
16 ҚАЗАН 2019 ЖЫЛ 17RESMI

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
МӘДЕНИЕТ ЖӘНЕ СПОРТ МИНИСТРІНІҢ БҰЙРЫҒЫ

2019 жылғы 3 мамыр         №126       Нұр-Сұлтан қаласы

Тиісті әкімшілік-аумақтық бірліктің жергілікті 
атқарушы органдары құжаттардың әмбебап 

жинақтарын қалыптастыруды, сақтауды және 
кітапхана пайдаланушыларына беруді жүргізетін, 

кітапхана ресурстарын өзара пайдалануды 
ұйымдастыруды жүзеге асыратын және басқа 
кітапханаларға әдістемелік көмек көрсететін 

облыстық, республикалық маңызы бар 
қалалардың, астананың, қалалық және аудандық, 

облыстық маңызы бар қалалардың 
кітапханаларына «Орталық» мәртебесін беру 

қағидаларын бекіту туралы

 «Мəдениет туралы» 2006 жылғы 15 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы 
Заңының 21-бабының 2-1-тармағына сəйкес БҰЙЫРАМЫН:

  1. Қоса беріліп отырған Тиісті əкімшілік-аумақтық бірліктің жергілікті атқа-
рушы органдарының құжаттардың əмбебап жинақтарын қалыптастыруды, 
сақтауды жəне кітапхана пайдаланушыларына беруді жүргізетін, кітапхана 
ресурстарын өзара пайдалануды ұйымдастыруды жүзеге асыратын жəне 
басқа кітапханаларға əдістемелік көмек көрсететін облыстық, республикалық 
маңызы бар қалалардың, астананың, қалалық жəне аудандық, облыстық 
маңызы бар қалалардың кітапханаларына «Орталық» мəртебесін беру 
қағидалары бекітілсін.

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

  1) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде 
мемлекеттік тіркелуін;

  2) осы бұйрықты мемлекеттік тіркелген күннен бастап күнтізбелік он 
күн ішінде оны электронды түрде қазақ жəне орыс тілдерінде Қазақстан 
Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкіне 
ресми жариялау жəне енгізу үшін «Республикалық құқықтық ақпарат орталығы» 
шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кəсіпорнына 
жіберілуін;

  3) қолданысқа енгізілгеннен кейін екі жұмыс күні ішінде осы бұйрықты 
Қазақстан Республикасы Мəдениет жəне спорт министрлігінің интернет-
ресурсында орналастыруды;

  4) осы тармақта көзделген іс-шаралар орындалғаннан кейін екі жұмыс 
күні ішінде Қазақстан Республикасы Мəдениет жəне спорт министрлігінің Заң 
қызметі департаментіне іс-шаралардың орындалуы туралы мəліметтерді 
ұсынуды қамтамасыз етсін.

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

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

 Қазақстан Республикасының 
Мəдениет жəне спорт министрі А.МҰХАМЕДИҰЛЫ

Қазақстан Республикасы Мəдениет жəне спорт министрінің 
2019 жылғы 3 мамырдағы № 126 бұйрығымен бекітілген

 Тиісті əкімшілік-аумақтық бірліктің жергілікті атқарушы органдары 
құжаттардың əмбебап жинақтарын қалыптастыруды, сақтауды 
жəне кітапхана пайдаланушыларына беруді жүргізетін, кітапхана 

ресурстарын өзара пайдалануды ұйымдастыруды жүзеге асыратын 
жəне басқа кітапханаларға əдістемелік көмек көрсететін облыстық, 
республикалық маңызы бар қалалардың, астананың, қалалық жəне 
аудандық, облыстық маңызы бар қалалардың кітапханаларына 

«Орталық» мəртебесін беру қағидалары
  
 1. Осы қағидалар «Мəдениет туралы» Қазақстан Республикасының 

2006 жылғы 15 желтоқсандағы Заңының 21-бабының 2-1-тармағына сəйкес 
əзірленді жəне тиісті əкімшілік-аумақтық бірліктің жергілікті атқарушы 
органдары құжаттардың əмбебап жинақтарын қалыптастыруды, сақтауды жəне 
кітапхана пайдаланушыларына беруді жүргізетін, кітапхана ресурстарын өзара 
пайдалануды ұйымдастыруды жүзеге асыратын жəне басқа кітапханаларға 
əдістемелік көмек көрсететін облыстық, республикалық маңызы бар 
қалалардың, астананың, қалалық жəне аудандық, облыстық маңызы бар 
қалалардың кітапханаларына (бұдан əрі – мемлекеттік кітапхана) «Орталық» 
мəртебесін беру тəртібін айқындайды.

  2. Мемлекеттік кітапханаларға «Орталық» мəртебесін тиісті əкімшілік-
аумақтық бірліктің жергілікті атқарушы органдары (бұдан əрі - жергілікті 
атқарушы орган) береді.

  3. «Орталық» мəртебесі:
 1) қолданысында:
 əмбебап сипаттағы кітапхана қоры;
 мерзімді баспа басылымдары бар;
 2) қызмет аясында:
 кітапхана ісінің инновациясын анықтау, тарату жəне енгізу бойынша;
 мемлекеттік кітапханаларына əдістемелік көмек көрсету бойынша;
 мемлекеттік кітапхана кадрларының біліктілігін арттыру бойынша;
 мемлекеттік кітапханалар пайдаланушыларының барлық санаттарына 

ақпараттық-кітапханалық қызмет көрсету бойынша;
 ақпараттық ресурстарды өзара пайдалануды ұйымдастыру бойынша 

(құжаттарды электронды жеткізу, кітапханааралық абонемент, жиынтық 
электрондық каталогтар, электрондық ресурстар құру) қызметті жүзеге 
асыратын мемлекеттік кітапханаларға беріледі.

  4. «Орталық» мəртебесін беру үшін мемлекеттік кітапхана басшысы 
жергілікті атқарушы органның қарауына осы Қағидаларға қосымшаға сəйкес 
нысан бойынша «Орталық» мəртебесін беру туралы өтініш енгізеді.

Өтінішке кітапхана қызметінің сипаттамасы көрсетілген мынадай ақпараттар:
 кітапхана қоры туралы мəліметтер;
 пайдаланушылар туралы мəлімет;
 кітапхана кадрларының біліктілігін арттыру туралы мəліметтер;
 кітапхана ісінің инновациясын анықтау, тарату жəне енгізу, ақпараттық 

ресурстарды өзара пайдалануды ұйымдастыру туралы мəліметтер;
 мемлекеттік кітапханаларына əдістемелік көмек көрсету жəне мемлекеттік 

кітапханалар пайдаланушыларының барлық санаттарына ақпараттық-
кітапханалық қызмет көрсету бойынша мəліметтер қоса беріледі.

  5. Жергілікті атқарушы орган құжаттар түскен күннен бастап күнтізбелік 
он күн ішінде қарастырады жəне «Орталық» мəртебесін беру немесе беруден 
бас тарту туралы шешім қабылдайды.

 Жергілікті атқарушы орган қабылданған шешімді екі жұмыс күні ішінде 
мемлекеттік кітапхананың басшысына жолдайды.

  6. Мемлекеттік кітапханаға «Орталық» мəртебесін беруден бас тартуға 
мыналар негіз болады:

 1) мемлекеттік кітапхананың осы Қағидалардың 3-тармағында белгіленген 
талаптарға сəйкес келмеуі;

 2) осы Қағидаларға қосымшаға сəйкес емес нысан бойынша «Орталық» 
мəртебесін беру туралы өтінішті ұсыну;

 3) осы Қағидалардың 4-тармағында көзделген мəліметтерді толық емес 
көлемде ұсыну.

Тиісті əкімшілік-аумақтық бірліктің жергілікті атқарушы органдары 
құжаттардың əмбебап жинақтарын қалыптастыруды, сақтауды жəне 

кітапхана пайдаланушыларына беруді жүргізетін, кітапхана ресурстарын 
өзара пайдалануды ұйымдастыруды жүзеге  асыратын жəне басқа  

кітапханаларға əдістемелік көмек көрсететін облыстық, республикалық 
маңызы бар қалалардың, астананың, қалалық жəне аудандық, облыстық 

маңызы бар қалалардың кітапханаларына
«Орталық» мəртебесін беру қағидаларына қосымша

Нысан
___________________________________________

(облыстың, республикалық маңызы бар қаланың
___________________________________________

жəне астананың жергілікті атқарушы органы)

___________________________________________
___________________________________________

(мемлекеттік кітапхананың атауы жəне басшысының
тегі, аты, əкесінің аты (болған жағдайда)

 Өтініш
 ______________________________________________________________ 
  (Мемлекеттік кітапхананың атауы) 
 ______________________________________________________________ 
   (орналасқан жері) 

«Орталық» мəртебесін беруді сұраймыз.

Өтініш берушінің қолы _______________ Дата __________________ 

Мөр орны (болған жағдайда)

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2019 
жылғы 8 мамырда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік 
тіркеудің тізіліміне №18641 болып енгізілді. Қазақстан Республикасы 
Əділет министрлігі сайтынан алынған

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ҰЛТТЫҚ ЭКОНОМИКА МИНИСТРІНІҢ БҰЙРЫҒЫ

2019 жылғы 4 мамыр       № 34      Нұр-Сұлтан қаласы

Мемлекеттік жоспарлау жөніндегі уәкілетті 
органның кейбір бұйрықтарына өзгерістер

енгізу туралы

 БҰЙЫРАМЫН:
  1. Мемлекеттік жоспарлау жөніндегі уəкілетті органның өзгерістер 

енгізілетін кейбір бұйрықтарының тізбесі бекітілсін.
  2. Инвестициялық саясат департаменті заңнамада белгіленген тəртіппен:
  1) осы бұйрықты Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 

мемлекеттік тіркеуді;
  2) осы бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 

мемлекеттік тіркелген күннен бастап күнтізбелік он күн ішінде оның қазақ жəне 
орыс тілдеріндегі көшірмесін 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 мемлекеттік кəсіпорнына жіберуді;

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

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

  3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау Қазақстан Республикасының 
Ұлттық экономика 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

«КЕЛІСІЛДІ»
Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 
2019 жылғы 4 мамырдағы № 34 бұйрығымен бекітілді

 Мемлекеттік жоспарлау жөніндегі уəкілетті органның өзгерістер 
енгізілетін кейбір бұйрықтарының тізбесі

1. «Мемлекеттік инвестициялық жобаның инвестициялық ұсынысын əзірлеу 
немесе түзету, оған қажетті сараптамаларды жүргізу, сондай-ақ бюджеттік 
инвестицияларды жоспарлау, қарау, іріктеу, іске асырылуын мониторингілеу 
жəне бағалау жəне бюджеттік кредиттеудің орындылығын айқындау 
қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика 
министрінің 2014 жылғы 5 желтоқсандағы № 129 бұйрығында (Нормативтік 
құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 9938 болып тіркелген, 2014 
жылғы 19 желтоқсанда «Əділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде жарияланған):

