бақылау банкіне енгізу үшін «Республикалық құқықтық 
ақпарат орталығы» шаруашылық жүргізу құқындағы республикалық мемлекеттік 
кəсіпорнына жолдауды;

  3) осы бұйрық мемлекеттік тіркелгеннен кейін күнтізбелік он күн ішінде 
оның көшірмесін мерзімді баспа басылымдарына ресми жариялауға жіберуді;

  4) осы бұйрық ресми жарияланғаннан кейін оны Қазақстан Республикасы 
Ішкі істер министрлігінің интернет-ресурсында орналастыруды;

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

  3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау Қазақстан Республикасы Ішкі 
істер министрінің жетекшілік ететін орынбасарына жүктелсін.

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

 Қазақстан Республикасының Ішкі істер министрі
полиция генерал-майоры Е.ТҰРҒЫМБАЕВ

 Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрінің 
2019 жылғы 4 мамырдағы № 383 бұйрығына 1-қосымша

Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрінің міндетін атқарушының 
2015 жылғы 22 мамырдағы № 473 бұйрығына 3-қосымша

 «Көлік құралдары үшін мемлекеттік тіркеу нөмірі белгісінің 
телнұсқасын беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламенті

 1-тарау. Жалпы ережелер
  1. «Көлік құралдары үшін мемлекеттік тіркеу нөмірі белгісінің телнұсқасын 

беру» мемлекеттік көрсетілетін қызметті (бұдан əрі - мемлекеттік көрсетілетін 
қызмет) Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің аумақтық бөліністері 
(бұдан əрі - көрсетілетін қызметті беруші) жеке тұлғалар мен заңды тұлғаларға 
(бұдан əрі - көрсетілетін қызметті алушы) Қазақстан Республикасы Ішкі істер 
министрінің 2015 жылғы 14 сəуірдегі № 341 бұйрығымен бекітілген «Көлік 
құралдары үшін мемлекеттік тіркеу нөмірі белгісінің телнұсқасын беру» 
мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының (Нормативтік құқықтық актілерді 
мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 11112 болып тіркелген) (бұдан əрі - Стандарт) 
негізінде көрсетеді.

  2. Құжаттар пакетін қабылдау жəне мемлекеттік қызметті көрсету нəтиже-
лерін беру:

  1) көрсетілетін қызметті алушы арқылы;
  2) «Азаматтарға арналған үкімет» Мемлекеттік корпорациясы» коммер-

циялық емес акционерлік қоғамы (бұдан əрі - Мемлекеттік корпорация) арқылы 
жүзеге асырылады.

  3. Мемлекеттік қызметті көрсету нысаны: қағаз түрінде.
  4. Мемлекеттік қызметті көрсету нəтижесі - мемлекеттік тіркеу нөмірі 

белгісінің (бұдан əрі - МТНБ) телнұсқасын беру не мемлекеттік қызметті 
көрсетуден бас тарту туралы дəлелді жауап.

 2-тарау. Мемлекеттік қызметті көрсету процесінде көрсетілетін 
қызметті беруші құрылымдық бөліністерінің (қызметкерлерінің)

іс-əрекеттері тəртібінің сипаты
  5. Стандарттың 9-тармағына сəйкес көрсетілетін қызметті алушының 

құжаттардың толық пакетін (құжаттар пакеті) ұсынуы мемлекеттік қызметті 
көрсету бойынша рəсімнің (іс-əрекеттің) басталуы үшін негіздеме болып 
табылады.

  6. Мемлекеттік қызметті көрсету процесінің құрамына кіретін рəсімдер 
(іс-əрекеттер):

  1) көрсетілетін қызметті алушы жиналған құжаттарды ұсынған кезде 
Мемлекеттік корпорация 15 минут ішінде ұсынылған құжаттардың толықтығын 
тексеруді жүргізеді, содан кейін Мемлекеттік корпорацияның қызметкері оларды 
көрсетілетін қызметті берушіге береді;

  2) көрсетілетін қызметті беруші (қызметкер) ұсынылған құжаттардың 
толықтығын жəне иесінің деректерінің, не оның көлік құралы деректерінің, 
сондай-ақ көрсетілетін қызметті алушы деректерінің болуын 30 минут ішінде 
ішкі істер органдарының (бұдан əрі - ІІО) ақпараттық ресурстары бойынша 
тексеруді жүргізеді.

  7. Көрсетілген іс-əрекеттердің нəтижелері бойынша көрсетілетін қызметті 
беруші (қызметкер) мына шешімдердің бірін қабылдайды:

  1) көлік иесінің не оның көлік құралының деректері, сондай-ақ көрсетілетін 
қызметті алушының деректері іздестіру базасында болған жағдайда, 
құжаттарды тиісті процессуалдық шешім қабылдау үшін ІІО-ның аумақтық 
бөлінісіне береді;

  2) іздестіру базасында деректер болмаған жағдайда, көрсетілетін қызметті 
беруші (қызметкер) құжаттарды қабылдайды жəне көрсетілетін қызметті 
алушыға Стандартқа 1-қосымшаға сəйкес нысан бойынша мемлекеттік қызметті 
көрсетуге құжаттарды қабылдағаны туралы қолхат береді жəне құжаттарды 
аумақтық ІІО тіркеу-емтихан бөліністерінің (бұдан əрі - ТЕБ) операторына 
береді.

8. Көрсетілетін қызметті беруші 1 жұмыс күні ішінде МТНБ дайындауға өті нім 
қалыптастырады жəне бекіту үшін ІІМ Əкімшілік полиция комитетіне жолдайды.

  9. МТНБ дайындауға өтінім 1 жұмыс күні ішінде бекітіледі жəне дайындау 
үшін жіберіледі.

  10. МТНБ дайындау жəне тасымалдау процесі Нұр-Сұлтан мен Алматы 
қалалары үшін 3 жұмыс күні ішінде, ал Шымкент қаласы мен облыстар үшін 
13 жұмыс күні ішінде жүзеге асырылады.

 3-тарау. Мемлекеттік корпорациямен жəне (немесе) өзге де көрсетілетін 
қызметті берушілермен өзара іс-қимыл жасасу тəртібі,

сондай-ақ мемлекеттік қызмет көрсету процесінде ақпараттық 
жүйелерді пайдалану тəртібі

  11. Жүгіну тəртібі мен мемлекеттік қызметті көрсету кезінде көрсетілетін 
қызметті беруші мен көрсетілетін қызметті алушының рəсімдері (іс-əрекеттері) 
ретінің сипаты:

 Мемлекеттік корпорация арқылы:
 1) көрсетілетін қызметті алушы 15 (он бес) минут ішінде Мемлекеттік 

корпорацияның жұмыскеріне құжаттар пакетін тапсырады;
 2) Мемлекеттік корпорацияның жұмыскері 15 (он бес) минут ішінде өтінішті 

тіркейді;
 3) Мемлекеттік корпорацияның жұмыскері құжаттардың бар-жоғы туралы 

белгілеу бөлігінде қағаз нысанындағы сұрау салудың нысанын 15 (он бес) 
минут ішінде толтырады.

 Жеке басты куəландыратын құжаттар туралы мəліметтерді Мемлекеттік 
корпорацияның жұмыскері «электрондық үкімет» шлюзі арқылы тиісті 
мемлекеттік ақпараттық жүйелерден алады жəне көрсетілетін қызметті 
берушіге жолдайды;

 4) Мемлекеттік корпорацияның жұмыскері көрсетілетін қызметті алушыға 
15 (он бес) минут ішінде тиісті құжаттардың электрондық көшірмесі нысанында 
қабылдау туралы қолхат береді.

 Мемлекеттік корпорацияға жүгінген кезде қабылдау күні мемлекеттік 
қызмет көрсету мерзіміне кірмейді.

 Көрсетілетін қызметті алушы Мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандар-
тының 9-тармағында көзделген тізбеге сəйкес құжаттар пакетін толық 
ұсынбаған жағдайда Мемлекеттік корпорацияның жұмыскері өтінішті қабыл-
даудан бас тартады жəне Мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 
2-қосым шаға сəйкес нысан бойынша құжаттарды қабылдаудан бас тарту 
туралы қолхат береді.

 Мемлекеттік корпорация құжаттарды көрсетілетін қызметті берушіге 
жолдайды.

  12. Көрсетілетін қызметті беруші Мемлекеттік корпорацияның жинақтау 
секторынан құжаттар ұсынылған кезде ұсынылған құжаттардың толықтығын 
жəне иесі деректерінің, не оның көлік құралы деректерінің, сондай-ақ 
көрсетілетін қызметті алушы деректерінің болуын ІІО-ның ақпараттық 
ресурстары бойынша 15 минут ішінде тексереді.

  13. Мемлекеттік қызмет көрсету процесінде көрсетілетін қызмет 
рəсімдерінің (іс-əрекеттерінің), көрсетілетін қызметті берушінің құрылымдық 
бөліністерінің (қызметкерлерінің) өзара іс-қимыл жасасуы дəйектілігінің 
толықтай сипаттамасы, сондай-ақ мемлекеттік қызмет көрсету процесінде 
өзге де көрсетілетін қызметті берушілермен өзара іс-қимыл жасасу тəртібінің 
сипаттамасы осы Регламентке қосымшаға сəйкес мемлекеттік қызметті көрсету 
бизнес-процестерінің анықтамалығында көрсетіледі.

(Соңы 18-бетте) 



18 15 ҚАЗАН 2019 ЖЫЛRESMI

(Соңы. Басы 17-бетте) 

(Соңы 19-бетте) 

  14. Мемлекеттік корпорацияға жүгінген кезде қабылдау күні мемлекеттік 
қызмет көрсету мерзіміне кірмейді. Көрсетілетін қызметті беруші (қызметкер) 
мемлекеттік көрсетілетін қызметтің нəтижесін Мемлекеттік корпорацияға 
мемлекеттік қызмет көрсету мерзімі аяқталғанға дейін бір тəуліктен кешіктірмей 
жеткізуді қамтамасыз етеді.

 Ұсынылған құжаттардың толық болмау фактісі анықталған жағдайда 
көрсетілетін қызметті беруші құжаттарды қабылдаудан жазбаша дəлелді бас 
тарту береді.

  15. Көрсетілетін қызметті беруші (қызметкер) жəне Мемлекеттік корпорация 
МТНБ-ның телнұсқасын МТНБ-ны беру тізіліміне қол қойғызып, көрсетілетін 
қызметті алушыға немесе сенімхаттың негізінде (жеке тұлғалар үшін 
нотариаттық расталған) əрекет ететін оның өкіліне жеке басты куəландыратын 
құжатты көрсету бойынша береді.

  16. Осы Регламенттің 14-тармағында көзделген іс-əрекеттер орындалғаннан 
кейін мемлекеттік көрсетілетін қызмет аяқталған деп есептеледі.

  17. Мемлекеттік қызметті көрсету тəртібі мен қажетті құжаттар туралы толық 
ақпарат, оларды толтыру үлгілері, сондай-ақ мемлекеттік қызметті көрсету 
бизнес-процестерінің анықтамалығы осы Регламентке қосымшаға сəйкес 
Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің mvd.gov.kz, облыстардың, 
Нұр-Сұлтан, Алматы жəне Шымкент қалалары полиция департаменттерінің 
интернет-ресурстарында, сондай-ақ ресми ақпарат көздерінде жəне əкімшілік 
полиция бөліністерінде орналасқан стендтерде орналастырылады.

 Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрінің 
2019 жылғы 4 мамырдағы № 383 бұйрығына 1-қосымша

 Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрінің міндетін атқарушының 
2015 жылғы 22 мамырдағы № 473 бұйрығына 4-қосымша

 «Автокөлік құралын жəне (немесе) оның тіркемелерін қайта 
жабдықтауға куəліктер беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет 

регламенті

 1-тарау. Жалпы ережелер
  1. «Автокөлік құралын жəне (немесе) оның тіркемелерін қайта жабдықтауға 

куəліктер беру» мемлекеттік көрсетілетін қызметті Қазақстан Республикасы 
Ішкі істер министрлігінің аумақтық бөліністері (бұдан əрі - көрсетілетін қызметті 
беруші) көрсетеді.

  2. Құжаттарды қабылдауды жəне мемлекеттік қызмет көрсету нəтижелерін 
беруді көрсетілетін қызметті беруші жүзеге асырады.

  3. Мемлекеттік қызметті көрсету нысаны: қағаз түрінде.
  4. Мемлекеттік қызметті көрсету нəтижесі - автокөлік құралын жəне 

(немесе) оның тіркемелерін қайта жабдықтауға куəліктер беру не мемлекеттік 
қызметті көрсетуден бас тарту туралы дəлелді жауап.

 2-тарау. Мемлекеттік қызмет көрсету процесінде көрсетілетін
қызметті берушінің құрылымдық бөліністері (қызметкерлері)

іс-əрекеттерінің тəртібі
  5. Көрсетілетін қызметті берушінің Қазақстан Республикасы Ішкі істер 

министрінің 2015 жылғы 14 сəуірдегі №341 бұйрығымен бекітілген «Автокөлік 
құралын жəне (немесе) оның тіркемелерін қайта жабдықтауға куəліктер беру» 
мемле кеттік көрсетілетін қызмет стандартында (Нормативтік құқықтық актілерді 
мемлекеттік тіркеу тізілімінде №11112 болып тіркелген) (бұдан əрі - Стандарт) 
белгіленген құжаттар пакетін қабылдауы мемлекеттік қызметті көрсету рəсімінің 
басталу негіздемесі болып табылады.