  көрсетілген бұйрықпен бекітілген Мемлекеттік инвестициялық жобаның 
инвестициялық ұсынысын əзірлеу немесе түзету, оған қажетті сараптамаларды 
жүргізу, сондай-ақ бюджеттік инвестицияларды жоспарлау, қарау, іріктеу, 
іске асырылуын мониторингілеу жəне бағалау жəне бюджеттік кредиттеудің 
орындылығын айқындау қағидаларында:

 2-тармақ мынадай мазмұндағы 49-1) тармақшамен толықтырылсын:
  «49-1) мультипликативтік əсер – тиісті салаға бюджеттік инвестицияларды 

жүзеге асыру кезінде экономиканың дамуына ықпал ету;»;
 9-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
  «9. Инвестициялық ұсыныстың салалық сараптамасының қорытындысы:
 1) саланың одан əрі дамуына ықпал ететін оның ағымдағы жай-күйінің 

проблемаларын, сондай-ақ қолданыстағы көрсетілетін жəне ұсынылатын 
қызметтерді салыстырмалы талдауды;

 2) МИЖ-ді іске асырудан экономиканың сабақтас салаларына (аяларына) 
болжамды мультипликативтік əсерін, оның ішінде бюджеттің кіріс бөлігін 
толықтыруға, жаңа жұмыс орындарын құруға ықпалын;

 3) проблеманы шешу нұсқасын таңдау кезінде қаралған, шетелдік 
тəжірибені ескере отырып, оны шешудің оңтайлы жолы ретінде МИЖ-ді 
таңдаудың негіздемесі бар балама нұсқаларды;

 4) МИЖ басқарудың болжанатын институционалдық схемасының 
негізділігін (негізгі қатысушылар, олардың өзара іс-қимылының схемасы, 
баланс ұстаушылардың пайдалары мен шығындарын бөлу, инвестициялық 
жəне инвестициялаудан кейінгі кезеңдерде БИЖ-ді басқару схемасы);

 5) жоба бойынша болжанатын тəуекелдерді (қаржылық, операциялық, 
техникалық, кредиттік, нормативтік-құқықтық, технологиялық, маркетингтік, 
нарықтық, коммерциялық, экологиялық жəне əлеуметтік тəуекелдер) жəне 
оларды азайту жөніндегі іс-шараларды;

 6) МИЖ-дің Мемлекеттік жоспарлау жүйесінің құжаттарына, Қазақстан 
Республикасы Президентінің Қазақстан халқына жыл сайынғы жолдауларына 
жəне Қазақстан Республикасы Президентінің тапсырмаларына сəйкестігін;

 7) МИЖ көлемінің негізділігін;
 8) мемлекеттік инвестициялардың қажеттілігіне байланысты МИЖ-ді іске 

асыру тетігін басымдықпен таңдау негізділігін бағалауды қамтиды.
 Техникалық-экономикалық негіздемені əзірлеуді қажет етпейтін, 

ақпараттық жүйелерді дамытуға бағытталған бюджеттік инвестициялық 
жобалар бойынша ақпараттандыру саласындағы орталық уəкілетті органның 
салалық қорытындысы ақпараттық жүйелерді дамытуға арналған шығындардың 
нормативтеріне сəйкес келетін есептеулер мен негіздемелерді қамтиды.

 Техникалық-экономикалық негіздемені əзірлеуді талап етпейтін ақпараттық 
жүйелерді дамытуға бағытталған бюджеттік инвестициялық жобалардың құны 
ақпараттандыру саласындағы уəкілетті органның салалық есебінің бөлігі 
ретінде ұсынылған есептеулер мен негіздемелер негізінде расталады.»;

 54-тармақтың 9) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын;»
  «9) БИЖ іске асырылған жəне іске асырылмаған жағдайдағы экономика 

салаларына (аяларына) болжамды мультипликативтік əсерін, оның ішінде 
бюджеттің кіріс бөлігін толықтыруға, жаңа жұмыс орындарын құруға ықпалын;»;

 138-тармақтың 3) тармақшасының бесінші бөлігі мынадай редакцияда 
жазылсын:

  «Салалық сараптаманың қорытындысы мыналарды:
 саладағы қазіргі ахуалдың талдауын бағалауды;
 Инвестициялар ҚЭН-інде көрсетілген іс-шаралар іске асырылмаған 

жағдайда саладағы ахуалдың талдауын бағалауды;

 Инвестициялар ҚЭН-і іс-шараларын іске асырудың саланы дамытуға 
əсерін сандық жəне сапалық көрсеткіштерді келтіре отырып жəне мыналарды:

 Инвестициялар ҚЭН- і іс-шараларының сала экономикасының 
құрылымындағы рөлі мен орнын;

 Инвестициялар ҚЭН-інің іс-шараларын іске асырудың орналасқан орнын 
таңдау мен ауқымының негізділігін;

 Инвестициялар ҚЭН-інің іс-шараларын іске асырудың мүмкіндігін;
 Инвестициялар ҚЭН-інің іс-шаралары бойынша техникалық шешімдердің 

жеткілікті болуын жəне олардың тиімділігінің бағасын көрсете отырып, 
бағалауды;

 экономиканың сабақтас салаларына (аяларына) болжамды мультиплика-
тивтік əсерін, оның ішінде бюджеттің кіріс бөлігін толықтыруға, жаңа жұмыс 
орындарын құруға ықпалын бағалауды;

 Инвестициялар ҚЭН-і іс-шараларының халықаралық стандарттарға 
сəйкестігін, оңтайлы жаңа технологиялардың қолданылуын бағалауды;

 Инвестициялар ҚЭН-і іс-шараларының мақсаттарына қол жеткізудің 
баламалы нұсқаларын бағалауды;

 бар болған жағдайда «Қазақстан Республикасындағы сəулет, қала 
құрылысы жəне құрылыс қызметі туралы» Қазақстан Республикасының 2001 
жылғы 16 шілдедегі Заңының 28-бабы 2-тармағының 1) тармақшасына сəйкес 
салалық уəкілетті мемлекеттік орган бекітетін ведомстволық нормативтерге 
сəйкес объектіні пайдалануға беру шығындарының негізділігін қамтиды.»;

 3 жəне 3-1-қосымшалар 1 жəне 2-қосымшаларға сəйкес редакцияда жа-
зылсын.

  2. «Концессиялық жобаларды жоспарлаудың жəне іске асырудың кейбір 
мəселелері туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 
2014 жылғы 22 желтоқсандағы № 157 бұйрығында (Нормативтік құқықтық 
актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 10122 болып тіркелген, 2015 жылғы 
20 ақпанда «Əділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде жарияланған):

  көрсетілген бұйрықпен бекітілген Концессионерді таңдау жөніндегі 
конкурсты өткізу қағидаларында:

64-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
  «64. Валюталық тəуекелдермен байланысты шығыстарды өтеуді қоспа-

ғанда, ерекше маңызы бар жергілікті концессиялық жобалар бойынша 
мемлекеттік міндеттемелер жергілікті бюджет қаражаты есебінен өтеледі.

 Валюталық тəуекелдермен байланысты шығыстар мынадай тəртіппен 
бөлінеді:

 ұлттық валюта бағамының əлсіреуімен байланысты шығыстар концессия 
шарты күшіне енген күні белгіленген, бірақ 5%-дан аспайтын мөлшерде 
концессионердің меншікті қаражаты есебінен өтеледі;

 ұлттық валюта бағамының əлсіреуімен байланысты шығыстардың қалған 
бөлігі жалпы төлем сомасынан тең үлестермен республикалық жəне жергілікті 
бюджеттердің қаражаты есебінен өтеледі. 

 Валюталық тəуекелдер бойынша шығыстарды республикалық бюджеттен 
өтеу үшін ерекше маңызы бар концессиялық жобалар жөніндегі комиссияның 
жəне республикалық бюджет комиссиясының шешімдері негіз болып табылады.

 Валюталық тəуекелдер бойынша шығыстарды жергілікті бюджеттен өтеу 
үшін коммуналдық меншікке жататын концессия объектісіне қатысты комис-
сияның жəне тиісті бюджет комиссиясының шешімдері негіз болып табылады.»;

  көрсетілген бұйрықпен бекітілген Концессия шарттарына мониторинг 
жүргізу, концессиялық жобаларға мониторинг жүргізу жəне олардың іске 
асырылуын бағалау қағидаларында:

 2-қосымша осы бұйрыққа 3-қосымшаға сəйкес редакцияда жазылсын.
  3. «Мемлекеттік-жекешелік əріптестік жобаларын жоспарлаудың жəне 

іске асырудың кейбір мəселелері туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық 
экономика министрінің міндетін атқарушының 2015 жылғы 25 қарашадағы № 
725 бұйрығында (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде 
№ 12717 болып тіркелген, 2016 жылғы 4 ақпанда «Əділет» ақпараттық-құқықтық 
жүйесінде жарияланған):

  көрсетілген бұйрықпен бекітілген Мемлекеттік-жекешелік əріптестік 
жобаларын жоспарлау жəне іске асыру қағидаларында:

 21 тармақтың екінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
  «Конкурстық құжаттаманың салалық сараптамасын ол енгізілген кезден 

бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде салалық орталық мемлекеттік органдар (құны 
төрт миллион айлық есептік көрсеткіштен асатын жергілікті жобалар бойынша 
жəне республикалық жобалар бойынша) не жергілікті салалық мемлекеттік 
органдар (құны төрт миллион айлық есептік көрсеткіштен асатын жергілікті 
жобалар бойынша) жүргізеді жəне ол мыналарға:

 саланың одан əрі дамуына ықпал ететін ағымдағы жай-күйінің проблема-
ларын;

 МЖƏ жобасы мақсаттарының салада орын алған проблемаларды шешуге 
сəйкестігін;

 МЖƏ жобасының Мемлекеттік жоспарлау жүйесінің құжаттарына сəйкес-
тігін бағалау, оның ішінде тиісті салада (аяда, өңірде) тауарларға, жұмыс тарға 
жəне көрсетілетін қызметтерге қажеттіліктердің бар болуын көрсету, сондай-
ақ МЖƏ жобасының болжамды түпкілікті нəтижесінің болуын, Қазақстан 
Республикасы Президентінің, Қазақстан Республикасы Үкіметінің тапсыр-
маларына немесе актілеріне сəйкестікті;

 ұсынылған схема бойынша МЖƏ жобасын іске асыру мүмкіндігі мен 
орындылығын;

 техникалық жағынан күрделі жəне (немесе) бірегей болып табылатындығын;
 МЖƏ объектісінің Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2017 жылғы 6 