  6. Көрсетілетін қызметті беруші (қызметкер) 20 минут ішінде құжаттардың 
толықтығын тексереді.

 Ұсынылған құжаттардың толық болмау фактісі анықталған жағдайда көрсе-
тілетін қызметті беруші 20 минут ішінде құжаттар пакетін қайтарады.

  7. Көрсетілетін қызметті беруші (қызметкер) көлік құралын қарап тексеруді 
жүргізеді, содан кейін мəліметтерді автокөлік құралын жəне (немесе) оның 
тіркемелерін қайта жабдықтау куəлігіне толтырады жəне 1 (бір) жұмыс күні 
ішінде басшының қарауына жолдайды, басшы 1 (бір) жұмыс күні ішінде қарайды 
жəне қол қояды.

  8. Көрсетілетін қызметті беруші жеке басты куəландыратын құжатты 
көрсетуі бойынша көрсетілетін қызметті алушыға немесе сенімхаттың негізін де 
(жеке тұлғалар үшін нотариаттық расталған) əрекет ететін оның өкіліне авто-
көлік құралын жəне (немесе) оның тіркемелерін қайта жабдықтауға куəліктер 
береді.

  9. Осы Регламенттің тармағында көзделген іс-əрекеттер орындалғаннан 
кейін мемлекеттік көрсетілетін қызмет аяқталған деп есептеледі.

  10. Мемлекеттік қызметті көрсету тəртібі мен қажетті құжаттар туралы 
толық ақпарат, оларды толтыру үлгілері, сондай-ақ мемлекеттік қызметті 
көрсету бизнес-процестерінің анықтамалығы осы Регламентке қосымшаға 
сəйкес Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің mvd.gov.kz, интернет-
ресурсында орналастырылады.

«Көлік құралдары үшін мемлекеттік тіркеу нөмірі белгісінің телнұсқасын 
беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламентіне қосымша

 «Көлік құралдары үшін мемлекеттік тіркеу нөмірі белгісінің 
телнұсқасын беру» мемлекеттік қызмет көрсету бизнес-процестерінің 

анықтамалығы

«Автокөлік құралын жəне (немесе) оның тіркемелерін қайта жабдықтауға 
куəліктер беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламентіне 

қосымша

« Автокөлік құралын жəне (немесе) оның тіркемелерін қайта 
жабдықтауға куəліктер беру» мемлекеттік қызмет көрсету

бизнес-процестерінің анықтамалығы

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2019 
жылғы 8 мамырда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тір-
кеудің тізіліміне №18634 болып енгізілді. Қазақстан Республикасы Əділет 
министрлігі сайтынан алынған

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ҰЛТТЫҚ ЭКОНОМИКА МИНИСТРІНІҢ БҰЙРЫҒЫ

2019 жылғы 6 мамыр         №35        Нұр-Сұлтан қаласы

«Табиғи монополияларды реттеу саласындағы 
мемлекеттік көрсетілетін қызметтер 

стандарттарын бекіту туралы» Қазақстан 
Республикасы Ұлттық экономика министрінің 

2015 жылғы 20 наурыздағы №245 бұйрығына 
өзгерістер енгізу туралы

 БҰЙЫРАМЫН:
  1. «Табиғи монополияларды реттеу саласындағы мемлекеттік көрсетілетін 

қызметтер стандарттарын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық 
экономика министрінің 2015 жылғы 20 наурыздағы № 245 бұйрығына (Норма-
тивтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 11019 болып тір-
келген, 2015 жылғы 20 мамырда «Əділет» ақпараттық құқықтық жүйесінде 
жария ланған) мынадай өзгерістер енгізілсін:

  1-тармақтың 7-2) тармақшасы алып тасталсын;
  көрсетілген бұйрықпен бекітілген «Табиғи монополиялар субъектілерін 

Мемлекеттік тіркелімге енгізу жəне одан шығару» мемлекеттік көрсетілетін 
қызмет стандарты осы бұйрыққа қосымшаға сəйкес редакцияда жазылсын.

  2. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Табиғи моно-
полияларды реттеу, бəсекелестікті жəне тұтынушылардың құқықтарын қорғау 
комитеті Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тəртіппен:

  1) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемле-
кеттік тіркеуді;

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

  3) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің 
интернет-ресурсында орналастыруды;

  4) осы бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде мем-
лекеттік тіркелгеннен кейін он жұмыс күні ішінде Қазақстан Республикасы 
Ұлттық экономика министрлігінің Заң департаментіне осы тармақтың 1), 2) жəне 
3) тармақшаларында көзделген іс-шаралардың орындалуы туралы мəлімет-
терді ұсынуды қамтамасыз етсін.

 3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау Қазақстан Республикасы Ұлттық 
экономика бірінші вице-министріне жүктелсін.

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

Қазақстан Республикасының 
Ұлттық экономика министрі Р.ДƏЛЕНОВ

 
Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 

2019 жылғы 6 мамырдағы № 35 бұйрығына қосымша
Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 

2015 жылғы 20 наурыздағы № 245 бұйрығына 7-1-қосымша

 «Табиғи монополиялар субъектілерін Мемлекеттік тіркелімге енгізу 
жəне одан шығару» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты

 1-тарау. Жалпы ережелер
 1. «Табиғи монополиялар субъектілерін Мемлекеттік тіркелімге енгізу 

жəне одан шығару» мемлекеттік көрсетілетін қызметі (бұдан əрі – мемлекеттік 
көрсетілетін қызмет). 

  2. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартын Қазақстан Республикасының 
Ұлттық экономика министрлігі (бұдан əрі – Министрлік) əзірледі.

  3. Мемлекеттік қызметті Министрліктің Табиғи монополияларды реттеу, 
бəсекелестікті жəне тұтынушылардың құқықтарын қорғау комитеті, аумақтық 
органдары (бұдан əрі – көрсетілетін қызметті беруші) табиғи монополиялар 
субъектілері (бұдан əрі – көрсетілетін қызметті алушы) үшін көрсетеді.

 Өтініштерді қабылдау жəне мемлекеттік қызметті көрсету нəтижелерін 
беру www.egov.kz «электрондық үкімет» веб–порталы (бұдан əрі – портал) 
арқылы жүзеге асырылады.

 2-тарау. Мемлекеттік қызметті көрсету тəртібі
  4. Мемлекеттік қызметті көрсету мерзімдері:
 көрсетілетін қызметті алушы Табиғи монополиялар субъектілерінің 

мемлекеттік тіркеліміне енгізу бөлігінде мемлекеттік қызмет порталына жүгінген 
сəттен бастап – 30 минут;

 Табиғи монополиялар субъектілерінің мемлекеттік тіркелімінен шығару 
бөлігінде мемлекеттік қызмет порталына жүгінген сəттен бастап – 2 жұмыс күні;

  5. Мемлекеттік қызметті көрсету нысаны – электрондық (автоматтан-
дырылған).

  6. Мемлекеттік қызметті көрсету нəтижесі – табиғи монополиялар 
субъектілерін Мемлекеттік тіркелімге енгізу немесе одан шығару туралы куəлік 
не электрондық нысанда осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 
10-тармағында көзделген негіздемелер бойынша мемлекеттік қызметті 
көрсетуден бас тарту туралы дəлелді жауап.

 Мемлекеттік қызметті көрсету нəтижесін ұсыну нысаны – электрондық.
  7. Мемлекеттік қызмет тегін көрсетіледі.
  8. Жұмыс кестесі:
  1) көрсетілетін қызметті берушінің – 2015 жылғы 23 қарашадағы Қазақстан 

Республикасының Еңбек кодексіне (бұдан əрі – Еңбек кодексі) жəне «Қазақстан 
Республикасындағы мерекелер туралы» 2001 жылғы 13 желтоқсандағы 
Қазақстан Республикасының Заңына (бұдан əрі – «Мерекелер туралы» Заң) 
сəйкес демалыс жəне мереке күндерінен басқа, дүйсенбіден бастап жұманы 
қоса алғанда, сағат 9.00-ден бастап сағат 18.30-ға дейін, түскі асқа үзіліс сағат 
13.00-ден бастап сағат 14.30-ға дейін.

  2) порталдың – тəулік бойы, техникалық жұмыстарды жүргізуге байланысты 
үзілістерді қоспағанда (Еңбек кодексіне жəне «Мерекелер туралы» Заңға сəйкес 
қызмет алушы демалыс жəне мереке күндері, жұмыс уақыты аяқталғаннан кейін 
жүгінген кезде, мемлекеттік қызмет көрсету өтінішін қабылдау жəне нəтижесін 
беру келесі жұмыс күні жүзеге асырылады). 

  9. Мемлекеттік қызмет көрсету үшін қажетті құжаттар тізбесі:
  1) табиғи монополия субъектілерінің Мемлекеттік тіркеліміне енгізу үшін: 
 бірінші басшы қол қойған, осы мемлекеттік көрсетілетін қызметтің стан-

дартына 1-қосымшаға сəйкес нысан бойынша Табиғи монополия субъек-
тілерінің мемлекеттік тіркеліміне енгізу туралы өтініш;

 Бұл ретте, электр энергиясын беру жөніндегі реттелетін қызметтер 
көрсететін қызмет алушылар, олардың электр энергетикасы саласында 
басшы лықты жүзеге асыратын мемлекеттік органның «Электр энергетикасы 
туралы» 2004 жылғы 9 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының 13-1-бабы 
6-тар мағының талаптарына сəйкес келуі туралы қорытындысының нөмірі мен 
беру күнін көрсетеді.

  2) табиғи монополия субъектілерінің Мемлекеттік тіркелімінен шығару үшін:
 көрсетілетін қызметті алушы табиғи монополия саласына жатқызылған 

қызметті жүзеге асыруды тоқтатқан күннен бастап күнтізбелік 15 (он бес) 
күн ішінде бірінші басшы қол қойған, осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет 
стандартына 2-қосымшаға сəйкес нысан бойынша, Табиғи монополиялар 
субъектілерінің мемлекеттік тіркелімінен шығару туралы өтінішті мынадай 
құжаттарды:

 реттеліп көрсетілетін қызметті «Табиғи монополиялар туралы» 2018 жылғы 
27 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының 8-бабы 32) тармақшасына 
(бұдан əрі – Заң) сəйкес бекітілетін Реттеліп көрсетілетін қызметтер тізбесінен 
алып тастауды;

 табиғи монополия саласына жатқызылған қызметті жүзеге асыруды 
тоқтатуына əкеп соқтырған табиғи монополия субъектісін қайта ұйымдастыруды;

 табиғи монополия субъектісін таратуды;
 табиғи монополия субъектісінің банкроттығы туралы сот шешімін;
 табиғи монополия саласына жатқызылған қызметті жүзеге асыру 

кезінде пайдаланылатын негізгі құралдарды табиғи монополия субъектісінің 

балан сынан басқа субъектінің балансына беру туралы шешімді, оның ішінде 
осындай негізгі құралдарды сенімгерлік басқаруға беруді;

 сот шешіміне сəйкес табиғи монополия субъектісінің негізгі құралдарын 
алып қою туралы шешімді;

 табиғи монополия субъектісінің балансындағы мүлікті, табиғи монополия 
саласына жатқызылған қызметті жүзеге асыру үшін қажетті инженерлік желілер 
мен құрылыстарды иеліктен шығару туралы шешімді;

 табиғи монополия саласына жатқызылған қызметті жүзеге асыру кезінде 
пайдаланылатын негізгі құралдарды жалға алу шартының, сенімгерлік басқару 
шартының тоқтатылуын растайтын;

 табиғи монополия саласына жатқызылған қызметті оның жүзеге асыруын 
тоқтатқаны туралы куəландыратын өзге де негіздерді қоса бере отырып, 
ұсынады.

  10. Мыналар:
  1) көрсетілетін қызметті алушының мемлекеттік көрсетілетін қызметті 

алу үшін ұсынған құжаттарының жəне (немесе) олардағы деректердің 
(мəліметтердің) дұрыс еместігін анықтау;

  2) көрсетілетін қызметті алушының жəне (немесе) мемлекеттік қызмет 
көрсету үшін қажетті ұсынылған материалдардың, объектілердің, деректердің 
жəне мəліметтердің Заңда, Қазақстан Республикасы Кəсіпкерлік кодексінде 
белгіленген талаптарға сəйкес келмеуі;

  3) уəкілетті мемлекеттік органның мемлекеттік қызмет көрсету үшін 
талап етілетін келісу туралы сұрау салуға берілген теріс жауап, сондай-ақ 
сараптаманың, зерттеудің не тексерудің теріс қорытындысы;

  4) көрсетілетін қызметті алушыға қатысты оның қызметіне немесе белгілі 
бір мемлекеттік көрсетілетін қызметті алуды талап ететін жекелеген қызмет 
түрлеріне тыйым салу туралы соттың заңды күшіне енген шешімінің (үкімінің) 
болуы;

  5) көрсетілетін қызметті алушыға қатысты соттың заңды күшіне енген 
шешімінің болуы, оның негізінде көрсетілетін қызметті алушының мемлекеттік 
көрсетілетін қызметті алуға байланысты арнаулы құқығынан айырылуы 
мемлекеттік қызмет көрсетуден бас тарту үшін негіздер болып табылады.

 3-тарау. Көрсетілетін қызметті берушілердің жəне (немесе) олардың 
лауазымды адамдарының мемлекеттік қызметтерді көрсету 

мəселелері бойынша шешімдеріне, əрекеттеріне (əрекетсіздігіне) 
шағымдану тəртібі

  11. Көрсетілетін қызметті берушінің жəне (немесе) олардың лауазымды 
адамдарының шешімдеріне, əрекеттеріне (əрекетсіздігіне) шағымданған 
жағдайда, шағым көрсетілетін қызметті беруші басшысының атына осы 
мемле кеттік көрсетілетін қызмет стандартының 13-тармағында көрсетілген 
мекенжайы бойынша беріледі.

 Шағымның қабылданғанын растау шағымды қабылдаған адамның тегі мен 
аты-жөнін, берілген шағымға жауапты алу мерзімі мен орнын көрсете отырып, 
көрсетілетін қызметті берушінің немесе Министрліктің кеңсесінде оның тіркелуі 
(мөртабан, кіріс нөмірі мен күні) болып табылады.

 Мыналардың:
 1) жеке тұлғаның шағымында – оның тегі, аты, əкесінің аты (болған кезде), 

пошталық мекенжайы;
 2) заңды тұлғаның шағымында – оның атауы, пошталық мекенжайы, шығыс 

нөмірі мен күні көрсетіледі, өтінішке көрсетілетін қызметті алушы қол қояды.
 Көрсетілетін қызметті берушінің немесе Министрліктің атына келіп түскен 

көрсетілетін қызметті алушының шағымы ол тіркелген күннен бастап 5 (бес) 
жұмыс күні ішінде қаралуға жатады. Шағымды қараудың нəтижелері туралы 
дəлелді жауап пошта арқылы көрсетілетін қызметті алушыға жіберіледі не 
көр сетілетін қызметті берушінің немесе Министрліктің кеңсесінде қолма-қол 
беріледі.

 Портал арқылы жүгінген кезде шағымдану тəртібі туралы ақпаратты 
көрсетілетін қызметті алушылар бірыңғай байланыс орталығының 1414, 
88000807777 телефондары бойынша алады. 

 Көрсетілетін қызметті берушілердің əрекеттеріне (əрекетсіздігіне) портал 
арқылы «жеке кабинетінен» шағымды жіберген кезде көрсетілетін қызметті 
алушыға жүгіну туралы ақпарат қолжетімді болады, ол көрсетілетін қызметті 
беруші өтінішті өңдеу (жеткізу, тіркеу, орындау туралы белгілер, қарау немесе 
қараудан бас тарту туралы жауап) барысында жаңартылып тұрады.

 Көрсетілетін қызметті алушы көрсетілген қызметтің нəтижелерімен 
келіспеген жағдайда мемлекеттік қызметтер көрсету сапасын бағалау жəне 
бақылау жөніндегі уəкілетті органға шағым жасай алады.

 Көрсетілетін қызметті алушының мемлекеттік қызметтер көрсету сапасын 
бағалау жəне бақылау жөніндегі уəкілетті органның атына келіп түскен шағымы 
тіркелген күнінен бастап 15 (он бес) жұмыс күні ішінде қаралуға жатады.

  12. Көрсетілген мемлекеттік қызмет нəтижелерімен келіспеген жағдайларда 
көрсетілетін қызметті алушы заңнамада белгілен тəртіппен сотқа жүгінеді.

 4-тарау. Мемлекеттік қызметті көрсету ерекшеліктерін ескере отырып, 
қойылатын өзге де талаптар

  13. Мемлекеттік қызмет көрсету орындарының мекенжайлары көрсетілетін 
қызметті берушінің www.economy.gov.kz интернет-ресурсында «Мемлекеттік 
көрсетілетін қызметтер» бөлімінде орналасқан.

  14. Көрсетілетін қызметті алушының мемлекеттік қызметті көрсетудің 
тəртібі мен мəртебесі туралы ақпаратты порталдың «жеке кабинеті», сондай-
ақ мемлекеттік қызметтер көрсету мəселелері жөніндегі бірыңғай байланыс 
орталығы арқылы қашықтықтан қолжетімділік режимінде алады.

  15. Анықтамалық қызметтердің байланыс телефондары көрсетілетін 
қызметті берушінің www.economy.gov.kz интернет-ресурсында «Комитеттер» 
бөлімінде орналасқан, мемлекеттік қызмет көрсету мəселелері жөніндегі 
бірыңғай байланыс орталығы: 1414, 88000807777.

«Табиғи монополиялар субъектілерін
Мемлекеттік тіркелімге енгізу жəне одан шығару» мемлекеттік 

көрсетілетін қызметтер стандартына 1-қосымша

Нысан
__________________________________________

(уəкілетті органның атауы)
__________________________________________

(дара кəсіпкердің тегі, аты, əкесінің аты
(болған жағдайда) немесе заңды тұлғаның атауы) 

___________________________________________
(бизнес сəйкестендіру нөмірі/ 
жеке сəйкестендіру нөмірі

___________________________________________ 
(заңды мекенжайы, байланыс телефондары)

 Табиғи монополиялар субъектілерінің мемлекеттік тіркеліміне енгізу 
туралы өтініш

 ____________________________________________________________
 (дара кəсіпкердің немесе заңды тұлғаның атауы)

 кəсіпкерлік қызметпен айналысу құқығына лицензияның № _____________
 ______________________________________________________________
 (табиғи монополиялар саласындағы реттеліп көрсетілетін қызметтердің 

түрі (электр энергиясын беру жөніндегі қызметтерді көрсеткен кезде «Электр 
энергетикасы туралы» 2004 жылғы 9 шілдедегі Қазақстан Республикасы 
Заңының 13-1-бабы 6-тармағының талаптарына сəйкес болуы туралы электр 
энергетикасы саласында басшылықты жүзеге асыратын мемлекеттік орган 
қорытындысын № _____ мен беру күнін көрсету қажет)

 ______________________________________________________________
    (заңды мекенжайы)
 ____________________________________________________________
  (табиғи монополиялар саласындағы қызметтер көрсету аумағы)
 ____________________________________________________________
 (Мемлекеттік тіркелімнің республикалық немесе жергілікті бөлімінің атауы)
 
Табиғи монополиялар субъектілерінің мемлекеттік тіркеліміне енгізуді 

сұраймын. 
 ____________________________________________________________

 реттеліп көрсетілетін қызметтер өндірісінде қолданылатын активтер 
(баланста немесе жалға алуда немесе сенімгерлік басқаруда)

 20 ___ жылғы «____»___________
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(Соңы. Басы 18-бетте) 

(Соңы 20-бетте) 

 «Табиғи монополиялар субъектілерін 
Мемлекеттік тіркелімге енгізу жəне одан шығару» 

мемлекеттік көрсетілетін қызметтер стандартына 2-қосымша

Нысан
_____________________________________________
(уəкілетті органның немесе аумақтық органның атауы)
_____________________________________________

(дара кəсіпкердің тегі, аты, əкесінің аты
(болған жағдайда) немесе заңды тұлғаның атауы)

_____________________________________________
(бизнес сəйкестендіру нөмірі/ 
жеке сəйкестендіру нөмірі)

_____________________________________________ 
(заңды мекенжайы, байланыс телефондары)

 Табиғи монополиялар субъектілерінің мемлекеттік тіркелімінен 
шығару туралы өтініш

 ____________________________________________________________
   (табиғи монополия субъектісінің атауы)
 ____________________________________________________________
 (табиғи монополиялар саласындағы реттеліп көрсетілетін қызметтер түрі)
 ____________________________________________________________
    (заңды мекенжайы)
 ____________________________________________________________
        (табиғи монополиялар саласындағы қызметтер көрсету аумағы)
 ____________________________________________________________
 (Мемлекеттік тіркелімнің республикалық немесе жергілікті бөлімінің атауы)

 Табиғи монополиялар субъектілерінің мемлекеттік тіркелімінен шығаруды 
сұраймын.

 Заңмен қорғалатын құпияларды қамтитын мəліметтерді қолдануға 
келісемін.

20 ___ жылғы «____»___

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2019 жыл-
ғы 8 мамырда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тір кеу дің 
тізіліміне №18650 болып енгізілді. Қазақстан Республикасы Əділет минис-
трлігі сайтынан алынған

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ МИНИСТРІНІҢ БҰЙРЫҒЫ

2019 жылғы 2 мамыр        №60       Нұр-Сұлтан қаласы

«Денсаулық сақтау ұйымдарында ақылы 
қызметтер көрсету қағидалары мен шарттарын 

бекіту туралы» Қазақстан Республикасы 
Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму 

министрінің 2015 жылғы 30 сәуірдегі №304 
бұйрығына өзгерістер енгізу туралы

 «Халық денсаулығы жəне денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан 
Республикасының 2009 жылғы 18 қыркүйектегі Кодексінің 7-бабы 1-тармағының 
79) жəне 87) тармақшаларына сəйкес БҰЙЫРАМЫН:

  1. «Денсаулық сақтау ұйымдарында ақылы қызметтер көрсету қағидалары 
мен шарттарын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау 
жəне əлеуметтік даму министрінің 2015 жылғы 30 сəуірдегі №304 бұйрығына 
(Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде №11341 болып 
тіркелген, 2015 жылғы 24 маусымда «Əділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде 
жарияланған) мынадай өзгерістер енгізілсін: 

кіріспесі мынадай редакцияда жазылсын:
 «Халық денсаулығы жəне денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан 

Республикасының 2009 жылғы 18 қыркүйектегі Кодексінің 7-бабы 1-тармағының 
79) жəне 87) тармақшаларына сəйкес БҰЙЫРАМЫН:

тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
 «Денсаулық сақтау ұйымдарында ақылы қызметтер көрсету қағидалары 

мен шарттарын жəне Денсаулық сақтау ұйымдарында ақылы қызметтер 
көрсетуге арналған шарттың үлгілік нысанын бекіту туралы»;

1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
 «1. Мыналар:
1) осы бұйрыққа 1-қосымшаға сəйкес Денсаулық сақтау ұйымдарында 

ақылы қызметтер көрсету қағидалары мен шарттары;
2) осы бұйрыққа 2-қосымшаға сəйкес Денсаулық сақтау ұйымдарында 

ақылы қызметтер көрсетуге арналған шарттың үлгілік нысаны бекітілсін.
  көрсетілген бұйрықпен бекітілген Денсаулық сақтау ұйымдарында ақылы 

қызметтер көрсету қағидалары мен шарттары осы бұйрыққа 1-қосымшаға 
сəйкес жаңа редакцияда жазылсын.

  осы бұйрыққа 2-қосымшаға сəйкес 2-қосымшамен толықтырылсын:
 2. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Қаржы 

департаменті заңнамада белгіленген тəртіппен:
  1) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемле-

кеттік тіркеуді;
  2) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемле-

кеттік тіркеген күннен бастап күнтізбелік он күннің ішінде қазақ жəне орыс 
тілде ріндегі қағаз жəне электрондық түрдегі оның көшірмесін Қазақстан Респуб-
ликасы нормативтік құқықтық актілерінің Эталондық бақылау банкіне ресми 
жариялау жəне қосу үшін «Республикалық құқықтық ақпарат орталығы» шаруа-
шылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кəсіпорнына жіберуді;

  3) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің 
интернет-ресурсында жариялауды;

  4) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемле-
кеттік тіркегеннен кейін он жұмыс күні ішінде Қазақстан Республикасы Денсау-
лық сақтау министрлігінің Заң қызметі департаментіне осы тармақтың 1), 2) 
жəне 3) тармақшаларында көзделген іс-шаралардың орындалуы туралы 
мəліметтерді ұсынуды қамтамасыз етсін.

  3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау Қазақстан Республикасы Ден-
саулық сақтау министрлігінің жауапты хатшысы Б.Т. Төкежановқа жүктелсін.

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

Қазақстан Республикасының 
Денсаулық сақтау министрі   Е.БІРТАНОВ

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 
2019 жылғы 2 мамырдағы №60 бұйрығына 1-қосымша

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау жəне əлеуметтік даму 
министрінің 2015 жылғы 30 сəуірдегі № 304 бұйрығына 1-қосымша

 Денсаулық сақтау ұйымдарында ақылы қызметтер көрсету 
қағидалары мен шарттары

 1-тарау. Жалпы ережелер
  1. Осы Денсаулық сақтау ұйымдарында ақылы қызметтер көрсету 

қағидалары мен шарттары (бұдан əрі – Қағидалар) «Халық денсаулығы жəне 
денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасының 2009 жылғы 18 
қыркүйектегі Кодексіне (бұдан əрі – Кодекс) сəйкес əзірленді жəне денсаулық 
сақтау ұйымдарында ақылы қызметтер көрсету тəртібі мен шарттарын 
айқындайды.

  2. Ақылы медициналық қызметтер медициналық қызметтерді тұтынушылар 
болып табылатын жеке тұлғаларға (бұдан əрі – пациенттер) көрсетіледі.