қарашадағы № 710 қаулысымен бекітілген, мемлекеттік-жекешелік əріптестікті 
іске асыру үшін, оның ішінде концессияға беруге жатпайтын объектілер 
тізбесіне тиесілілігін;

 жекеше əріптестің жəне ол ұсынатын тауарларды (жұмыстарды, көрсе-
тілетін қызметтерді) тұтынушылар мүдделерінің теңгерімділігін қамтамасыз 
ету қағидатын негізге ала отырып, МЖƏ жобасын іске асырудың балама 
нұсқаларын;

 МЖƏ жобасын іске асырған жəне мұндай іске асыру болмаған жағдайда 
саладағы ахуалды;

 МЖƏ жобасын іске асырудан түскен пайданы бөлуді;
 МЖƏ жобасын іске асырудың экономиканың сабақтас салаларына 

(аяларына) болжамды мультипликативті əсерін;
 ұсынылатын кіріс алу жəне шығындарын өтеу көздерін, мемлекеттік қолдау 

мен бағалық шешімдерді, оның ішінде инвестициялық жəне операциялық 
шығындардың барлық құрамдауыштары бойынша баға-сапа арақатынасының 
оңтайлылығын бағалауды;

 конкурстық құжаттамада көзделген технологиялық, техникалық шешім-
дерді, оның ішінде іске асыру кестесін;

 МЖƏ жобасын іске асыру нəтижесінде құрылатын объектінің болжанатын 
физикалық параметрлері жəне техникалық сипаттамаларын бағалауды 
қамтитын салалық сараптамаға жатады.»;

 24-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
  «24. Бюджетті атқару жөніндегі орталық уəкілетті орган, егер жоба 

техникалық жағынан күрделі жəне (немесе) бірегей болып табылса, конкурстық 
құжаттаманы құзыретіне кіретін мəселелер бойынша ол түскен күннен бастап 
20 (жиырма) жұмыс күні ішінде, ал жобалардың қалғандары бойынша – 10 (он) 
жұмыс күні ішінде мына мəселелерді:

 1) инфрақұрылымдық облигациялар бойынша мемлекеттің кепілгерлігін 
немесе МЖƏ жобаларын қаржыландыру үшін тартылатын қарыздар бойынша 
мемлекеттік кепілдікті ұсынуды.

 Бюджетті атқару жөніндегі орталық уəкілетті орган мемлекет кепілгерлігін 
ұсынуды көздейтін конкурстық құжаттаманы келісу кезінде МЖƏ жобасы 
бойынша жекеше əріптесті айқындау жөніндегі конкурс шеңберінде конкурсты 
ұйымдастырушы беруді ұсынған мемлекет кепілгерлігінің көлемін келіседі;

 2) МЖƏ объектісін республикалық меншікке қабылдау немесе респуб-
ликалық меншіктегі бар объектіні МЖƏ жобасын іске асыру үшін беруді қарап, 
келісуді жүргізеді.

 Конкурстық құжаттаманы бюджетті атқару жөніндегі орталық уəкілетті 
органмен келісу келісім туралы немесе келіспеу себептерін немесе конкурстық 
құжаттаманы пысықтау бойынша талаптарды көрсете отырып келіспеу туралы 
хат түрінде ресімделеді.»;

 32-тармақ алып тасталсын;
 33-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
  «33. Конкурстық құжаттаманың сараптама қорытындысы мыналарды:
 конкурстық құжаттаманың паспортын;
 конкурстық құжаттаманың Қазақстан Республикасының МЖƏ саласындағы 

қолданыстағы заңнамасының талаптарына сəйкестігін бағалауды;
 ақпараттық парақты бағалауды, оның ішінде жекеше əріптеске ұсыну 

(Жалғасы 18-бетте) 
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жоспарланатын мемлекеттік қолдау шаралары мен шығындарды өтеу жəне 
кірістерді алу көздерін бағалауды, сондай-ақ 2008 жылғы 4 желтоқсандағы 
Қазақстан Республикасы Бюджет кодексінің 164-бабының 2-тармағына 
сəйкес мемлекеттік жоспарлау жөніндегі уəкілетті орган бекіткен Қазақстан 
Республикасы Үкіметінің жəне жергілікті атқарушы органдардың нормативтік 
құқықтық актілерде белгіленген мемлекеттік міндеттемелер лимиттері шегінде 
мемлекеттік міндеттемелерді қабылдау мүмкіндігін;

 конкурстық құжаттама шарттарын бағалауды;
 МЖƏ шартының жобасын бағалауды қамтиды;
 конкурс ұйымдастырушыға, жобалық топқа, жекеше əріптесті айқындау 

жөніндегі конкурстық комиссияға, өзге де мүдделі тұлғаларға:
 конкурстық құжаттаманың сапасын арттыру;
 МЖƏ жобасын басқару сапасын арттыру;
 МЖƏ жобасын іске асыру тиімділігін жəне тəуекелдерді басқаруды 

қамтамасыз ету жөніндегі ұсынымдарды қамтиды.»;
 36 жəне 37-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:
  «36. Конкурстық құжаттама құрамындағы МЖƏ шартының жобасын 

бағалау мыналарды:
 1) шарт жобасының Заңның 46-бабына сəйкестігін талдауды;
 2) шарт жобасының конкурстық құжаттама талаптарына сəйкестігін тал-

дауды;
 3) сыртқы жағдайлардың МЖƏ жобасын іске асыруға əсерін бағалауды 

қоса алғанда, мемлекеттік əріптес пен жекеше əріптестің тəуекелдерін тал-
дауды;

 4) МЖƏ субъектілерінің қызметін мемлекеттік қолдау шараларын, көлемі 
мен оны ұсыну шарттарын, сондай-ақ МЖƏ субъектілерінің шығындарын өтеу 
жəне кірістерді алу құрамын талдауды; 

 5) тараптардың жауапкершіліктерін, МЖƏ жобасын іске асыру шеңберінде 
туындауы мүмкін дауларды қарау шарттарын талдауды; 

 6) конкурстық құжаттама құрамындағы шарт жобасы бойынша тұжырымдар 
мен ұсынымдарды;

 7) МЖƏ жобасы бойынша мемлекеттік міндеттемелер болған жағдайда 
жоба бойынша төлемдер кестесін талдауды қамтиды.

  37. Мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық не жергілікті уəкілетті 
орган конкурстық құжаттаманы келіседі жəне МЖƏ-ні дамыту орталығы 
немесе облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың жəне 
астананың жергілікті атқарушы органдары айқындайтын сараптама жүргізуге 
уəкілетті заңды тұлғалар жүргізген конкурстық құжаттама сараптамасының 
қорытындысын конкурсты ұйымдастырушыға жолдайды.

 Жергілікті мемлекеттік-жеке меншік əріптестік жобаларының конкурстық 
құжаттамаларын, оның ішінде оларға тиісті өзгерістер мен (немесе) толық-
тырулар енгізу кезінде, жекеше əріптесті айқындау бойынша тікелей 
келіссөздер кезінде жергілікті мемлекеттік-жекешелік əріптестік жобаларына 
бизнес-жоспарларды, оның ішінде оларға тиісті өзгерістер (немесе) 
толықтырулар енгізу кезінде транспарентті əрі тəуелсіз бағалауды қамтамасыз 
ету мақсатында сараптаманы міндетті түрде облыстардың, республикалық 
маңызы бар қалалардың жергілікті атқарушы органдары айқындайтын, 
сараптама жүргізуге уəкілетті заңды тұлғалары жүргізеді.»;

 60-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
  «60. Мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық уəкілетті орган МЖƏ жо-

баларын, оның ішінде концессиялық жобаларды консультативтік сүйемелдеу 
бойынша қызметтер көрсетуге арналған өтінімді кейіннен республикалық 
бюджет комиссиясының қарауына енгізу үшін бюджеттік жоспарлау жөніндегі 
орталық уəкілетті органның қарауына енгізеді.

 Мемлекеттік жоспарлау жөніндегі жергілікті уəкілетті орган МЖƏ 
жобаларын, оның ішінде концессиялық жобаларды консультативтік сүйемелдеу 
бойынша қызметтер көрсетуге арналған өтінімді бюджет комиссиясының 
қарауына енгізеді.

 Бюджет комиссиялары мақұлдаған əрбір МЖƏ жобасын, оның ішінде 
концессиялық жобаны консультативтік сүйемелдеу бойынша көрсетілетін 
қызметтерді қаржыландыру көлемі бойынша мемлекеттік жоспарлау жөніндегі 
орталық немесе жергілікті уəкілетті орган МЖƏ жобаларын, оның ішінде 
концессиялық жобаларды консультативтік сүйемелдеу бойынша көрсетілетін 
қызметтердің тізбесін қалыптастырады, ол мемлекеттік жоспарлау жөніндегі 
орталық немесе жергілікті уəкілетті органның тиісті бөлінетін бюджеттік 
бағдарламасының қаражаты есебінен жүзеге асырылады.»;

 74-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
  «74. Конкурсты ұйымдастырушы жекеше əріптесті айқындау үшін 

конкурстық комиссия (бұдан əрі – Комиссия) құрады.
 Комиссияның төрағасы конкурсты ұйымдастырушының бірінші басшысы 

болып табылады (конкурсты ұйымдастырушы жергілікті атқарушы орган болған 
жағдайда – облыстың, республикалық маңызы бар қаланың жəне астананың 
əкімінің орынбасарынан төмен емес).

 Комиссия хатшысы конкурсты ұйымдастырушының құрылымдық бөлімше 
басшысының орынбасарынан төмен емес өкілі болып табылады.

 Комиссияның құрамына мемлекеттік жоспарлау, бюджетті атқару жөніндегі 
уəкілетті органдардың құрылымдық бөлімше басшысының орынбасарынан 
төмен емес өкілдері, Қазақстан Республикасының Ұлттық кəсіпкерлер 
палатасының өкілдері кіреді.

 Бұл ретте, егер МЖƏ жобасында мемлекеттік міндеттемелер көзделмеген 
жағдайда комиссияның құрамына бюджетті атқару жөніндегі уəкілетті органның 
өкілін қосу міндетті емес.

 Конкурсты ұйымдастырушы жарғылық капиталға қатысу үлестерінің 
немесе дауыс беретін акцияларының елу жəне одан көп пайызы мемлекетке 
тікелей немесе жанама түрде тиесілі жауапкершілігі шектеулі серіктестіктер, 
акционерлік қоғамдар болған жағдайларда Комиссия құрамына сондай-ақ тиісті 
саланың уəкілетті органының өкілі (өкілдері) кіреді.