  3. Осы Қағидаларда мынадай ұғымдар пайдаланылады:
 тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі (бұдан əрі – ТМККК) 

– Қазақстан Республикасының азаматтарына, оралмандарға, сондай-ақ 
Қазақстан Республикасының аумағында тұрақты тұратын шетелдіктерге жəне 

азаматтығы жоқ адамдарға Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындайтын 
тізбе бойынша бюджет қаражаты есебінен берілетін медициналық көмектің 
көлемі;

 ақылы бөлімшелер (палаталар) – денсаулық сақтау ұйымдарында ақылы 
негізде ТМККК-ге кірмейтін медициналық қызметтерді көрсетуге арналған 
бөлімшелер (палаталар);

 денсаулық сақтау ұйымы – денсаулық сақтау саласындағы қызметті жүзеге 
асыратын заңды тұлға;

 денсаулық сақтау ұйымының дəрілік формуляры – қазақстандық ұлттық 
дəрілік формулярдың негізінде қалыптастырылған жəне уəкілетті орган 
айқындайтын тəртіппен денсаулық сақтау ұйымының басшысы бекіткен, тегін 
медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде жəне міндетті 
əлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде медициналық көмек көрсетуге 
арналған дəрілік заттардың тізбесі;

 денсаулық сақтау саласындағы уəкілетті орган (бұдан əрі – уəкілетті орган) 
– азаматтардың денсаулығын сақтау, медициналық жəне фармацевтикалық 
ғылым, медициналық жəне фармацевтикалық білім беру, халықтың сани-
тариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы, дəрілік заттар мен медициналық 
бұйымдардың айналысы, медициналық қызметтер көрсету сапасын бақылау 
саласындағы басшылықты жəне салааралық үйлестіруді жүзеге асыратын 
орталық атқарушы орган.

 2-тарау. Ақылы қызметтер көрсету тəртібі
  4. Ақылы медициналық қызметтерді мемлекеттік жəне жекеше меди-

циналық ұйымдар, аурудың бейіні жəне медициналық қызметпен айналысуға 
лицензиясы сəйкес келген кезде жеке медициналық практикамен айналысатын 
жеке тұлғалар көрсетеді.

  5. Денсаулық сақтау ұйымдары ақпаратты медициналық ұйымның 
интернет- ресурсында орналастыру, сондай-ақ тіркеу орындарындағы, қабыл-
дау бөлімшелеріндегі (бөлімдеріндегі) көрнекі ақпарат арқылы мынадай 
мəліметтерді: 

 1) денсаулық сақтау ұйымының ақылы медициналық қызметтер көрсетуге 
құқығын регламенттейтін құқықтық актілерге сілтемелерді; 

 2) медициналық қызметті жүзеге асыруға арналған лицензия туралы 
мəліметтерді (нөмірі жəне берілген күні, лицензияланатын қызмет түрінің кіші 
түрлерінің тізбесі, лицензиардың толық атауы);

 3) құнын көрсете отырып, ақылы медициналық қызметтердің тізбесін, 
меди циналық қызметтерді ұсыну шарттары, нысаны жəне оларды төлеу тəртібі 
туралы мəліметтерді;

 4) ТМККК тізбесін;
 5) ақылы медициналық қызметтер ұсынуға қатысатын медицина қызмет-

керлері туралы, олардың кəсіптік білімі мен біліктілігі туралы мəліметтерді; 
 6) ақылы қызметтер көрсету кезінде азаматтардың жекелеген санаттары 

үшін жеңілдіктер туралы мəліметтерді;
 7) медициналық ұйымның жұмыс тəртібі, ТМККК шеңберінде медициналық 

көмек жəне ақылы медициналық қызметтер ұсынуға қатысатын медицина 
қызметкерлерінің жұмыс кестесін;

 8) уəкілетті органның, облыстардың, республикалық маңызы бар қала-
лардың жəне астананың мемлекеттік басқару жергілікті органының, Қазақстан 
Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық денсаулық сақтау 
комитеті, Фармация комитеті аумақтық бөлімшелерінің мекенжайлары мен 
телефондарын қамтитын ақпаратты орналастыру арқылы ұсынады.

  6. Ақылы медициналық қызметтер көрсетуге арналған шартты жасасқан 
кезде пациентке ТМККК шеңберінде медициналық көмектің тиісті түрлері мен 
көлемдерін алу мүмкіндігі туралы ақпарат қолжетімді нысанда ұсынылады. 
Бұл ретте, ТМККК алуға құқығын міндетті хабарлай отырып, пациент ақылы 
медициналық қызмет алуға ақпараттық келісімді міндетті түрде толтырады.

  7. Ақылы қызметтер пациенттерге мынадай жағдайларда:
 1) пациенттердің бастамасы бойынша, оның ішінде алғашқы медициналық-

санитариялық көмек мамандарының жəне денсаулық сақтау ұйымдарының 
жолдамасынсыз алғашқы медициналық-санитариялық көмек, дианостикалық 
жəне емдік қызметтер көрсету;

 2) денсаулық сақтау ұйымының дəрілік формулярына енгізілмеген дəрілік 
заттармен емдеу;

 3) тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемінің тізбесіне 
кірмейтін медициналық зерттеулер жүргізу;

 4) тиісті жолдамасыз санаториялық емдеу;
 5) медициналық көрсетілімдерсіз медициналық-генетикалық зерттеулер 

жүргізу;
 6) азаматтарды жұмысқа кіру жəне оқуға түсу үшін медициналық зерттеп-

қарау;
 7) ұйыммен шарт бойынша, оның ішінде ерікті медициналық сақтандыру 

бойынша медициналық көмек көрсету;
 8) қосымша сервистік қызметтер ұсыну;
 9) осы Кодекстің 88-бабының 5-тармағында көзделген жағдайларды 

қоспағанда, шетелдіктер мен азаматтығы жоқ адамдарға медициналық көмек 
көрсету кезінде ұсынылады.

  8. Ақылы медициналық қызметтер осы бұйрыққа 2-қосымшаға сəйкес 
нысан бойынша денсаулық сақтау ұйымдарында ақылы қызметтер көрсетуге 
арналған шарттың негізінде көрсетіледі.

 Шарт Қазақстан Республикасының азаматтық заңнамасында айқындалған 
тəртіппен жасалады.

  9. Егер ақылы медициналық қызметтерді ұсыну кезінде шартта көздел-
меген қосымша медициналық қызметтерді ақылы негізде ұсыну қажет болған 
жағдайда, ұйым бұл өзгерістер туралы пациентті ескертеді. 

  10. Егер ақылы медициналық қызметтерді ұсыну кезінде кенеттен болған 
қатты аурулар, жай-күйлер, асқынулар, созылмалы аурулар кезінде пациентке 
шұғыл медициналық көмек көрсету қажет болған жағдайда, Кодекске сəйкес 
мұндай медициналық көмек ақы алынбай көрсетіледі. 

 Егер пациенттің өміріне қауіп төндіретін жағдай мемлекеттік лицензияға 
сəйкес денсаулық сақтау ұйымының бейініне сəйкес келмесе, онда ақылы 
қызметтер көрсететін денсаулық сақтау ұйымы пациенттерді тасымалдауды 
қоса алғанда, пациентке тиісті денсаулық сақтау ұйымына қол жеткізуді 
ұйымдастырады. 

  11. Пациенттерді ақылы негізде емдеуге жатқызу денсаулық сақтау 
ұйымының ақылы бөлімшелерінде (палаталарында) жүзеге асырылады.

  12. Пациенттерді Қазақстандық ұлттық дəрілік формулярға енгізілмеген 
дəрілік заттармен қамтамасыз етуді денсаулық сақтау ұйымдары пациенттің 
жазбаша келісімімен ақылы негізде жүзеге асырады.

  13. Денсаулық сақтау ұйымының дəрілік формулярына енгізілмеген, 
сондай-ақ Қазақстан Республикасында тіркелмеген, біржолғы əкелу арқылы 
əкелінген дəрілік заттарды сатып алуды қоса алғанда, ТМККК шеңберінде 
емдеуде жүрген пациенттерге ақылы медициналық қызметтер көрсетудің 
əрбір жағдайы «Денсаулық сақтау ұйымдарының бастапқы медициналық 
құжаттама нысандарын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Денсаулық 
сақтау министрінің міндетін атқарушының 2010 жылғы 23 қарашадағы № 
907 бұйрығымен (бұдан əрі – № 907 бұйрық) бекітілген есептік медициналық 
құжаттамада негізделе отырып көрсетіледі.

 Денсаулық сақтау ұйымдары 9 қайта қараудағы (АХЖ-9) Аурулар мен 
денсаулыққа байланысты проблемалардың халықаралық статистикалық 
жіктелуінің, 10-қайта қараудағы (АХЖ-10) Аурулар мен денсаулыққа байла-
нысты проблемалардың халықаралық статистикалық жіктелуінің кодына сəйкес 
есепке алу нысандарын уақтылы жəне дұрыс толтыруды қамтамасыз етеді.

  14. Ақылы қызметтерді алушыларға денсаулық сақтау ұйымдары:
 1) консультациялық-диагностикалық көмек көрсету кезінде медициналық 

қорытындыны;
 2) стационарлық, стационарды алмастыратын көмек, оның ішінде қалпына 

келтіру (оңалту) емін жүргізу кезінде жəне паллиативтік көмек көрсету кезінде 
сырқатнамадан шығару эпикризін;

 3) қызметтердің саны мен құнын көрсете отырып, көрсетілген қызметтердің 
тізбесі туралы ақпаратты ұсынады.

 3-тарау. Ақылы қызметтер көрсету шарттары
  15. Ақылы медициналық қызметтер Кодекстің 26-бабының 2-тармағына 

сəйкес бекітілетін медициналық көмек көрсетуді ұйымдастыру стандарттарына, 
сондай-ақ диагностикалау мен емдеудің клиникалық хаттамаларының ұсыным-
дарына сəйкес, немесе пациенттің, оның заңды өкілдерінің бастамасы бойын-
ша консультация немесе өзге медициналық қызметтерді жүзеге асыру түрін-
де толық көлемде, оның ішінде медициналық көмек стандартының жəне 
(немесе) диагностикалау мен емдеудің клиникалық хаттамасының орында-
латын көлемінен асатын көлемде, бірақ дəлелді медицина базасына сəйкес 
ұсынылады.

  16. Ақылы медициналық қызметтер көрсету үшін денсаулық сақтау 
ұйымдарында дəрігерлер мен орта медицина қызметкерлерінің, кіші медицина 
жəне өзге де персоналдың жеке штат бірліктері бөлінеді, оларды ұстау ақылы 
қызметтер көрсетуден алынған қаражаттың есебінен жүзеге асырылады. ТМККК 
шеңберінде медициналық қызметтер көрсететін медицина қызметкерлері де 
ақылы медициналық қызметтер көрсетуге қатыса алады. 

  17. Денсаулық сақтау ұйымы Қазақстан Республикасының заңдарында 
белгіленген тəртіппен пациенттерге ақылы медициналық қызметтерді олар 
жүгінген сəттен бастап уақтылы жəне сапалы көрсету үшін жауапты болады. 

 Қазақстан Республикасы  Денсаулық сақтау министрінің 
2019 жылғы 2 мамырдағы №60 бұйрығына 2-қосымша

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау жəне əлеуметтік даму 
министрінің 2015 жылғы 30 сəуірдегі № 304 бұйрығына 2-қосымша

 Денсаулық сақтау ұйымдарында ақылы қызметтер көрсетуге арналған 
шарттың үлгілік нысаны

 ____________________                               ____ жылғы «___»_______ 
     (Орналасқан жері) 
 
Бұдан əрі Тапсырыс беруші деп аталатын 
____________________________________________________________, 

 (пациенттің тегі, аты, əкесінің аты (бар болған жағдайда),
жеке басын куəландыратын құжаттардың деректері) 

 бір тараптан жəне бұдан əрі Қызметтер беруші деп аталатын __________ 
 ______________________________________________________________ 
 (Жарғы, Ереже) 
 негізінде əрекет ететін ___________________________________________ 
 _______________________________________________________ атынан 
                (денсаулық сақтау ұйымының толық атауы) 
 _______________________________________________ екінші тараптан 
  (уəкілетті адамның лауазымы, тегі, аты, əкесінің аты 
                        (бар болған жағдайда) 
 төмендегілер туралы осы Шартты (бұдан əрі - Шарт) жасасты:

 1. Шарттың мəні
 1. Қызметтер беруші осы Шартқа ____ қосымшаға сəйкес ақылы 

қызметтерді _______ жылғы _________ бастап ______________ бойынша 
____________ (____________) теңге сомасына _____ бастап _____ дейінгі 
мерзімде көрсетеді.

 толық жазылуы
  2. Тапсырыс беруші осы Шартта көрсетілген тəртіпте жəне мерзімде 

Қызметтер берушіге көрсетілген қызметтер үшін ақы төлеуді жүзеге асырады.

 2. Ақы төлеу тəртібі
  3. Тапсырыс беруші Қызметтер берушінің қызметтеріне ақы төлеуді 

Қызметтер беруші ұсынған шотқа сəйкес нақты көрсетілген медициналық 
көмектің көлемі бойынша жүзеге асырады.

  4. Шартты жасасқан сəтте Шарттың жалпы сомасының 80 пайызынан 
аспайтын мөлшерде Қызметтер берушіге аванс беруге рұқсат етіледі, қалған 
сома шотты ұсыну бойынша қызметтер көрсету аяқталған сəтте төленеді.

  5. Егер ақылы медициналық қызметтер ұсыну кезінде шартта көзделмеген 
қосымша медициналық қызметтерді ақылы негізде ұсыну қажет болған 
жағдайда, Қызметтер беруші Тапсырыс берушінің келісімімен нақты көрсетілген 
медициналық көмектің көлемін ескере отырып, шарттың сомасын түзетеді. 
Қосымша сома жəне оны төлеу тəсілі Тапсырыс берушімен келісіледі жəне 
шартқа қосымша келісім түрінде ресімделеді.

  6. Қызметтер беруші Тапсырыс берушіге ақы төлеу фактісін растайтын 
белгіленген үлгідегі құжатты береді.

  7. Қызмет мерзімінен бұрын тоқтатылған жағдайда Қызметтер беруші 
Тапсырыс берушіге Шарт талаптарын Тапсырыс берушінің бұзған жағдайларын 
қоспағанда, төленген сома мен нақты көрсетілген қызмет арасындағы айыр-
маны төлейді.

 3. Тараптардың міндеттері
  8. Қызметтер беруші:
 медициналық қызметті ақылы негізде ұсынуға хабарландырылған келісімді 

ала отырып, Тапсырыс берушіге тегін медициналық көмектің кепілдік берілген 
көлемінің (бұдан əрі – ТМККК) шеңберінде медициналық көмектің тиісті түрлері 
мен көлемдерін алу мүмкіндігі туралы ақпаратты қолжетімді нысанда ұсынуға;

 ауруларды диагностикалау мен емдеудің клиникалық хаттамаларына 
сəйкес, аталған нозологиялар бойынша хаттамалар болмаған кезде – жалпыға 
бірдей қабылданған тəсілдерге жəне дəлелді базаға сəйкес медициналық 
көрсетілімдер бойынша медициналық қызметтер көрсетуді қамтамасыз етуге;

 Тапсырыс берушінің емдеу нəтижелерімен қанағаттанушылығының ең 
жоғары деңгейін қамтамасыз ету үшін барлық шараларды қабылдауға;

 егер ақылы медициналық қызметтерді ұсыну кезінде кенеттен болған 
қатты аурулар, жай-күйлер, асқынулар, созылмалы аурулар кезінде пациенттің 
өміріне қауіпті жою үшін шұғыл көрсетілімдер бойынша қосымша медициналық 
қызметтерді ұсыну қажет болған жағдайда, «Халық денсаулығы жəне 
денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасының 2009 жылғы 
18 қыркүйектегі Кодексіне (бұдан əрі – Кодекс) сəйкес медициналық көмекті 
ақы алмай ұсынуды қамтамасыз етуге;

 жасасқан Шарт шеңберінде осы немесе өзге де қызметтерді көрсетуге 
жағдайлар болмаған жағдайда, осы қызметті басқа денсаулық сақтау 
ұйымында көрсетуді ұйымдастыруға жəне оған ақы төлеуге;

 Тапсырыс берушіге көрсетілген медициналық, диагностикалық жəне 
сервистік қызметтердің түрлері мен көлемдерін көрсете отырып, белгіленген 
мерзімде шот ұсынуға;

 Тапсырыс берушіге осы Шарттың орындалуына тексеру жүргізу үшін 
барлық қажетті медициналық жəне қаржылық құжаттаманы ұсынуға міндетті.

  9. Тапсырыс беруші:
 жұмыс тəртібі мен режимін айқындайтын денсаулық сақтау ұйымында 

белгіленген ережелерді сақтауға;
 Шарт қызметтерін алу кезінде Қазақстан Республикасының заңнамасын 

сақтауға; 
 қызметті немесе қызметтердің бір бөлігін алудан бас тарту туралы 

Қызметтер берушіні уақтылы хабардар етуге;
 көрсетілген қызметтер үшін ақы төлеуді уақтылы жүргізуге міндетті.

 4. Тараптардың құқықтары
  10. Тапсырыс берушінің:
 ақылы бөлімшеде (палатада) жұмыс істейтіндер қатарынан емдеуші 

дəрігерді таңдауға;
 жүргізілген емнің сапасы мен дəрігерлік тағайындаулардың негізділігіне 

сараптаманы жүзеге асыруға құқығы бар.
  11. Қызметтер берушінің:
 Тапсырыс беруші аурухана режимін бұзған жəне дəрігерлік ұйғарымдарды 

орындамаған жағдайда емдеуді мерзімінен бұрын тоқтатуға құқығы бар.

 5. Тараптардың жауапкершілігі
  12. Қызметтер беруші ақылы медициналық қызметтер көрсету бойынша 

бұзушылық жағдайларына жол бергені үшін жауапты болады:
 1) медициналық қызметтерді тиісті көлемде жəне сапада көрсетпеу;
 2) ТМККК-ға кіретін қызметтер үшін Тапсырыс берушіден ақы алу;
 3) нақ сол медициналық қызметті көрсеткені үшін екі рет ақы алу (пациент 

қаражатының жəне бюджет қаражатының есебінен).
  13. Осы Шартта көзделген міндеттемелерді орындамаған немесе тиісті 

орындамаған жағдайда тараптар Қазақстан Республикасының заңдарына 
сəйкес жауапты болады.

  14. Тапсырыс беруші Қызметтер берушіге іс жүзінде көрсетілген медицина-
лық көмектің көлемі үшін шығындарды уақтылы өтемегені үшін жауапты 
болады.

  15. Тапсырыс беруші тарапынан Медициналық көмек көрсетуге арналған 
шарттың 2, 3, 4-тармақтары бұзылған жағдайда Қызметтер беруші мерзімі 
өткен əрбір күн үшін Шарттың сомасынан ____ % мөлшерінде тұрақсыздық 
айыбын ұстап қалады.

  16. Тараптар осы Шарт шеңберінде өз міндеттемелерін орындамаған 
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(Соңы. Басы 19-бетте) 

(Жалғасы 21-бетте) 

немесе тиісінше орындамаған жағдайда барлық даулар мен келіспеушіліктер 
Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сəкес шешіледі.

 6. Шартты өзгерту жəне бұзу
  17. Осы Шарттың талаптары тараптардың жазбаша келісімі бойынша 

өзгертілуі жəне толықтырылуы мүмкін.
  18. Шартты мерзімінен бұрын бұзу ниеті туралы тараптар бір-бірін алдын 

ала хабардар етуге міндетті.

 7. Қорытынды ережелер
  19. Тараптардың бірде-бірі өздерінің осы Шарт бойынша міндеттемелерін 

екінші тараптың жазбаша келісімінсіз үшінші тарапқа беруге құқығы жоқ.
  20. Осы Шарт бірдей заң күші бар екі данада жасалған, бір данасы - 

Тапсырыс берушіде, екіншісі Қызметтер берушіде болады.
  21. Осы Шарт тараптар оған қол қойған күннен бастап күшіне енеді жəне 

тараптар осы Шарт бойынша барлық міндеттемелерді орындаған сəтке дейін 
қолданылады.

 8. Тараптардың мекенжайлары мен деректемелері:
 Қызметтер беруші:             Тапсырыс беруші: 
 ________________             _______________

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2019 
жылғы 8 мамырда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеу-
дің тізіліміне №18643 болып енгізілді. Қазақстан Республикасы Əділет 
министрлігі сайтынан алынған

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ 
МИНИСТРЛІГІНІҢ ТАУАРЛАР МЕН КӨРСЕТІЛЕТІН 

ҚЫЗМЕТТЕРДІҢ САПАСЫ МЕН ҚАУІПСІЗДІГІН 
БАҚЫЛАУ КОМИТЕТІ ТӨРАҒАСЫНЫҢ БҰЙРЫҒЫ

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

«Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау 
министрлігінің Тауарлар мен көрсетілетін 

қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау 
комитеті» республикалық мемлекеттік мекемесі 

аумақтық бөлімшелерінің (аудандар мен 
аудандық маңызы бар қалалар) ережелерін 

ережесін бекіту туралы

(Жалғасы. Басы 193-198-нөмірлерде)

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

Төрағасының 2019 жылғы 3 маусымдағы №101-НҚ бұйрығына 76-қосымша

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

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

республикалық мемлекеттік мекемесiнің ережесі

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

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

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

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

  4. Басқарма азаматтық-құқықтық қатынастарға өз атынан түседі. 
  5. Егер Басқармаға заңнамаға сəйкес уəкілеттік берілген болса, ол 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 – 090800, Қазақстан Республикасы, 

Батыс Қазақстан облысы, Қаратөбе ауданы, Қаратөбе селолық округі, Қаратөбе 
ауылы, Нысанов көшесі, 10 үй.

  8. Мемлекеттік органның толық атауы – «Қазақстан Республикасы 
Денсаулық сақтау министрлігінің Тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің 
сапасы мен қауіпсіздігін бақылау комитеті Батыс Қазақстан облысының 
тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау 
депар таментінің Қаратөбе 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-
гі ленген талаптардың сақталуын бақылау жəне қадағалау мəселелері бойынша 
реттеуші, іске асыру жəне бақылау-қадағалау функцияларын жүзеге асыру;

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

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

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

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

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

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

медициналық бұйымдарға арналған бағаларды мемлекеттік реттеуді жүзеге 
асыру;

  5) денсаулық сақтау субъектілерінің қызметін мемлекеттік бақылауды 
жүзеге асыру;

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

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

  8) медициналық көрсетілетін қызметтердің сапасына сырттай сараптама 
жүргізуге қатысу;

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

асыру;
  12) тұтынушыларға өткізілетін өнімдер мен көрсетілетін қызметтер 

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

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

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

  15) реттелетін салада мемлекеттік қызметтерді көрсету, рұқсат ету құжат-
тарын беру,олардың əрекетін тоқтата тұру, сондай-ақ Қазақстан Респуб-
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 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-
ликасының тиісті аумағына əкелуге, өндіруге, қолдануға жəне өткізуге тыйым 
салу;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  39) халықты міндетті түрде вакцинациялауды, үй-жайларда жəне көлік 
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 
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 77-қосымша

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

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

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

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

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

заңнамаға сəйкес бекітіледі.
  7. Басқарманың орналасқан жері – 090000, Қазақстан Республикасы, Батыс 

Қазақстан облысы, Орал қаласы, Дина Нұрпейісова көшесі, 19 үй.
  8. Мемлекеттік органның толық атауы – «Қазақстан Республикасы 

Денсаулық сақтау министрлігінің Тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің 
сапасы мен қауіпсіздігін бақылау комитеті Батыс Қазақстан облысының 
тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау 
департаментінің Орал 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 қауіп-
сіздігі саласындағы техникалық регламенттер мен нормативтік құжаттарда бел-
гіленген талаптардың сақталуын бақылау жəне қадағалау мəселелері бойынша 
реттеуші, іске асыру жəне бақылау-қадағалау функцияларын жүзеге асыру;

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

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

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

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

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

тылығын қамтамасыз ету;
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(Жалғасы. Басы 20-бетте) 

(Жалғасы 22-бетте) 

 4) Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес дəрілік заттар мен 
ме ди циналық 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 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 Республика-
сының тиісті аумағына əкелуге, өндіруге, қолдануға жəне өткізуге тыйым салу;

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

  30) тиісті аумақты инфекциялық, паразиттік аурулардың əкелінуі мен 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 
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 78-қосымша

«Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің
Тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін 
бақылау комитеті Батыс Қазақстан облысының тауарлар мен 
көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау 
департаментінің Сырым аудандық тауарлар мен көрсетілетін 
қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау басқармасы» 

республикалық мемлекеттік мекемесiнің ережесі

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

мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау комитеті 
Батыс Қазақстан облысының тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің 
сапасы мен қауіпсіздігін бақылау департаментінің Сырым 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 – 090900, Қазақстан Республикасы, 

Батыс Қазақстан облысы, Сырым ауданы, Жымпиты ауылы, Мендалиева 
көшесі, 22 үй.

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

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

зеге асырылады.
  11. Басқармаға Басқарманың функциялары болып табылатын міндеттерді 

орындау тұрғысында кəсіпкерлік субъектілерімен шарттық қатынастарға түсуге 
тыйым салынады.