 Комиссия құрамына өзге мемлекеттік органдары, ұйымдарды кіре алады.
Комиссияның жұмыс органы конкурсты ұйымдастырушы болып табылады.»;
  141-тармақтың 2) тармақшасының екінші бөлігі мынадай редакцияда жа-

зылсын:
  «МЖƏ жобасына бизнес-жоспардың салалық сараптамасын салалық 

орталық мемлекеттік органдар (құны төрт миллион айлық есептік көрсеткіштен 
асатын жергілікті жобалар бойынша жəне республикалық жобалар бойынша) 
не жергілікті салалық мемлекеттік органдар (құны төрт миллион айлық есептік 
көрсеткіштен аспайтын жергілікті жобалар бойынша) оны енгізген сəттен бастап 
10 (он) жұмыс күні ішінде жүргізеді жəне оны бағалауды қамтиды:

 саланың одан əрі дамуына ықпал ететін ағымдағы жай-күйінің проблема-
ларын;

 МЖƏ жобасы мақсаттарының салада орын алған проблемаларды шешуге 
сəйкестігін;

 МЖƏ жобасының Мемлекеттік жоспарлау жүйесінің құжаттарына 
сəйкестігін бағалау, оның ішінде тиісті салада (аяда, өңірде) тауарларға, 
жұмыс тарға жəне көрсетілетін қызметтерге қажеттіліктердің бар болуын 
көрсету, сондай-ақ МЖƏ жобасының болжамды түпкілікті нəтижесінің болуын, 
Қазақстан Республикасы Президентінің, Қазақстан Республикасы Үкіметінің 
тапсырмаларына немесе актілеріне сəйкестікті;

 ұсынылған схема бойынша МЖƏ жобасын іске асыру мүмкіндігі мен 
орындылығын;

 техникалық жағынан күрделі жəне (немесе) бірегейлігін;
 МЖƏ объектісінің Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2017 жылғы 6 

қарашадағы № 710 қаулысымен бекітілген, мемлекеттік-жекешелік əріптестікті 
іске асыру үшін, оның ішінде концессияға беруге жатпайтын объектілер 
тізбесіне тиесілілігін;

жекеше əріптестің жəне ол ұсынатын тауарларды (жұмыстарды, көрсеті-
летін қызметтерді) тұтынушылар мүдделерінің теңгерімділігін қамтамасыз 
ету қағидатын негізге ала отырып, МЖƏ жобасын іске асырудың балама 
нұсқаларын;

 МЖƏ жобасын іске асырған жəне мұндай іске асыру болмаған жағдайда 
саладағы ахуалды;

 МЖƏ жобасын іске асырудан түскен пайданы бөлуді;
 МЖƏ жобасын іске асырудың экономиканың сабақтас салаларына 

(аяларына) болжамды мультипликативті əсерін;
 ұсынылатын кіріс алу жəне шығындарын өтеу көздерін, мемлекеттік қолдау 

мен бағалық шешімдерді, оның ішінде инвестициялық жəне операциялық 
шығындардың барлық құрамдауыштары бойынша баға-сапа арақатынасының 
оңтайлылығын бағалауды;

 конкурстық құжаттамада көзделген технологиялық, техникалық шешім-
дерді, оның ішінде іске асыру кестесін;

 МЖƏ жобасын іске асыру нəтижесінде құрылатын объектінің болжанатын 
физикалық параметрлері жəне техникалық сипаттамаларын бағалауды 
қамтитын салалық сараптамаға жатады.»;

 147-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
  «147. Сараптаманы ескере отырып, МЖƏ жобасына бизнес-жоспарын 

мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық немесе жергілікті уəкілетті органмен 
келісудің жалпы мерзімі техникалық жағынан күрделі жəне (немесе) бірегей 
болып табылатын жобалар бойынша 40 (қырық), ал жобалардың қалғандары 
бойынша – 25 (жиырма бес) жұмыс күннен аспайды.

 Жергілікті атқарушы органдар айқындаған сараптама жүргізуге уəкілетті 
заңды тұлғалар тартылмаған жағдайда, мемлекеттік жоспарлау жөніндегі 
жергілікті уəкілетті орган тиісті қорытындыны өзі дайындайды.

 МЖƏ жобасына бизнес-жоспарын жетіспейтін жəне (немесе) қосымша 
ақпарат ұсыну қажет болған жағдайларда, МЖƏ-ні дамыту орталығынемесе 
облыстардың, республикалық маңызы бар қалалар мен астананың жергілікті 
атқарушы органдары айқындайтын сараптаманы жүргізуге уəкілетті заңды 
тұлғалар құжаттар топтамасы түскен күннен бастап 5 (бес жұмыс) жұмыс 
күні ішінде (бір реттен артық емес) тиісті сұрау салуларды, сұрау салудың 
көшірмесін мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық немесе жергілікті 
уəкілетті органға жолдайды. Жетіспейтін жəне (немесе) қосымша ақпаратты 
немесе қосымша мерзімдердің қажеттігі туралы хабарламаны МЖƏ жобасына 
бизнес-жоспарын əзірлеуші сұрау салу түскен күннен бастап 5 (бес) жұмыс 
күні ішінде жолдайды.

 Бұл ретте жетіспейтін жəне (немесе) қосымша ақпаратты ұсынудың 
қосымша мерзімі күнтізбелік 15 (он бес) күннен аспайды.

 Сұрау салуды жолдаған күннен бастап, қажетті ақпаратты ұсынғанға дейін 
сараптама жүргізу мерзімдері тоқтатылады.

 Сұрау салуға сəйкес қажетті ақпараттар мерзімге сəйкес ұсынылмаған 
жағдайда МЖƏ жобасына бизнес-жоспары əзірлеушіге қараусыз кейін 
қайтарылады.»;

 160-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
  «160. Қазақстан Республикасы Бюджет кодексінің 162 жəне 163-баптары-

на сəйкес Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысын (ерекше маңызы бар 
жобалар бойынша) немесе мəслихаттың шешімін қабылдау қорытындылары 
бойынша конкурсты не тікелей келіссөздерді ұйымдастырушы (уəкілетті адам) 
əлеуетті жекеше əріптеспен МЖƏ шартын жасасады.

 МЖƏ жобасы бойынша мемлекеттік міндеттемелер болмаған жағдайда 
тікелей келіссөздерді ұйымдастырушы (уəкілетті адам) Тікелей келіссөздер 
жүргізу жөніндегі комиссияның тікелей келіссөздер нəтижелері туралы шешімі 
негізінде əлеуетті жекеше əріптеспен МЖƏ шартын жасасады.»;

 186-тармақтың үшінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
  «186. МЖƏ жобаларын іске асыруды бағалау нəтижесі МЖƏ жобаларын 

басқару сапасын жақсарту жөніндегі ұсынымдарды қамтитын есеп болып та-
былады.

 МЖƏ-ні дамыту орталығы МЖƏ жобаларының іске асырылуын бағалау 
шеңберінде талдау жүргізеді, оның қорытындысы бойынша МЖƏ саласындағы 
заңнаманы жетілдіру жөніндегі ұсынымдары бар талдамалық есеп дайындайды.

 МЖƏ жобаларының іске асырылуын бағалау есебінің құрылымы:
 тұжырымдары мен ұсынымдары бар МЖƏ жобаларын бағалау бойынша, 

оның ішінде МЖƏ жобаларын дайындау мерзімдері бойынша жиынтық 
ақпараттан;

 есептің негізгі бөлігінен;
 салыстырма кестені қоса бере отырып, МЖƏ саласындағы заңнаманы 

жетілдіру бойынша ұсынымдардан (қажет болған жағдайда) тұрады.
 Есепке МЖƏ жобасының атауын, құнын, мақсатын, іске асыру кезеңін, 

мемлекеттік жəне жекеше əріптестің атауын, сондай-ақ МЖƏ жобасының 
ағымдағы мəртебесін қамтитын əрбір МЖƏ жобасы бойынша қысқаша ақпарат 
қоса беріледі.

 Ерекше маңызы бар МЖƏ жобалары бойынша қажет болған жағдайда 
мұндай жобаларды іске асыруға жеке бағалау жүргізіледі.»;

1-қосымша осы бұйрыққа 4-қосымшаға сəйкес редакцияда жазылсын.

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің
2019 жылғы 4 мамырдағы № 34 бұйрығына 1-қосымша

 Мемлекеттік инвестициялық жобаның инвестициялық ұсынысын 
əзірлеу немесе түзету, оған қажетті сараптамаларды жүргізу, 

сондай-ақ бюджеттік инвестицияларды жоспарлау, қарау, іріктеу, іске 
асырылуын мониторингілеу  жəне бағалау жəне бюджеттік кредиттеудің 

орындылығын айқындау қағидаларына 3-қосымша

 Нысан
  «Инвестициялық ұсынысқа экономикалық қорытынды»

1. Жоба бойынша жалпы ақпарат
1.1 Мемлекеттік инвестициялық жобаның атауы
1.2 Жобаның қуаты (өлшем бірлігі)
1.3 Іске асырылу кезеңі (жыл)
1.4 Пайдаланылу кезеңі (жыл)
1.5 Жобаның іске асырылуын негіздеу (салалық сараптама 

қорытындысына сəйкес)
1.6 Қаржыландыру тетіктері жəне көлемі (пайдалануға берілгенге дейінгі 

барлық шығындар) (мың теңге)
1) Бюджеттік инвестициялық жобаның техникалық-экономикалық 

негіздемесін əзірлеу (түзету) құны (мың теңге)
2)  Жерді сатып алу құны (мың теңге) 
3) Нормативтік құқықтық актілерде белгіленген мемлекеттік 

міндеттемелер лимиттерінің шегінде мемлекеттік міндеттемелерді 
қабылдау мүмкіндігі (жоба мемлекеттік-жекешелік əріптестік ретінде 
іске асырылған жағдайда) 

1.7 Бюджеттік инвестициялық саясаттың басымдықтарына сəйкестігі
1.8 Ұсынылған құжаттаманың болуы
2. Мемлекеттік жоспарлау жүйесі құжаттарының ережелеріне, 

Қазақстан Республикасы Президентінің Қазақстан халқына жыл 
сайынғы жолдауларына, Қазақстан Республикасы Президентінің 
тапсырмаларына сəйкестігі (құжаттың деректемелерін көрсету)

3. Жобаны басқарудың институционалдық схемасы (іске асырылу 
барысында, сол сияқты инвестициялықтан кейінгі кезеңдегі барлық 
жобаға қатысушылар туралы ақпарат, олардың өзара іс -қимылдары)

4. Түпкілікті нəтиженің өлшенетін (сандық) көрсеткіштерінің болуы
5. Тəуекелдерді бағалау тұрғысынан жобаны іске асыру мүмкіндігі
6. Мемлекеттік инвестициялық жоба құнын есептеудің негізділігі
7. Мемлекеттік инвестициялардың қажеттілігіне байланысты мемлекет-

тік инвестициялық жобаны іске асыру тетігін басымдықпен таңдау 
негізділігі

 
Тұжырымдар (мемлекеттік инвестициялық жобаларды бюджеттен қаржы-

ландырудың ықтимал түрі мен тəсілдерін, сондай-ақ мемлекеттік инвести-
циялық жобаны іске асырудың орындылығын айқындау).

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің
2019 жылғы 4 мамырдағы № 34 бұйрығына 2-қосымша

Мемлекеттік инвестициялық жобаның инвестициялық ұсынысын 
əзірлеу немесе түзету, оған қажетті сараптамаларды жүргізу, 

сондай-ақ бюджеттік инвестицияларды жоспарлау, қарау, іріктеу, іске 
асырылуын мониторингілеу жəне бағалау жəне бюджеттік кредиттеудің 

орындылығын айқындау қағидаларына 3-1-қосымша

 Мемлекеттік инвестициялық жобаны іріктеу əдістемесі
  
1. Мемлекет үшін басқалардың арасында мыналар:
 экономиканың əлеуметтік маңызы бар бірқатар салаларын дамытуға 

арналған бюджет қаражатының тапшылығы;
 бюджеттерді толтыру үшін салықтарды көтеру мүмкіндігінің жоқтығы;
 бюджеттердің кірістерін ұлғайту мақсатында мемлекеттік қарыз алуды 

пайдалануға қойылатын шектеулер;
 мемлекеттік көрсетілетін қызметтерді ұсыну сапасына халықтың нара-

зылығы мемлекеттік-жекешелік əріптестік жобаларын (бұдан əрі – МЖƏ) іске 
асыру үшін негізгі алғышарттар болып табылады.

  2. Бюджет кірістерін ұлғайту, бюджет шығыстарын қысқарту (ұлғайту 
емес) үшін салықтарды арттыру призмасы арқылы бюджет қаражатын тиімді 
басқару мемлекеттің МЖƏ жобаларына қатысуының негізгі өлшемшарттары, 
яғни, жобалардың бюджет тиімділігінің өлшемшарты, сондай-ақ МЖƏ тетіктері 
арқылы мемлекеттік инвестициялық жобаны (бұдан əрі – МИЖ) іске асырудың 
заңнамалық мүмкіндігі болып табылады.

  3. Жобаларды алғашқы іріктеу инвестициялар объектісін МЖƏ-ге беру 

бойынша шектеулердің болмауы, сондай-ақ бюджеттік инвестицияларға деген 
қажеттіліктің болу өлшемшарттары сияқты заң өлшемшарттары негізінде 
жүзеге асырылады.

 Егер инвестициялар объектісі Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2017 
жылғы 6 қарашадағы № 710 қаулысымен бекітілген Мемлекеттік-жекешелік 
əріптестікті іске асыру үшін, оның ішінде концессияға беруге жатпайтын 
объектілер тізбесіне енгізілсе, онда жобаның бюджеттік инвестициялар арқылы 
іске асырылуы қаралады.

 Мемлекеттік инвестициялардың қажеттілігіне байланысты мемлекеттік 
инвестициялық жобалар мынадай басымдықпен қаралады:

 1) МЖƏ жобасын іске асыру барысында өндірілетін тауарлардың, 
жұмыстар мен көрсетілетін қызметтердің белгілі бір көлемін мемлекеттің тұтыну 
кепілдігін көздейтін жобалардан басқа бюджет қаражаты есебінен ақшалай 
төлемді талап етпейтін жобаның МЖƏ арқылы іске асырылуы қаралады;

 2) бюджет қаражаты есебінен ақшалай төлемді талап ететін жобаның 
бюджеттік инвестициялар арқылы іске асырылуы қаралады;

 3) бюджет қаражаты есебінен ақшалай төлемді талап ететін жобаның 
МЖƏ арқылы іске асырылуы қаралады.

  4. Экономикалық сараптама екі деңгейден тұрады:
 экономикалық сараптаманың бірінші деңгейі МИЖ-дің Мемлекеттік 

жоспарлау жүйесінің құжаттарына сəйкестігін, сондай-ақ жобаны іске асыру 
жеделдігін бағалаудан тұратын «МИЖ басымдығы» деген көрсеткішті бағалау 
тұрғысынан жүргізілетін болады. Жобаны іске асырудың жеделдігі болған 
жағдайда жобаны бюджеттік инвестициялар арқылы іске асыру қаралады.

 Ойын-сауық қызметтерін көрсетуге, ойын бизнесіне, шаштараз бен 
косметикалық көрсетілетін қызметтер салондарына, монша-сауықтыру 
кешендеріне, сауда-ойын-сауық орталықтарына жəне басқа да салаларға 
бағытталған жобалар мемлекеттік инвестициялық жобаларды жүзеге асыру 
арқылы іске асырылмайды.

 Егер құжаттаманы əзірлеуге жəне сараптама жасауға жұмсалатын 
шығындар жобаны іске асыру құнынан жоғары болса, онда МИЖ МЖƏ тетігі 
арқылы қаралмайды.

 екінші деңгей, шығындар мен пайданы талдау əдісімен мынадай формула 
бойынша бюджет тиімділігінің коэффициентін айқындау: 

,
мұнда: 
Кбэ – бюджет тиімділігінің коэффициенті;
ДБбиj – j кезеңінде бюджеттік инвестициялық жоба не мемлекеттің 

жарғылық капиталға қатысуы арқылы жобаны іске асырудан мемлекеттік 
(республикалық, сонымен бірге жергілікті) бюджетке түскен түсімдер;

РБби j – j кезеңінде жобаны іске асыруға жұмсалатын қаражат 
(инвестициялық, сондай-ақ пайдалануға беру кезеңінде);

ДБгчпj – j кезеңінде МЖƏ арқылы жобаны іске асырудан мемлекеттік 
(республикалық, сонымен бірге жергілікті) бюджетке түскен түсімдер;

РБгчпj – j кезеңінде МЖƏ жобасы бойынша мемлекеттік міндеттемелер;
Ст – дисконттау мөлшерлемесі.
Дисконттау мөлшерлемесінің мəнін инвестициялық ұсынысты əзірлеу 

күніне Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің қайта қаржыландыру 
мөлшерлемесінің мəніне тең не Қазақстан Республикасының əлеуметтік-
экономикалық даму болжамына сəйкес болжамдалған инфляцияның орташа 
мəніне тең таңдау ұсынылады.

 Егер Кбэ > 0, онда МИЖ-ді бюджеттік инвестициялар ретінде іске асыру 
қаралады;

 Егер Кбэ ≤ 0, онда МИЖ ең алдымен МЖƏ жобасы ретінде іске асыру 
қаралады.

 Егер МИЖ бюджет тиімділігі коэффициентінің теріс мəні болса жəне МЖƏ 
жобасы арқылы қарау қажеттілігі туындаса, жобаның өтімділік мерзімі мына 
формула бойынша есептеледі:

 ІC (Іnvest Capіtal) – жобадағы алғашқы инвестициялық шығындар;
 CFі (Cash Flow) – таза пайда мен амортизация сомасы болып табылатын 

уақыттың і-ші кезеңінде жобадан түсетін ақша ағыны.

 Ақша ағынын есептеу үшін мына формулаларды қолдану қажет:
 немесе
 CFі = Кіріс – Операциялық шығасылар – Салықтық төлемдер жəне қарыз 

капиталы бойынша төлемдер, мұнда:
 А (Amortіzatіon) – амортизация, шығын болып табылмайтын ақша 

ағынының түрі;
 NP (Net Profіt) – инвестициялық жобаның таза пайдасы.
 Пруденциялық нормативтер не ковенанттар бойынша шектеулер болмаған 

кезде жоба бюджеттік кредит арқылы қаржыландырылады.
 5.  Егер МИЖ-ді МЖƏ жобасы ретінде іске асыру қаралмаса, онда қаржы-

ландыру сызбасын айқындау мына алгоритм негізінде жүзеге асырылады:
 егер инвестициялар объектісі квазимемлекеттік сектор субъектісінің 

балансында болса, онда жоба заңды тұлғалардың жарғылық капиталына 
мемлекеттің қатысуы не бюджеттік кредиттеу арқылы бюджеттік инвестициялар 
ретінде іске асырылуы қаралады;

 егер инвестициялар объектісі мемлекеттік мекеменің балансында болса, 
онда жоба бюджеттік инвестициялық жоба ретінде іске асырылуы қаралады;

 тікелей қаржы кірісі болмаған кезде не егер негізгі пайда алушы мемлекеттік 
мекеме болып табылса, МИЖ БИЖ ретінде іске асырылады;

 егер жобаның инвестициядан кейінгі кезеңдегі (пайдалану) негізгі кірісі 
мемлекеттік бюджет есебінен қалыптастырылса, онда жоба заңды тұлғаның 
жарғылық капиталына мемлекеттің қатысуы (қатысу үлесінің ұлғаюы) арқылы 
іске асырылады;

 егер негізгі кіріс мемлекеттік бюджет есебінен қалыптастырылмаса, бірақ 
заңды тұлғаның мемлекеттік кəсіпорынның не коммерциялық емес акционерлік 
қоғамның ұйымдық-құқықтық нысаны болса, онда жоба заңды тұлғаның 
жарғылық капиталына мемлекеттің қатысуы (қатысу үлесінің ұлғаюы) арқылы 
іске асырылады;

 жоғарыда аталғандарға сəйкес келмеген жағдайларда заңды тұлғаның 
қаржылық көрсеткіштеріне қосымша тексеру жүргізіледі.

 Осылайша, егер заңды тұлғаның пруденциялық нормативтер не бұрын 
жүзеге асырылған, бірақ өтелмеген қарыздар ковенанттары бойынша 
шектеулері бар болса, онда жоба заңды тұлғаның жарғылық капиталына 
мемлекеттің қатысуы (қатысу үлесінің ұлғаюы) арқылы іске асырылады.

 Пруденциялық нормативтер не ковенанттар бойынша шектеулер болмаған 
кезде жоба бюджеттік кредит арқылы қаржыландырылады.