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

 
 2-тарау. Басқарманың негізгі міндеттері, функциялары,

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

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

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

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

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

саясатты іске асыру;

  2) өз құзыретінің шегінде Қазақстан Республикасы заңдарының жəне өзге 
де нормативтік құқықтық актілердің сақталуын қамтамасыз ету;

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

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

  5) денсаулық сақтау субъектілерінің қызметін мемлекеттік бақылауды 
жүзеге асыру;

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

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

  8) медициналық көрсетілетін қызметтердің сапасына сырттай сараптама 
жүргізуге қатысу;

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

асыру;
  12) тұтынушыларға өткізілетін өнімдер мен көрсетілетін қызметтер 

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

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

  14) мемлекеттік органдармен, жеке жəне заңды тұлғалармен, үкіметтік 
емес ұйымдармен, халықаралық ұйымдармен, тұтынушылардың қоғамдық 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 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 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 жет кілікті көлемдерде өнімдердің сынамаларын алу жəне үлгілерін 
іріктеп алу;

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

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

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

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

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

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

  39) халықты міндетті түрде вакцинациялауды, үй-жайларда жəне көлік 
құралдарында, аумақтарда, инфекциялық жəне паразиттік аурулар ошақ-
тарында профилактикалық жəне ошақтық дезинфекция, дезинсекция жəне 
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;
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(Жалғасы. Басы 20-21-беттерде) 

(Жалғасы 23-бетте) 

  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 79-қосымша

«Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің
Тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін 
бақылау комитеті Батыс Қазақстан облысының тауарлар мен 
көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау 
департаментінің Тасқала аудандық тауарлар мен көрсетілетін 
қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау басқармасы» 

республикалық мемлекеттік мекемесiнің ережесі

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

мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау комитеті 
Батыс Қазақстан облысының тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің 
сапасы мен қауіпсіздігін бақылау департаментінің Тасқала 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 – 091000, Қазақстан Республикасы, Батыс 

Қазақстан облысы, Тасқала ауданы, Тасқала селолық округі, Тасқала ауылы, 
М. Мəметова көшесі, 68 ғимарат, 1 пəтер.

  8. Мемлекеттік органның толық атауы – «Қазақстан Республикасы 
Денсаулық сақтау министрлігінің Тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің 
сапасы мен қауіпсіздігін бақылау комитеті Батыс Қазақстан облысының 
тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау 
департаментінің Тасқала 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 қыз-
меттердің 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 Респуб-
ликасының заңнамасына сəйкес одан айыру (кері қайтару);

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  31) тиісті аумақта йод тапшылығы ауруларының профилактикасы 
туралы Қазақстан Республикасының заңнамасы талаптарының орындалуын 
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 ошақ-
тарында профилактикалық жəне ошақтық дезинфекция, дезинсекция жəне 
дератизация жүргізуді талап ету;

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

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

актілерінде көзделген өзге де функцияларды жүзеге асыру.
  14. Құқықтары мен міндеттері:

  1) реттелетін саладағы мəселелер бойынша мемлекеттік органдардан, 
лауазымды тұлғалардан, жеке жəне заңды тұлғалардан заңнамада белгіленген 
тəртіппен ақпарат сұрату жəне алу;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

сының заңнамасына сəйкес жүзеге асырылады.

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

Төрағасының 2019 жылғы 3 маусымдағы №101-НҚ бұйрығына 80-қосымша

«Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің
Тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін 
бақылау комитеті Батыс Қазақстан облысының тауарлар мен 
көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау 
департаментінің Теректі аудандық тауарлар мен көрсетілетін 
қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау басқармасы» 

республикалық мемлекеттік мекемесiнің ережесі

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

мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау комитеті 
Батыс Қазақстан облысының тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің 
сапасы мен қауіпсіздігін бақылау департаментінің Теректі 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 – 091100, Қазақстан Республикасы, 

Батыс Қазақстан облысы, Теректі ауданы, Федоров ауылы, Зрелова көшесі, 
10 ғимарат.

  8. Мемлекеттік органның толық атауы – «Қазақстан Республикасы 
Денсаулық сақтау министрлігінің Тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің 
сапасы мен қауіпсіздігін бақылау комитеті Батыс Қазақстан облысының 
тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау 
департаментінің Теректі 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 
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(Жалғасы. Басы 20-22-беттерде) 

(Жалғасы 24-бетте) 

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 
заттардың, психотроптық заттардың жəне прекурсорлардың айналымын 
мемлекеттік бақылауды жүзеге асыру;

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

  8) медициналық көрсетілетін қызметтердің сапасына сырттай сараптама 
жүргізуге қатысу;

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

асыру;
  12) тұтынушыларға өткізілетін өнімдер мен көрсетілетін қызметтер 

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

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

  14) мемлекеттік органдармен, жеке жəне заңды тұлғалармен, үкіметтік 
емес ұйымдармен, халықаралық ұйымдармен, тұтынушылардың қоғамдық 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 Рес-
публикасының 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 Қазақ-
стан Республикасының заңнамасында белгіленген тəртіппен Қазақстан Рес-
пуб 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 тура-
лы 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 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 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 81-қосымша

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

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

республикалық мемлекеттік мекемесiнің ережесі

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

мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау комитеті 
Батыс Қазақстан облысының тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің 
сапасы мен қауіпсіздігін бақылау департаментінің Шыңғырлау 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 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 – 091200, Қазақстан Республикасы, 

Батыс Қазақстан облысы, Шыңғырлау ауданы, Шыңғырлау селолық округі, 
Шыңғырлау ауылы, Казахстанская көшесі, 20 А үй.

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

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

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

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

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

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

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

медициналық бұйымдарға арналған бағаларды мемлекеттік реттеуді жүзеге 
асыру;

  5) денсаулық сақтау субъектілерінің қызметін мемлекеттік бақылауды 
жүзеге асыру;

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

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

  8) медициналық көрсетілетін қызметтердің сапасына сырттай сараптама 
жүргізуге қатысу;

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

асыру;
  12) тұтынушыларға өткізілетін өнімдер мен көрсетілетін қызметтер 

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

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

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

  15) реттелетін салада мемлекеттік қызметтерді көрсету, рұқсат ету 
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 Қазақстан 
Республикасының заңнамасында белгіленген тəртіппен Қазақстан Республика-
сының тиісті аумағына əкелуге, өндіруге, қолдануға жəне өткізуге тыйым салу;

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

  30) тиісті аумақты инфекциялық, паразиттік аурулардың əкелінуі мен 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 
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көлік құралдарында, аумақтарда, инфекциялық жəне паразиттік аурулар 
ошақтарында профилактикалық жəне ошақтық дезинфекция, дезинсекция 
жəне дератизация жүргізуді талап ету;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  7) заңнамада белгіленген тəртіппен басқа ұйымдардан мамандарды 
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 
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 82-қосымша

«Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің
Тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін 
бақылау комитеті Жамбыл облысының тауарлар мен көрсетілетін 
қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау департаментінің 
Байзақ аудандық тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы 
мен 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 Жамбыл 
облысының тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін 
бақылау департаментінің Байзақ 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 – 080100, Қазақстан Республикасы, Жам-

был облысы, Байзақ ауданы, Сарыкемер ауылы, Байзақ батыр көшесі, 100 үй.
  8. Мемлекеттік органның толық атауы – «Қазақстан Республикасы 

Денсаулық сақтау министрлігінің Тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің 
сапасы мен қауіпсіздігін бақылау комитеті Жамбыл облысының тауарлар мен 
көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау департаментінің 
Байзақ аудандық тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен 
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 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 зат-
тардың, психотроптық заттардың жəне прекурсорлардың айналымын мемле-
кеттік бақылауды жүзеге асыру;

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

  8) медициналық көрсетілетін қызметтердің сапасына сырттай сараптама 
жүргізуге қатысу;

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

асыру;
  12) тұтынушыларға өткізілетін өнімдер мен көрсетілетін қызметтер 

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

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

  14) мемлекеттік органдармен, жеке жəне заңды тұлғалармен, үкіметтік 
емес ұйымдармен, халықаралық ұйымдармен, тұтынушылардың қоғамдық 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 
тара луын 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 
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 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 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 83-қосымша

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

Жамбыл аудандық тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы 
мен қауіпсіздігін бақылау басқармасы» республикалық мемлекеттік 

мекемесiнің ережесі

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

көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау комитеті Жамбыл 
облысының тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін 
бақылау департаментінің Жамбыл аудандық тауарлар мен көрсетілетін 
қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау басқармасы» республикалық 
мемлекеттік мекемесi (бұдан əрі – Басқарма) қоғамдық денсаулық сақтау, 
халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы, көрсетілетін 
медициналық қызметтердің сапасы, дəрілік заттар мен медициналық 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 – 080200, Қазақстан Республикасы, 

Жамбыл облысы, Жамбыл ауданы, Аса ауылы, Б. Момышұлы көшесі, 132 үй.
  8. Мемлекеттік органның толық атауы – «Қазақстан Республикасы 

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

(Жалғасы 25-бетте) 
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(Жалғасы. Басы 20-24-беттерде) 

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

зеге асырылады.
  11. Басқармаға Басқарманың функциялары болып табылатын міндеттерді 

орындау тұрғысында кəсіпкерлік субъектілерімен шарттық қатынастарға түсуге 
тыйым салынады.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ме ди циналық бұйымдарға арналған бағаларды мемлекеттік реттеуді жүзеге 
асыру;

  5) денсаулық сақтау субъектілерінің қызметін мемлекеттік бақылауды 
жүзеге асыру;

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

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

  8) медициналық көрсетілетін қызметтердің сапасына сырттай сараптама 
жүргізуге қатысу;

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

асыру;
  12) тұтынушыларға өткізілетін өнімдер мен көрсетілетін қызметтер 

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

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

  14) мемлекеттік органдармен, жеке жəне заңды тұлғалармен, үкіметтік 
емес ұйымдармен, халықаралық ұйымдармен, тұтынушылардың қоғамдық 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 Рес-
публикасының 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 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 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 
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 
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 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 84-қосымша

«Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің
Тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін 
бақылау комитеті Жамбыл облысының тауарлар мен көрсетілетін 
қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау департаментінің 
Жуалы 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 Жамбыл 
облысының тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін 
бақылау департаментінің Жуалы 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 – 080300, Қазақстан Республикасы, 

Жам был облысы, Жамбыл ауданы, Б. Момышұлы ауылы, Е. Сауранбекұлы 
көшесі, 6 үй.

  8. Мемлекеттік органның толық атауы – «Қазақстан Республикасы 

Денсаулық сақтау министрлігінің Тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің 
сапасы мен қауіпсіздігін бақылау комитеті Жамбыл облысының тауарлар мен 
көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау департаментінің 
Жуалы 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 

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

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

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

  15) реттелетін салада мемлекеттік қызметтерді көрсету, рұқсат ету 
құжаттарын беру,олардың əрекетін тоқтата тұру, сондай-ақ Қазақстан 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 Республика-
сының тиісті аумағына əкелуге, өндіруге, қолдануға жəне өткізуге тыйым салу;

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

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

  31) тиісті аумақта йод тапшылығы ауруларының профилактикасы 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;

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

  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 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 85-қосымша

«Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің
Тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін 
бақылау комитеті Жамбыл облысының тауарлар мен көрсетілетін 
қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау департаментінің 
Қордай 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 Жамбыл 
облысының тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін 
бақылау департаментінің Қордай 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 – 080400, Қазақстан Республикасы, 

Жамбыл облысы, Қордай ауданы, Қордай ауылы, Қазыбек би көшесі, 22 үй.
  8. Мемлекеттік органның толық атауы – «Қазақстан Республикасы 

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

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

зеге асырылады.
  11. Басқармаға Басқарманың функциялары болып табылатын міндеттерді 

орындау тұрғысында кəсіпкерлік субъектілерімен шарттық қатынастарға түсуге 
тыйым салынады.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

медициналық бұйымдарға арналған бағаларды мемлекеттік реттеуді жүзеге 
асыру;

  5) денсаулық сақтау субъектілерінің қызметін мемлекеттік бақылауды 
жүзеге асыру;

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

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

  8) медициналық көрсетілетін қызметтердің сапасына сырттай сараптама 
жүргізуге қатысу;

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

асыру;
  12) тұтынушыларға өткізілетін өнімдер мен көрсетілетін қызметтер 

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 Респуб-
ликасының заңнамасына сəйкес одан айыру (кері қайтару);

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  31) тиісті аумақта йод тапшылығы ауруларының профилактикасы 
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 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 
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 
рет телетін 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 

жүк телген 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 86-қосымша

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

(Жалғасы. Басы 20-25-беттерде) 
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(Жалғасы. Басы 20-26-беттерде) 

(Жалғасы 28-бетте) 

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 – 080500, Қазақстан Республикасы, 

Жамбыл облысы, Меркі ауданы, Меркі ауылы, Торғаев бұрылысы, 5 үй.
  8. Мемлекеттік органның толық атауы – «Қазақстан Республикасы 

Ден саулық сақтау министрлігінің Тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің 
сапасы мен қауіпсіздігін бақылау комитеті Жамбыл облысының тауарлар мен 
көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау департаментінің 
Мерке аудандық тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен 
қауіпсіздігін бақылау басқармасы».

  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 саламат-

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

медициналық бұйымдарға арналған бағаларды мемлекеттік реттеуді жүзеге 
асыру;

  5) денсаулық сақтау субъектілерінің қызметін мемлекеттік бақылауды 
жүзеге асыру;

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

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

  8) медициналық көрсетілетін қызметтердің сапасына сырттай сараптама 
жүргізуге қатысу;

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

асыру;
  12) тұтынушыларға өткізілетін өнімдер мен көрсетілетін қызметтер 

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

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

  14) мемлекеттік органдармен, жеке жəне заңды тұлғалармен, үкіметтік 
емес ұйымдармен, халықаралық ұйымдармен, тұтынушылардың қоғамдық 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 Республика-
сының тиісті аумағына əкелуге, өндіруге, қолдануға жəне өткізуге тыйым салу;

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

  30) тиісті аумақты инфекциялық, паразиттік аурулардың əкелінуі мен 

таралуынан санитариялық қорғау жөніндегі іс-шараларды ұйымдастыру жəне 
өткізу;

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

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

  33) реттелетін саладағы Қазақстан Республикасы заңнамасының 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 рет-
телетін салада тексеру жəне профилактикалық бақылау мен қадағалау ныса-
нында 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 87-қосымша

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

Мойынқұм 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 коми-
теті Жамбыл облысының тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы 
мен қауіпсіздігін бақылау департаментінің Мойынқұм аудандық тауар-
лар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау бас-
қармасы» 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 – 080600, Қазақстан Республикасы, 

Жамбыл облысы, Мойынқұм ауданы, Мойынқұм ауылы, Қ. Рысқұлбеков 
көшесі, 1 Г үй.