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің
 2019 жылғы 4 мамырдағы № 34 бұйрығына 3-қосымша

Концессия шарттарына мониторинг жүргізу, 
концессиялық жобалардың іске асырылуына мониторинг жəне

бағалау жүргізу қағидаларына 2-қосымша

Нысан

Кон цессиялық жобалардың іске асырылуын мониторингілеу, 
республикалық жəне коммуналдық меншікке жататын концессия 
объектілері бойынша концессия шарттарын мониторингілеу

жөніндегі ақпарат

Концессиялық жобаның атауы
Шарттың нысанасы
Концедент
Концессионер
Инвестициялық шығындарының өтемақысы, мың теңге, барлығы
Пайдалану шығындарының өтемақысы, мың теңге, барлығы
Басқару үшін сыйақы, мың теңге, барлығы
Жалдау төлемақысы, мың теңге, барлығы
Қолжетімділік үшін төлемақы, мың теңге, барлығы
 «Концессиялар туралы» 2006 жылғы 7 шілдедегі Қазақстан Республикасы 
Заңының 14-бабының 1-тармағына сəйкес мемлекеттік қолдау шаралары
Жобаны басқару жөніндегі топтың болуы

(Жалғасы. Басы 17-бетте) 

(Соңы 19-бетте) 
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Бақылау оқиғалары Өлшем
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қа
бы
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ын

 ш
ар
ал
ар Жобаға əсері, 

оның бақылау 
нүктелері: 
құны, 

мерзімдері, 
көрсетілетін 
қызметтердің 

сапасы/ 
қолжетімділігі

ме
рз
ім
де
рі

Шартқа қол қою (қол қою күні, шарттың нөмірі) күні
Шартты қазынашылық органдарында тіркеу 
(тіркеу күні, шарттың тіркеу нөмірі)

күні

Шарттың күшіне енуі күні
Жер учаскесін беру (куəліктің нөмірі жəне күні) күні
Құрылысқа рұқсат, өзге де рұқсаттар беру 
(құжаттың түрі мен күні)

күні

Қаржылық жабылуы: жобаны қаржылық 
ресурстармен қамтамасыз ету (кредиттік 
шарттың күні, нөмірі)

күні

Құрылыстың басталуы күні
Құрылыстың аяқталуы күні
Объектіні пайдалануға беру (актінің күні мен 
нөмірі)

күні

Объектіні мемлекеттік меншікке қабылдау (актінің 
күні, нөмірі)

күні

Қарызды өтеу күні
Жалдау төлемдерін төлеу күні
Құқықтарды концессионерге беру (пайдалану, 
иелену құқығын), (актінің, шарттың күні, нөмірі)

күні

құ
ны

Инвестициялық шығындарының өтемақысы 
(ағымдағы күнге)

мың теңге

Пайдалану шығындарының өтемақысы 
(ағымдағы күнге)

мың теңге

Басқару үшін сыйақы (ағымдағы күнге) мың теңге
Концессия объектісін пайдаланғаны үшін жалдау 
төлемақысы (ағымдағы күнге)

мың теңге

Концессия объектісін пайдалану процесінде 
тауарларды, жұмыстар мен көрсетілетін 
қызметтерді өткізу (ағымдағы күнге)

мың теңге

Қолжетімділік үшін төлемақы (ағымдағы күнге) мың теңге
Қазақстан Республикасының заңнамасында 
белгіленген жағдайларда мемлекеттен берілетін 
субсидиялар (ағымдағы күнге)

мың теңге

Меншікті қаражат мың теңге
Қарыз қаражаты қарыз 

валютасында, 
мың теңге

Объектіні салу құны мың теңге
Концессия объектісінің құны мың теңге

са
па
сы

/ қ
ол

 ж
ет
ім
ді
лі
гі

Пайдалану кезеңіндегі жұмыс орындары орындардың 
саны

Түпкілікті нəтиженің көрсеткіштері
Концеденттің шарт бойынша міндеттемелерді 
орындауы: (шарт бойынша міндеттемелер тізбесі 
көрсетіледі)

шартқа сəйкес

Концессионердің шарт бойынша міндеттемелерді 
орындауы: (шарт бойынша міндеттемелер тізбесі 
көрсетіледі)

шартқа сəйкес

Концессионердің қаржылық жағдайы, оның 
ішінде:
ағымдағы өтімділігі: ағымдағы активтер/ағымдағы 
міндеттемелер

коэффициенті

меншікті қаражатпен қамтамасыз етілуі: (меншікті 
капитал-айналымнан тыс активтер )/ағымдағы 
активтер

коэффициенті

активтердің рентабельділігі: (таза пайда/
активтердің құны)*100%

коэффициенті

Тауарлардың, жұмыстар мен көрсетілетін 
қызметтердің сапасы (шартқа сəйкес сапа 
өлшемшарттары, талаптары көрсетіледі)

шартқа сəйкес

Концессия шарты шеңберінде жүзеге 
асырылатын қызмет түрі

шартқа сəйкес 
тізбе

Концессия шарты бойынша жұмыстардың, 
көрсетілетін қызметтердің көлемі мен түрлері

шартқа сəйкес 
заттай мəнде

Құқық белгілейтін құжаттар мен меншік иелері 
көрсетілген жер учаскесінің болуы
Ведомстводан тыс кешенді сараптама 
қорытындысы бар жобалау-сметалық құжат-
таманың болуы (қорытындының нөмірі мен күні)
2006 жылғы 7 шілдедегі «Концессиялар туралы» 
Қазақстан Республикасы Заңының 14-бабының 
1-тармағында көзделген мемлекеттік қолдау 
шаралары

шартқа сəйкес

Қарызды өтеу (ағымдағы күнге) мың теңге
Жалдауды өтеу (ағымдағы күнге) мың теңге
Шығарылатын өнімнің 1 бірлігіне қосылған құн мың теңге
Үздік əлемдік практикалар мен инновацияларды 
қолдану жəне енгізу
Лизингке, жалға, мүлікті жалдауға берілген 
концессия объектісінің жағдайы

шартқа сəйкес

Концессия объектісінің қор қайтарымы, 
концессиялық жоба бойынша өндірілген өнімнің 
жылдық көлемі, мың теңге/концессия объектісінің 
орташа жылдық құны, мың теңге

коэффициенті

 
Барлық мəліметтің анық екенін растаймын ___________ жылғы «___» ______________
 (лауазымды адамның тегі, аты, əкесінің аты (болған жағдайда), қолы)* (толтыру күні )

 Мөрдің орны

 Ескертпе:
 * Тиісті саланың уəкілетті органының бірінші басшысының орынбасарынан төмен емес; жергілікті деңгейде – 

облыстың, республикалық маңызы бар қаланың жəне астананың əкімінің орынбасарынан төмен емес.

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2019 жылғы 4 мамырдағы № 34 бұйрығына 4-қосымша

Мемлекеттік-жекешелік əріптестік жобаларын жоспарлау жəне іске асыру қағидаларына 1-қосымша

Нысан
  
Жергілікті атқарушы органдардың/орталық мемлекеттік органдардың _____________ жағдай бойынша (ақпарат 

берудің есепті күні көрсетіледі) мемлекеттік-жекешелік əріптестік жобалары (бұдан əрі – МЖƏ) жөніндегі ақпараты 
р/с
№

Жобаның 
атауы

Шартқа қол қойылған күн 
жəне оның нөмірі, оның 
қолданылу мерзімі

Шартты 
Қазынашылықта 
тіркеу күні жəне 

нөмірі

МЖƏ 
келісім-

шартының 
түрі

Жобаның 
құныЖобаның 

деңгейі
МЖƏ баста-
масының түрі

1 2 3 4 7 8

 
кестенің жалғысы

Жобаны қаржыландырудың көздері
(мың теңге)

Жобаны 
іске 
асыру 
саласы 
(аясы)

МЖƏ 
объек-
тісі

Жоба-
ның 
қуаты

МЖƏ 
объектісінің 
орналасқан 

жері
Жекеше əріптестің 
меншікті қаражаты

Қарыз 
қаражаты

Мемлекеттік 
бюджет 
қаражаты

Квазимемлекеттік 
сектор субъекті-
лерінің қаражаты

Өзге де 
қаражат

9 10 11 12 13 14 15 16 17

 
кестенің жалғысы
Жобаны іске 

асыру мерзімдері 
жəне кезеңдері

Мемлекеттік 
əріптес 

(Концедент) 
мекенжайы 

жəне 
байланыс 
деректері

Жекеше 
əріптес 

(Концес-
сионер), 

мекенжайы 
жəне 

байланыс 
деректері

МЖƏ компаниясы 
(институционалдық 
МЖƏ жанындағы), 

мекенжайы 
жəне байланыс 

деректері

Мемлекеттік 
міндеттемелерді 
қабылдау туралы 

Қазақстан 
Республикасы 

Үкіметі қаулысының 
күні жəне нөмірі 

(ерекше маңызы бар 
жобалар бойынша)

Мемлекеттік 
міндеттемелерді 

қабылдау мүмкіндігі 
туралы Республикалық 
бюджет комиссиясы 
шешімінің күні жəне 
нөмірі, қабылдауға 

мақұлданған 
міндеттемелер сомасықұ

ры
лы

с 
ке
зе
ңі

па
йд
ал
ан
у 

ке
зе
ңі

ағ
ым

да
ғы

 ке
зе
ң

18 19 20 21 22 23 24 25

 
кестенің жалғысы
Мемлекеттік 

міндеттемелердің 
сомасы

(мың теңге)

Шығындарды өтеу, кірістерді алу көздері (мың теңге)

Инвестициялық 
шығындарды 
өтеу сомасы

Операциялық 
шығындарды 
өтеу сомасы

Пайдалану 
шығындарын 
өтеу сомасы

Басқару үшін 
төлемақы со-

масы

Қолжетімділік 
үшін төлемақы 

сомасы
Қабылданған

Қа
лд
ық

Иг
ер
іл
ге
н

Қа
лд
ық

Иг
ер
іл
ге
н

Қа
лд
ық

Иг
ер
іл
ге
н

Қа
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н

Қа
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ық
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іл
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н

Қа
лд
ық

26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37

 
кестенің жалғысы

мемлекеттік міндеттемелердің немесе бюджеттен төленетін төлемдердің көлемі 
(мың теңге)

Валюталық өтемақы кезінде 
төленген қаражаттың сомасы 

(мың теңге)барлығы 2005 жыл 2006 жыл мемлекеттік міндеттемелерді төлеу 
аяқталғанға дейін əр жыл бойынша т.с.с.

38 39 40 41 42

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2019 жылғы 8 мамырда Нормативтік құқықтық 
кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №18651 болып енгізілді. Қазақстан Республикасы Əділет министрлігі 
сайтынан алынған. 

(Соңы. Басы 17-18-беттерде) 

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 193-199-нөмірлерде)

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 бол-
са, 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 020401, Қазақстан 
Республикасы, Ақмола облысы, Атбасар ауданы, Атбасар қаласы, М. Əуезов 
көшесі, 33 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 Атбасар 
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 
бюджеттен 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-
нылатын 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-
лес тіктерімен 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 Респуб-
ликасының 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 
Респуб ликасының 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;

(Жалғасы 20-бетте) 
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  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 
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, қол-
дануға 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 науқас-
тармен 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, 
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. Бөлімшелік басқарманың қызметін ұйымдастыру
  15. Бөлімшелік басқармаға басшылықты Басшы жүзеге асырады, ол 

бөлімшелік басқармаға жүктелген міндеттердің орындалуына жəне өз 
функцияларын 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 96-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 Атырау 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 Атырау 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 болу-
ға құқығы бар. 

  6. Бөлімшелік басқарманың құрылымы мен штат санының лимиті қолда-
ныстағы заңнамаға сəйкес бекітіледі.

  7. Бөлімшелік басқарманың орналасқан жері – индекс 060006, Қазақстан 
Рес публикасы, Атырау облысы, Атырау қаласы, Ғаббас Берғалиев көшесі, 
39А үй. 

  8. Мемлекеттік органның толық атауы – «Қазақстан Республикасы Денсау-
лық сақтау министрлігінің Тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен 
қауіпсіздігін бақылау комитеті Көліктегі тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің 
сапасы мен қауіпсіздігін бақылау департаментінің Атырау бөлімшелік көліктегі 
тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау 
басқармасы» республикалық мемлекеттік 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 
регламенттер 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 
қолданы 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-
лес тіктерімен 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 Респуб-
ликасының 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 
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 
Республикасының 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 
талаптарын 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 
талап тардың 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 комиссия-
ларын (жұмыс топтарын) құру;

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

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

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

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

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

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

 3-тарау. 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 басқарма-
ның 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.

(Жалғасы. Басы 19-бетте) 

(Жалғасы 21-бетте) 
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Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Тауарлар мен 
көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау комитеті 

Төрағасының 2019 жылғы 3 маусымдағы №101-НҚ бұйрығына 97-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 Жамбыл 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 Жамбыл 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 қолда-
ныстағы заңнамаға сəйкес бекітіледі.

  7. Бөлімшелік басқарманың орналасқан жері – индекс 080001, Қазақстан 
Республикасы, Жамбыл облысы, Тараз қаласы, Привокзальный көшесі, 5 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 Жамбыл 
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 

бюджеттен 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 регламент-
тер 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 міндет-
терді 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, радио-

активті, қауіпті, химиялық жəне уытты заттарды тасымалдау үшін қолданы-
латын көлік құралдарына, жолаушылар мен жүктерді тасымалдау жағдай-
ларына тексеру жүргізу;

  8) көліктегі тиісті аумақта техникалық регламенттерде белгіленген талап-
тардың 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 
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 
Республикасының 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 
талаптарын бұзушылықтарды жою туралы нұсқамалар беру;

  30) инфекциялық жəне паразиттік аурулардың таралуының əлеуетті 
көздері болып табылатын, сондай-ақ инфекциялық аурумен ауыратын нау-
қас тармен 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 
функцияларын 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 98-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 Жаңаарқа 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 Жаңаарқа 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 аумақ-
тық 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 бол-
са, ол мемлекет атынан азаматтық-құқықтық қатынастардың тарапы болу ға 
құқығы бар. 

  6. Бөлімшелік басқарманың құрылымы мен штат санының лимиті қолда-
ныстағы заңнамаға сəйкес бекітіледі.

  7. Бөлімшелік басқарманың орналасқан жері – индекс 100500, Қазақстан 
Республикасы, Қарағанды облысы, Жаңаарқа ауданы, Атасу кенті, Абай 
көшесі, 43 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 Жаңаарқа 
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 

бюджеттен 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-эпидемиология-

лық саламаттылығы, тамақ өнімінің қауіпсіздігі саласындағы техникалық 
регламенттер мен нормативтік құжаттарда белгіленген талаптардың сақта-
луын 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-
нылатын 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 құ-
жаттарын беру, олардың қолданылуын тоқтата тұру, сондай-ақ Қазақстан Рес-
публикасының 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;

(Жалғасы. Басы 19-20-беттерде) 

(Жалғасы 22-бетте) 
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  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, 
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 
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. Бөлімшелік басқарманың қызметін ұйымдастыру
  15. Бөлімшелік басқармаға басшылықты Басшы жүзеге асырады, ол 

бөлімшелік басқармаға жүктелген міндеттердің орындалуына жəне өз 
функцияларын 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 99-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 Защита 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 Защита 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 Консти-
туциясына 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 болу-
ға құқығы бар. 

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

  7. Бөлімшелік басқарманың орналасқан жері – индекс 070007, Қазақстан 
Рес публикасы, Шығыс Қазақстан облысы, Өскемен қаласы, Фабрициус көшесі, 
1 үй. 

 8. Мемлекеттік органның толық атауы – «Қазақстан Республикасы Ден-
саулық сақтау министрлігінің Тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің 
сапасы мен қауіпсіздігін бақылау комитеті Көліктегі тауарлар мен көрсетілетін 
қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау департаментінің Защита бөлім-
шелік 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 

бюджеттен 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, радио-

активті, қауіпті, химиялық жəне уытты заттарды тасымалдау үшін қолданы-
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 
бірлестіктерімен 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 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, 
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 науқас-
тармен 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 
ошақтарында 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 тұлға-
лары 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 функция-
ларын 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 мен-
шiкке 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.

(Жалғасы. Басы 19-21-беттерде) 

(Жалғасы 23-бетте) 
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 Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Тауарлар мен 
көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау комитеті 

Төрағасының 2019 жылғы 3 маусымдағы №101-НҚ бұйрығына 100-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 Көкшетау 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 Көкшетау 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 021700, Қазақстан 
Республикасы, Ақмола облысы, Бурабай ауданы, Шучинск қаласы, Вокзальная 
көшесі 5 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 Көкшетау 
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, радио-

активті, қауіпті, химиялық жəне уытты заттарды тасымалдау үшін қолданы-
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 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, халықтың 
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;

  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 науқас-
тармен 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 
сала маттылығы 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 
талап тардың 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, 
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. 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 101-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 Қарағанды 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 Қарағанды 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 бол-

са, 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 100010, Қазақстан 
Республикасы, Қарағанды облысы, Қарағанды қаласы, Октябр ауданы, Серов 
көшесі, 69 үй.

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

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

бюджеттен 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 
регламенттер 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-
нылатын 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 Респуб-
ликасының 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;

(Жалғасы. Басы 19-22-беттерде) 

(Жалғасы 24-бетте) 
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(Жалғасы. Басы 19-23-беттерде) 

(Жалғасы 25-бетте) 

  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-
лика сының 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 
талап тардың 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 
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. 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 басқарма-
ның мүддесін білдіреді;

  3) сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жасауға жəне Қазақстан Респуб-
ликасы мемлекеттік қызметшілерінің əдеп кодексі нормаларын сақтауға бағыт-
талған 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 мен-
шiкке 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 102-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 Қостанай 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 Қостанай 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 Консти-
туциясына 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 бол-
са, 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 110003, Қазақстан 
Республикасы, Қостанай облысы, Қостанай қаласы, Дзержинский көшесі, 59 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 Қостанай 
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 

бюджеттен 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 
регламенттер 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, радио-

активті, қауіпті, химиялық жəне уытты заттарды тасымалдау үшін қолданы-
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 Респуб-
ликасының 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 
Республикасының 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 нау-
қастармен 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 тұлға-
лары 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 комиссия-
ларын (жұмыс топтарын) құру;

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

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

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

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

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

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

 3-тарау. 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 Респуб-
ликасы 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.
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(Жалғасы. Басы 19-24-беттерде) 

(Жалғасы 26-бетте) 

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

Төрағасының 2019 жылғы 3 маусымдағы №101-НҚ бұйрығына 103-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 Қызылорда 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 Қызылорда 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 болу-
ға құқығы бар. 

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

  7. Бөлімшелік басқарманың орналасқан жері – индекс 120015, Қазақстан 
Рес публикасы, Қызылорда облысы, Қызылорда қаласы, Привокзальная 
тұйығы 2.

  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 Қызылорда 
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 

бюджеттен 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 мемле-
кеттік 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 
регламенттер 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 мін-
деттерді 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, радио-

активті, 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 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 Республика-
сының 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 
талаптарын бұзушылықтарды жою туралы нұсқамалар беру;

  30) 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;

  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 
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. Бөлімшелік басқарманың қызметін ұйымдастыру
  15. Бөлімшелік басқармаға басшылықты Басшы жүзеге асырады, ол 

бөлімшелік басқармаға жүктелген міндеттердің орындалуына жəне өз 
функцияларын 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 басқарма-
ның 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 104-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 Маңғыстау 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 Маңғыстау 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 130006, Қазақстан 
Республикасы, Маңғыстау облысы, Мұнайлы ауданы, Маңғыстау ауылы, 18 
квартал, № 20 учаске.

  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 Маңғыстау 
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 

бюджеттен 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 
регламенттер 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, радио-

активті, қауіпті, химиялық жəне уытты заттарды тасымалдау үшін қолданы-
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;
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  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, 
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 
Республикасының 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 
орындамаған немесе тиісінше орындамаған кезде сотқа жүгіну;

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

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

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

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

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

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

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

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

 3-тарау. Бөлімшелік басқарманың қызметін ұйымдастыру
  15. Бөлімшелік басқармаға басшылықты Басшы жүзеге асырады, ол 

бөлімшелік басқармаға жүктелген міндеттердің орындалуына жəне өз 
функцияларын 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 105-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 Орал 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 Орал 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, техни-
калық 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 Консти-
туциясына 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 болу-
ға құқығы бар. 

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

  7. Бөлімшелік басқарманың орналасқан жері – индекс 090000, Қазақстан 
Республикасы, Батыс Қазақстан облысы, Орал қаласы, Вокзальная көшесі, 
2/5 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 Орал 
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 

бюджеттен 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 регламент-
тер 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, радио-

активті, 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 
Республикасының 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 
талаптарын 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 
ошақтарында 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 
функцияларын 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 басқарма-
ның 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.
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(Жалғасы. Басы 19-26-беттерде) 

(Жалғасы 28-бетте) 

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

Төрағасының 2019 жылғы 3 маусымдағы №101-НҚ бұйрығына 106-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 Павлодар 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 Павлодар 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 бол-
са, ол мемлекет атынан азаматтық-құқықтық қатынастардың тарапы болуға 
құқығы бар. 

  6. Бөлімшелік басқарманың құрылымы мен штат санының лимиті қолда-
ныстағы заңнамаға сəйкес бекітіледі.

  7. Бөлімшелік басқарманың орналасқан жері – индекс 140006, Қазақстан 
Республикасы, Павлодар облысы, Павлодар қаласы, Құдайберген Сұрағанов 
көшесі, 8 құрылыс.

  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 Павлодар 
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 

бюджеттен 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 
регламенттер 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 міндет-
терді жүзеге асыру.