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

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

зеге асырылады.
  11. Басқармаға Басқарманың функциялары болып табылатын міндеттерді 

орындау тұрғысында кəсіпкерлік субъектілерімен шарттық қатынастарға түсуге 
тыйым салынады.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

меди циналық 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 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 
Республика сының 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 



28 15 ҚАЗАН 2019 ЖЫЛRESMI

(Жалғасы 29-бетте) 

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 
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 88-қосымша

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

Сарысу 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 Жамбыл 
облысының тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін 
бақылау департаментінің Сарысу 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 – 080700, Қазақстан Республикасы, 

Жамбыл облысы, Сарысу ауданы, Жаңатас қаласы, 1 шағын ауданы, 18 үй.
  8. Мемлекеттік органның толық атауы – «Қазақстан Республикасы 

Денсаулық сақтау министрлігінің Тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің 
сапасы мен қауіпсіздігін бақылау комитеті Жамбыл облысының тауарлар мен 
көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау департаментінің 
Сарысу аудандық тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіп-
сіздігін бақылау басқармасы».

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

зеге асырылады.
  11. Басқармаға Басқарманың функциялары болып табылатын міндеттерді 

орындау тұрғысында кəсіпкерлік субъектілерімен шарттық қатынастарға түсуге 
тыйым салынады.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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 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 
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 санита-
риялық-профилактикалық іс-шараларды ұйымдастыру жəне өткізу;

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

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

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

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

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

  28) халықтың пайдалануы мен қолдануына, сондай-ақ кəсіпкерлік 
жəне (немесе) өзге де қызметте пайдалану мен қолдануға арналған өнімді 
Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тəртіппен Қазақстан 

Республикасының тиісті аумағына əкелуге, өндіруге, қолдануға жəне өткізуге 
тыйым салу;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  39) халықты міндетті түрде вакцинациялауды, үй-жайларда жəне көлік 
құралдарында, аумақтарда, инфекциялық жəне паразиттік аурулар 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 89-қосымша

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

комитеті Жамбыл облысының тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің 
сапасы мен қауіпсіздігін бақылау департаментінің Т. Рысқұлов 

атындағы ауданның тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы 
мен қауіпсіздігін бақылау басқармасы» республикалық мемлекеттік 

мекемесiнің ережесі

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

мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау комитеті 
Жамбыл облысының тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен 
қауіпсіздігін бақылау департаментінің Т. Рысқұлов атындағы ауданның 
тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау 
басқармасы» республикалық мемлекеттік мекемесi (бұдан əрі – Басқарма) 
қоғамдық денсаулық сақтау, халықтың санитариялық-эпидемиологиялық 
саламаттылығы, көрсетілетін медициналық қызметтердің сапасы, дəрілік 

(Жалғасы. Басы 20-27-беттерде) 
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(Жалғасы. Басы 20-28-беттерде) 

(Жалғасы 30-бетте) 

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 – 080900, Қазақстан Республикасы, Жам-

был облысы, Т. Рысқұлов ауданы, Қулан ауылы, О. Болысұлы көшесі, 1 А үй.
  8. Мемлекеттік органның толық атауы – «Қазақстан Республикасы 

Денсаулық сақтау министрлігінің Тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің 
сапасы мен қауіпсіздігін бақылау комитеті Жамбыл облысының тауарлар мен 
көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау департаментінің Т. 
Рысқұлов атындағы ауданның тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы 
мен қауіпсіздігін бақылау басқармасы».

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

зеге асырылады.
  11. Басқармаға Басқарманың функциялары болып табылатын міндеттерді 

орындау тұрғысында кəсіпкерлік субъектілерімен шарттық қатынастарға түсуге 
тыйым салынады.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

медициналық бұйымдарға арналған бағаларды мемлекеттік реттеуді жүзеге 
асыру;

  5) денсаулық сақтау субъектілерінің қызметін мемлекеттік бақылауды 
жүзеге асыру;

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

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

  8) медициналық көрсетілетін қызметтердің сапасына сырттай сараптама 
жүргізуге қатысу;

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

асыру;
  12) тұтынушыларға өткізілетін өнімдер мен көрсетілетін қызметтер 

бойынша техникалық регламенттер мен нормативтік құжаттарда белгіленген 
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 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 
Республикасының тиісті аумағына əкелуге, өндіруге, қолдануға жəне өткізуге 
тыйым салу;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  7) заңнамада белгіленген тəртіппен басқа ұйымдардан мамандарды 
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 90-қосымша

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

бақылау департаментінің Талас 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 – 080800, Қазақстан Республикасы, 

Жамбыл облысы, Талас ауданы, Қаратау қаласы, Д. Қонаев көшесі, 24 үй.
  8. Мемлекеттік органның толық атауы – «Қазақстан Республикасы 

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

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

зеге асырылады.
  11. Басқармаға Басқарманың функциялары болып табылатын міндеттерді 

орындау тұрғысында кəсіпкерлік субъектілерімен шарттық қатынастарға түсуге 
тыйым салынады.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

медициналық бұйымдарға арналған бағаларды мемлекеттік реттеуді жүзеге 
асыру;

  5) денсаулық сақтау субъектілерінің қызметін мемлекеттік бақылауды 
жүзеге асыру;

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

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

  8) медициналық көрсетілетін қызметтердің сапасына сырттай сараптама 
жүргізуге қатысу;

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

асыру;
  12) тұтынушыларға өткізілетін өнімдер мен көрсетілетін қызметтер 

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

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

  14) мемлекеттік органдармен, жеке жəне заңды тұлғалармен, үкіметтік 
емес ұйымдармен, халықаралық ұйымдармен, тұтынушылардың қоғамдық 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 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, 
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(Жалғасы. Басы 20-29-беттерде) 

Кеден одағының кедендік шекарасымен тұспа-тұс келетін Қазақстан 
Республикасының Мемлекеттік шекарасы арқылы өткізу пункттерінде 
санитариялық-эпидемияға қарсы (профилактикалық) іс-шараларды, халық-
тың 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 науқас-
тармен қарым-қатынаста болған адамдарды зертханалық зерттеп-тексеру 
нəтижелерін алғанға дейін жұмыстан шеттете отырып, медициналық зерттеп-
тексеруге жіберу;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

сының заңнамасына сəйкес жүзеге асырылады.

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

Төрағасының 2019 жылғы 3 маусымдағы №101-НҚ бұйрығына 91-қосымша

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

комитеті Жамбыл облысының тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің 
сапасы мен қауіпсіздігін бақылау департаментінің Тараз қалалық 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 

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

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

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

  4. Басқарма азаматтық-құқықтық қатынастарға өз атынан түседі. 
  5. Егер Басқармаға заңнамаға сəйкес уəкілеттік берілген болса, ол 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 – 080012, Қазақстан Республикасы, 

Жамбыл облысы, Тараз қаласы, Рысбек батыр көшесі, 20 үй.
  8. Мемлекеттік органның толық атауы – «Қазақстан Республикасы 

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

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

зеге асырылады.
  11. Басқармаға Басқарманың функциялары болып табылатын міндеттерді 

орындау тұрғысында кəсіпкерлік субъектілерімен шарттық қатынастарға түсуге 
тыйым салынады.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

медициналық бұйымдарға арналған бағаларды мемлекеттік реттеуді жүзеге 
асыру;

  5) денсаулық сақтау субъектілерінің қызметін мемлекеттік бақылауды 
жүзеге асыру;

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

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

  8) медициналық көрсетілетін қызметтердің сапасына сырттай сараптама 
жүргізуге қатысу;

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

асыру;
  12) тұтынушыларға өткізілетін өнімдер мен көрсетілетін қызметтер 

бойынша техникалық регламенттер мен нормативтік құжаттарда белгіленген 
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-
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 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 
комиссияларын (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 92-қосымша

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

комитеті Жамбыл облысының тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің 
сапасы мен қауіпсіздігін бақылау департаментінің Шу аудандық тауар-
лар 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 
Жамбыл облысының тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен 
қауіпсіздігін бақылау департаментінің Шу аудандық тауарлар мен көрсетілетін 

(Жалғасы 31-бетте) 
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(Жалғасы 32-бетте) 

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

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

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

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

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

заңнамаға сəйкес бекітіледі.
  7. Басқарманың орналасқан жері – 081100, Қазақстан Республикасы, 

Жамбыл облысы, Шу ауданы, Төле би ауылы, Т. Аубакиров көшесі, 32 үй.
  8. Мемлекеттік органның толық атауы – «Қазақстан Республикасы 

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

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

зеге асырылады.
  11. Басқармаға Басқарманың функциялары болып табылатын міндеттерді 

орындау тұрғысында кəсіпкерлік субъектілерімен шарттық қатынастарға түсуге 
тыйым салынады.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

медициналық бұйымдарға арналған бағаларды мемлекеттік реттеуді жүзеге 
асыру;

  5) денсаулық сақтау субъектілерінің қызметін мемлекеттік бақылауды 
жүзеге асыру;

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

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

  8) медициналық көрсетілетін қызметтердің сапасына сырттай сараптама 
жүргізуге қатысу;

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

асыру;
  12) тұтынушыларға өткізілетін өнімдер мен көрсетілетін қызметтер 

бойынша техникалық регламенттер мен нормативтік құжаттарда белгіленген 
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 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 
тара луын болдырмау мақсатында автомобиль өткізу пункттерін қоспағанда, 
Кеден одағының кедендік шекарасымен тұспа-тұс келетін Қазақстан Респуб-
лика сының Мемлекеттік шекарасы арқылы өткізу пункттерінде сани тариялық-
эпидемияға қарсы (профилактикалық) іс-шараларды, халық тың денсаулығы 
үшін қауіп төндіретін жолаушыларды, экипаждарды, поезд бригадаларын, көлік 
құралдарын, жүктерді санитариялық-карантиндік бақылауды ұйымдастыру 
жəне өткізу;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  7) заңнамада белгіленген тəртіппен басқа ұйымдардан мамандарды 
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 
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 93-қосымша

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

мен қауіпсіздігін бақылау департаментінің Ақтөбе бөлімшелік көліктегі 
тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін 

бақылау басқармасы» республикалық мемлекеттік мекемесiнің ережесі

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

мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау комитеті 
Көліктегі тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін 
бақылау департаментінің Ақтөбе бөлімшелік көліктегі тауарлар мен 
көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау басқармасы» 
республикалық мемлекеттік мекемесi (бұдан əрі – бөлімшелік басқарма) 
қоғамдық денсаулық сақтау, халықтың санитариялық-эпидемиологиялық 

саламаттылығы, 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, көліктегі 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. Бөлімшелік 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. Бөлімшелік басқарма мемлекеттік мекеменің ұйымдастырушылық-
құқықтық нысанындағы заңды тұлғасы болып табылады, мемлекеттік тілде өз 
атауы бар мөрі мен мөртаңбалары, Қазақстан Республикасының заңнамасына 
сəйкес белгіленген үлгідегі бланкілері болады. 

  4. Бөлімшелік басқарма азаматтық-құқықтық қатынастарға өз атынан 
түседі. 

  5. Егер бөлімшелік басқармаға заңнамаға сəйкес уəкілеттік берілген 
болса, ол мемлекет атынан азаматтық-құқықтық қатынастардың тарапы 
болуға құқығы бар. 

  6. Бөлімшелік басқарманың құрылымы мен штат санының лимиті 
қолданыстағы заңнамаға сəйкес бекітіледі.

  7. Бөлімшелік басқарманың орналасқан жері – индекс 030001, Қазақстан 
Республикасы, Ақтөбе облысы, Ақтөбе қаласы, 8 Март көшесі, 3 үй, 2 т.е.ү.

  8. Мемлекеттік органның толық атауы – «Қазақстан Республикасы 
Денсаулық сақтау министрлігінің Тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің 
сапасы мен қауіпсіздігін бақылау комитеті Көліктегі тауарлар мен көрсетілетін 
қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау департаментінің Ақтөбе 
бөлімшелік көліктегі тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен 
қауіпсіздігін бақылау басқармасы» республикалық мемлекеттік мекемесi.

  9. Осы Ереже бөлімшелік басқарманың құрылтай құжаты болып табылады.
 10. Бөлімшелік басқарманың қызметін қаржыландыру республикалық бюд-

жеттен жүзеге асырылады.
  11. Бөлімшелік басқармаға бөлімшелік басқарманың функциялары болып 

табылатын міндеттерді орындау тұрғысында кəсіпкерлік субъектілерімен 
шарттық қатынастарға түсуге тыйым салынады. 

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

 2-тарау. Бөлімшелік басқарманың негізгі міндеттері,
функциялары, құқықтары мен міндеттері

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

саламаттылығы, тамақ өнімінің қауіпсіздігі саласындағы техникалық регла-
менттер мен нормативтік құжаттарда белгіленген талаптардың сақталуын 
бақылау жəне қадағалау мəселелері бойынша реттеуші, іске асыру жəне 
бақылау-қадағалау функцияларын жүзеге асыру;

  2) көліктегі тиісті аумақта реттелетін саладағы мемлекеттік көрсетілетін 
қызметтердің сапасы мен қолжетімділігін қамтамасыз ету; 

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

  13. Функциялары: 
  1) өз құзыретінің шегінде көліктегі тиісті аумақта реттелетін салада мемле-

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

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

саламаттылығын қамтамасыз ету;
  4) құзыретінің шегінде мониторинг жүргізу;
  5) тамақ өнімінің қауіпсіздігін қамтамасыз ету;
  6) көліктегі тиісті аумақта реттелетін салада бақылауды жəне қадағалауды 

жүзеге асыру;
  7) жолаушыларды, азық-түлік шикізатын, шаруашылық-ауыз суды, 

радиоактивті, қауіпті, химиялық жəне уытты заттарды тасымалдау үшін қолда-
ны латын көлік құралдарына, жолаушылар мен жүктерді тасымалдау жағдай-
ларына тексеру жүргізу;

  8) көліктегі тиісті аумақта техникалық регламенттерде белгіленген 
талаптардың сақталуын бақылауды жəне қадағалауды жүзеге асыру;

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

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

  11) реттелетін салада мемлекеттік қызметтерді көрсету, рұқсат ету 
құжат тарын беру, олардың қолданылуын тоқтата тұру, сондай-ақ Қазақстан 
Республикасының заңнамасына сəйкес одан айыру (кері қайтару);

  12) 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;

  13) 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;

  14) бөлімшелік басқарманың құзыретіне кіретін мəселелер бойынша жеке 
жəне заңды тұлғалардың өтініштерін қарау;

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

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

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

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

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

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

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

  22) көліктегі тиісті аумақта инфекциялық жəне паразиттік ауруларды 
эпидемиологиялық бақылауды жүзеге асыру;

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

  24) 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 көліктегі тиісті аумағына əкелуге, өндіруге, қолдануға жəне өткізуге 
тыйым салу;

  25) 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;

(Жалғасы. Басы 20-30-беттерде) 
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(Жалғасы бар) 

(Жалғасы. Басы 20-31-беттерде) 

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

  27) көліктегі тиісті аумақта йод тапшылығы ауруларының профилактикасы 
туралы Қазақстан Республикасының заңнамасы талаптарының орындалуын 
бақылауды жəне қадағалауды жүзеге асыру;

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

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

  30) 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;

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

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

  33) көліктегі тиісті аумақта халықтың санитариялық-эпидемиологиялық 
саламаттылығы саласындағы радиациялық бақылауды жүзеге асыру;

  34) 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;

  35) 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;

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

  37) құзыретінің шегінде санитариялық-қорғаныш аймақтарын белгілеу;
  38) реттелетін салада түсіндіру жұмысын ұйымдастыру;
  39) салауатты өмір салтын жəне дұрыс тамақтануды ұйымдастыру;
  40) тұтынушыларға өткізілетін өнімдер мен көрсетілетін қызметтер 

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

  41) 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 бөлімшелік 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. Бөлімшелік басқарманың қызметін ұйымдастыру
  15. Бөлімшелік басқармаға басшылықты Басшы жүзеге асырады, ол 

бөлімшелік басқармаға жүктелген міндеттердің орындалуына жəне өз функ-
цияларын жүзеге асыруға дербес жауапты болады.

  16. Бөлімшелік басқарманың Басшысы Қазақстан Республикасының 
заңнамасына сəйкес қызметке тағайындалады жəне қызметтен босатылады.

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

  18. Басшының өкілеттіктері: 
  1) бөлімшелік басқарма қызметкерлерінің міндеттерін, өкілеттіктерін жəне 

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

  2) мемлекеттік органдарда жəне өзге де ұйымдарда бөлімшелік басқар-
маның мүддесін білдіреді;

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

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

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

 4-тарау. Бөлімшелік басқарманың мүлкі
  19. Бөлімшелік басқармада заңнамада көзделген жағдайларда жедел 

басқару құқығындағы оқшауланған мүлкi болуы мүмкін. 
  Бөлімшелік 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. Бөлімшелік басқармаға бекiтіліп берілген мүлiк республикалық 
меншiкке жатады.

  21. Егер заңнамада өзгеше көзделмесе, бөлімшелік 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. Бөлімшелік басқарманы қайта ұйымдастыру жəне тарату
  22. Бөлімшелік басқарманы қайта ұйымдастыру жəне тарату Қазақстан 

Республикасының заңнамасына сəйкес жүзеге асырылады.

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

Төрағасының 2019 жылғы 3 маусымдағы №101-НҚ бұйрығына 94-қосымша

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

комитеті Көліктегі тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен 
қауіпсіздігін бақылау департаментінің Алматы бөлімшелік көліктегі 
тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін 

бақылау басқармасы» республикалық мемлекеттік мекемесiнің ережесі

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

мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау комитеті 
Көліктегі тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін 
бақылау департаментінің Алматы бөлімшелік көліктегі тауарлар мен 
көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау басқармасы» 
республикалық мемлекеттік мекемесi (бұдан əрі – бөлімшелік басқарма) 
қоғамдық денсаулық сақтау, халықтың санитариялық-эпидемиологиялық 
саламаттылығы, 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, көліктегі 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. Бөлімшелік 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. Бөлімшелік басқарма мемлекеттік мекеменің ұйымдастырушылық-
құқықтық нысанындағы заңды тұлғасы болып табылады, мемлекеттік тілде өз 
атауы бар мөрі мен мөртаңбалары, Қазақстан Республикасының заңнамасына 
сəйкес белгіленген үлгідегі бланкілері болады. 

  4. Бөлімшелік басқарма азаматтық-құқықтық қатынастарға өз атынан 
түседі. 

  5. Егер бөлімшелік басқармаға заңнамаға сəйкес уəкілеттік берілген 
болса, ол мемлекет атынан азаматтық-құқықтық қатынастардың тарапы 
болуға құқығы бар. 

  6. Бөлімшелік басқарманың құрылымы мен штат санының лимиті 
қолданыстағы заңнамаға сəйкес бекітіледі.

  7. Бөлімшелік басқарманың орналасқан жері – индекс 050022, Қазақстан 
Республикасы, Алматы қаласы, Алмалы ауданы, Сейфуллин даңғылы, 585 үй.

  8. Мемлекеттік органның толық атауы – «Қазақстан Республикасы 
Денсаулық сақтау министрлігінің Тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің 
сапасы мен қауіпсіздігін бақылау комитеті Көліктегі тауарлар мен көрсетілетін 
қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау департаментінің Алматы 
бөлімшелік көліктегі тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен 
қауіпсіздігін бақылау басқармасы» республикалық мемлекеттік мекемесi.

  9. Осы Ереже бөлімшелік басқарманың құрылтай құжаты болып табылады.
 10. Бөлімшелік басқарманың қызметін қаржыландыру республикалық бюд-

жеттен жүзеге асырылады.
  11. Бөлімшелік басқармаға бөлімшелік басқарманың функциялары болып 

табылатын міндеттерді орындау тұрғысында кəсіпкерлік субъектілерімен 
шарттық қатынастарға түсуге тыйым салынады. 

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

 2-тарау. Бөлімшелік басқарманың негізгі міндеттері, функциялары, 
құқықтары мен міндеттері

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

саламаттылығы, тамақ өнімінің қауіпсіздігі саласындағы техникалық регла-
менттер мен нормативтік құжаттарда белгіленген талаптардың сақталуын 
бақылау жəне қадағалау мəселелері бойынша реттеуші, іске асыру жəне 
бақылау-қадағалау функцияларын жүзеге асыру;

  2) көліктегі тиісті аумақта реттелетін саладағы мемлекеттік көрсетілетін 
қызметтердің сапасы мен қолжетімділігін қамтамасыз ету; 

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

  13. Функциялары: 
  1) өз құзыретінің шегінде көліктегі 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) көліктегі тиісті аумақта халықтың санитариялық-эпидемиологиялық 

саламаттылығын қамтамасыз ету;
  4) құзыретінің шегінде мониторинг жүргізу;
  5) тамақ өнімінің қауіпсіздігін қамтамасыз ету;
  6) көліктегі тиісті аумақта реттелетін салада бақылауды жəне қадағалауды 

жүзеге асыру;
  7) жолаушыларды, азық-түлік шикізатын, шаруашылық-ауыз суды, 

радиоактивті, қауіпті, химиялық жəне уытты заттарды тасымалдау үшін қолда-
ны латын көлік құралдарына, жолаушылар мен жүктерді тасымалдау жағдай-
ларына тексеру жүргізу;

  8) көліктегі тиісті аумақта техникалық регламенттерде белгіленген 
талаптардың сақталуын бақылауды жəне қадағалауды жүзеге асыру;

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

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

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

  12) 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;

  13) 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;

  14) бөлімшелік басқарманың құзыретіне кіретін мəселелер бойынша жеке 
жəне заңды тұлғалардың өтініштерін қарау;

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

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

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

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

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

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

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

  22) көліктегі тиісті аумақта инфекциялық жəне паразиттік ауруларды 
эпидемиологиялық бақылауды жүзеге асыру;

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

  24) 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 көліктегі тиісті аумағына əкелуге, өндіруге, қолдануға жəне өткізуге 
тыйым салу;

  25) 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;

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

  27) көліктегі тиісті аумақта йод тапшылығы ауруларының профилактикасы 
туралы Қазақстан Республикасының заңнамасы талаптарының орындалуын 
бақылауды жəне қадағалауды жүзеге асыру;

  28) санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізу үшін сараптама 
объектісінің қоршаған ортаға жəне тұрғындардың денсаулығына əсерін 

бағалауды зерделеуге қажетті материалдарды сұрату, сондай-ақ сараптама 
жүргізу үшін қажетті көлемнен аспайтын жəне жеткілікті көлемдерде өнімдердің 
сынамаларын алу жəне үлгілерін іріктеп алу;

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

  30) 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;

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

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

  33) көліктегі тиісті аумақта халықтың санитариялық-эпидемиологиялық 
саламаттылығы саласындағы радиациялық бақылауды жүзеге асыру;

  34) 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;

  35) 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;

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

  37) құзыретінің шегінде санитариялық-қорғаныш аймақтарын белгілеу;
  38) реттелетін салада түсіндіру жұмысын ұйымдастыру;
  39) салауатты өмір салтын жəне дұрыс тамақтануды ұйымдастыру;
  40) тұтынушыларға өткізілетін өнімдер мен көрсетілетін қызметтер 

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

  41) 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 бөлімшелік басқарманың лауазымды 
тұлғалары берген заңды талаптарды немесе нұсқамаларды, қаулыларды 
орын дамаған 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. Бөлімшелік басқарманың қызметін ұйымдастыру
  15. Бөлімшелік басқармаға басшылықты Басшы жүзеге асырады, ол 

бөлімшелік басқармаға жүктелген міндеттердің орындалуына жəне өз функ-
цияларын жүзеге асыруға дербес жауапты болады.

  16. Бөлімшелік басқарманың Басшысы Қазақстан Республикасының 
заңнамасына сəйкес қызметке тағайындалады жəне қызметтен босатылады.

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

  18. Басшының өкілеттіктері: 
  1) бөлімшелік басқарма қызметкерлерінің міндеттерін, өкілеттіктерін жəне 

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

  2) мемлекеттік органдарда жəне өзге де ұйымдарда бөлімшелік басқар-
маның мүддесін білдіреді;

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

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

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

 4-тарау. Бөлімшелік басқарманың мүлкі
  19. Бөлімшелік басқармада заңнамада көзделген жағдайларда жедел 

басқару құқығындағы оқшауланған мүлкi болуы мүмкін. 
  Бөлімшелік 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. Бөлімшелік басқармаға бекiтіліп берілген мүлiк республикалық 
меншiкке жатады.

  21. Егер заңнамада өзгеше көзделмесе, бөлімшелік 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. Бөлімшелік басқарманы қайта ұйымдастыру жəне тарату
  22. Бөлімшелік басқарманы қайта ұйымдастыру жəне тарату Қазақстан 

Республикасының заңнамасына сəйкес жүзеге асырылады.

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

Төрағасының 2019 жылғы 3 маусымдағы №101-НҚ бұйрығына 95-қосымша

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

комитеті Көліктегі тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен 
қауіпсіздігін бақылау департаментінің Атбасар бөлімшелік көліктегі 
тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін 

бақылау басқармасы» республикалық мемлекеттік мекемесiнің ережесі

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

мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау комитеті 
Көліктегі тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін 
бақылау департаментінің Атбасар бөлімшелік көліктегі тауарлар мен 
көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау басқармасы» 
республикалық мемлекеттік мекемесi (бұдан əрі – бөлімшелік басқарма) 
қоғамдық денсаулық сақтау, халықтың санитариялық-эпидемиологиялық 
саламаттылығы, 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, көліктегі 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. Бөлімшелік 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. 