  13. Функциялары: 
  1) өз құзыретінің шегінде көліктегі тиісті аумақта реттелетін салада мем-

лекеттік 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, радио-

активті, 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 
Респуб ликасының Мемлекеттік шекарасы арқылы өткізу пункттерінде сани-
тариялық-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 нау-
қастармен 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 
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. 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 107-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 Семей 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 Семей 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, техни-
калық регламенттер мен нормативтік құжаттарда белгіленген талаптардың 
сақталуын бақылау жəне қадағалау салаларында, сондай-ақ тамақ өнімінің 
қауіп сіздігі 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 сапа-
сы 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 071400, Қазақстан 
Рес публикасы, Шығыс Қазақстан облысы, Семей қаласы, Б. Момышұлы 
көшесі, 19а.

  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 Семей 
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, радио-

активті, қауіпті, химиялық жəне уытты заттарды тасымалдау үшін қолда-
нылатын 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 Респуб-
ликасының 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 
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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;

  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 
талаптарын 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 
ошақтарында 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 
функцияларын 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 108-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 Шымкент 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 Шымкент 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 бол-
са, ол мемлекет атынан азаматтық-құқықтық қатынастардың тарапы болуға 
құқы ғы бар. 

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

  7. Бөлімшелік басқарманың орналасқан жері – индекс 160005, Қазақстан 
Республикасы, Шымкент қаласы, Абай ауданы, Республика даңғылы, 30А 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 Шымкент 
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 регламент-
тер 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 мем-

лекеттік 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, радио-

активті, қауіпті, химиялық жəне уытты заттарды тасымалдау үшін қолда-
нылатын көлік құралдарына, жолаушылар мен жүктерді тасымалдау жағдай-
ларына тексеру жүргізу;

  8) көліктегі тиісті аумақта техникалық регламенттерде белгіленген талап-
тардың 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 Респуб-
ликасының 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 
Респуб лика сының заңнамасына сəйкес санитариялық-эпидемиологиялық 
қоры тынды 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;

  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 
ошақтарында 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 тұлға-
лары 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 
функцияларын 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.
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(Жалғасы. Басы 19-28-беттерде) 

(Жалғасы 30-бетте) 

 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 109-қосымша

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

бақылау комитеті Қарағанды облысының тауарлар мен көрсетілетін 
қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау департаментінің 
Абай аудандық тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы 

мен қауіпсіздігін бақылау басқармасы» республикалық мемлекеттік 
мекемесiнің ережесі

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

мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау комитеті 
Қарағанды облысының тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен 
қауіпсіздігін бақылау департаментінің Абай аудандық тауарлар мен көрсетілетін 
қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау басқармасы» республикалық 
мемлекеттік 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-
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 – 100101, Қазақстан Республикасы, 

Қарағанда облысы, Абай ауданы, Абай қаласы, Гете көшесі, 26 үй.
  8. Мемлекеттік органның толық атауы – «Қазақстан Республикасы 

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

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

жүзеге асырылады.
  11. Басқармаға Басқарманың функциялары болып табылатын міндеттерді 

орындау тұрғысында кəсіпкерлік субъектілерімен шарттық қатынастарға түсуге 
тыйым салынады.

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

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

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

саламаттылығы, медициналық көрсетілетін қызметтердің сапасын бақылау, 
дəрілік заттар мен медициналық бұйымдардың айналысы, тамақ өнімінің 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 ка-
ран тинді енгізу;

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

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

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

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

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

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

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

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

  29) адамдардың өмірі мен денсаулығы үшін қауіпті деп танылған жағдайда 
шикізаттың, өнімнің, химиялық заттардың, технологиялық жабдықтардың, 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 баға-
лауды зерделеуге қажетті материалдарды сұрату, сондай-ақ осы өнімнің 
құнына өтемақы төлемей, сараптама жүргізу үшін қажетті көлемнен аспайтын 
жəне жеткілікті көлемдерде өнімдердің сынамаларын алу жəне үлгілерін 
іріктеп алу;

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

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

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

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

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

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

  39) халықты міндетті түрде вакцинациялауды, үй-жайларда жəне 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 

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 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 110-қосымша

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

бақылау комитеті Қарағанды облысының тауарлар мен көрсетілетін 
қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау департаментінің 

Ақтоғай аудандық тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы 
мен 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 Қарағанды 
облысының тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін 
бақылау департаментінің Ақтоғай аудандық тауарлар мен көрсетілетін қыз-
мет тердің 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 – 100200, Қазақстан Республикасы, 

Қарағанды облысы, Ақтоғай ауданы, Ақтоғай ауылы, С. Оразалин көшесі, 1.
  8. Мемлекеттік органның толық атауы – «Қазақстан Республикасы 

Денсаулық сақтау министрлігінің Тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің 
сапасы мен қауіпсіздігін бақылау комитеті Қарағанды облысының тауарлар мен 
көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау департаментінің 
Ақтоғай аудандық тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен 
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 мем-
лекеттік 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;
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  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 
бригадаларын, көлік құралдарын, жүктерді санитариялық-карантиндік бақы-
лауды ұйымдастыру жəне өткізу;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  39) халықты міндетті түрде вакцинациялауды, үй-жайларда жəне 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 111-қосымша

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

бақылау комитеті Қарағанды облысының тауарлар мен көрсетілетін 
қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау департаментінің 
Балқаш қалалық тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы 

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

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

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

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

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

заңнамаға сəйкес бекітіледі.
  7. Басқарманың орналасқан жері – 100300, Қазақстан Республикасы, 

Қарағанды облысы, Балқаш қаласы, Сакен Сейфуллин көшесі, 38 үй.
  8. Мемлекеттік органның толық атауы – «Қазақстан Республикасы 

Денсаулық сақтау министрлігінің Тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің 
сапасы мен қауіпсіздігін бақылау комитеті Қарағанды облысының тауарлар мен 
көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау департаментінің 
Балқаш қалалық тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіп-
сіздігін бақылау басқармасы».

  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 бо-

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

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

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

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

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

  17) жобаларды мемлекеттік санитариялық-эпидемиологиялық сараптауға 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  28) халықтың пайдалануы мен қолдануына, сондай-ақ кəсіпкерлік жəне 
(немесе) өзге де қызметте пайдалану мен қолдануға арналған өнімді Қазақстан 
Республикасының заңнамасында белгіленген тəртіппен Қазақстан Респуб 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, 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 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;
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(Жалғасы. Басы 19-30-беттерде) 

(Жалғасы 32-бетте) 

  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 112-қосымша

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

бақылау комитеті Қарағанды облысының тауарлар мен көрсетілетін 
қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау департаментінің Бұқар 

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

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

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

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

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

заңнамаға сəйкес бекітіледі.
  7. Басқарманың орналасқан жері – 100400, Қазақстан Республикасы, 

Қарағанды облысы, Бұқар жырау ауданы, Ботақара кенті, 40 лет Казахстан 
көшесі, 21 үй.

  8. Мемлекеттік органның толық атауы – «Қазақстан Республикасы Ден-
саулық сақтау министрлігінің Тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы 
мен қауіпсіздігін бақылау комитеті Қарағанды облысының тауарлар мен 
көрсе тілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау департаментінің 
Бұқар жырау 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 
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 
құ жат тарын беру,олардың əрекетін тоқтата тұру, сондай-ақ Қазақстан 
Республикасының заңнамасына сəйкес одан айыру (кері қайтару);

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  28) халықтың пайдалануы мен қолдануына, сондай-ақ кəсіпкерлік жəне 
(немесе) өзге де қызметте пайдалану мен қолдануға арналған өнімді Қазақстан 
Республикасының заңнамасында белгіленген тəртіппен Қазақстан 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 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 113-қосымша

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

бақылау комитеті Қарағанды облысының тауарлар мен көрсетілетін 
қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау департаментінің 

Жаңаарқа аудандық тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы 
мен 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 Қарағанды 
облысының тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін 
бақылау департаментінің Жаңаарқа 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 – 100500, Қазақстан Республикасы, 

Қарағанды облысы, Жаңаарқа ауданы, Атасу кенті, С. Сейфуллин даңғылы, 
63А/2 үйі.

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

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

зеге асырылады.
  11. Басқармаға Басқарманың функциялары болып табылатын міндеттерді 

орындау тұрғысында кəсіпкерлік субъектілерімен шарттық қатынастарға түсуге 
тыйым салынады.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

медициналық бұйымдарға арналған бағаларды мемлекеттік реттеуді жүзеге 
асыру;

  5) денсаулық сақтау субъектілерінің қызметін мемлекеттік бақылауды 
жүзеге асыру;

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

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

  8) медициналық көрсетілетін қызметтердің сапасына сырттай сараптама 
жүргізуге қатысу;

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

асыру;
  12) тұтынушыларға өткізілетін өнімдер мен көрсетілетін қызметтер 

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

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

  14) мемлекеттік органдармен, жеке жəне заңды тұлғалармен, үкіметтік 
емес ұйымдармен, халықаралық ұйымдармен, тұтынушылардың қоғамдық 



32 16 ҚАЗАН 2019 ЖЫЛRESMI

(Жалғасы. Басы 19-31-беттерде) 

(Жалғасы бар) 

бірлестіктерімен реттелетін саладағы мəселелер бойынша өзара іс-қимыл 
жасау;

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

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

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

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

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

  20) тиісті аумақта шаруашылық жəне (немесе) өзге де қызметтің жəне 
халық өмірінің ерекше шарттары бар шектеу іс-шараларын, оның ішінде 
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 Рес-
публикасының Мемлекеттік шекарасы арқылы өткізу пункттерінде сани-
тариялық-эпидемияға қарсы (профилактикалық) іс-шараларды, халықтың 
денсаулығы үшін қауіп төндіретін жолаушыларды, экипаждарды, поезд брига-
даларын, көлік құралдарын, жүктерді санитариялық-карантиндік бақылауды 
ұйымдастыру жəне өткізу;

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

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

бақылау комитеті Қарағанды облысының тауарлар мен көрсетілетін 
қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау департаментінің 

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

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

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

  4. Басқарма азаматтық-құқықтық қатынастарға өз атынан түседі. 
  5. Егер Басқармаға заңнамаға сəйкес уəкілеттік берілген болса, ол 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 – 100600, Қазақстан Республикасы, 

Қарағанды облысы, Жезқазған қаласы, Гурбы көшесі, 6 үй.
  8. Мемлекеттік органның толық атауы – «Қазақстан Республикасы 

Денсаулық сақтау министрлігінің Тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің 
сапасы мен қауіпсіздігін бақылау комитеті Қарағанды облысының тауарлар мен 
көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау департаментінің 
Жезқазған қалалық тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен 
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 зат-
тардың, психотроптық заттардың жəне прекурсорлардың айналымын мем-
лекеттік бақылауды жүзеге асыру;

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

  8) медициналық көрсетілетін қызметтердің сапасына сырттай сараптама 
жүргізуге қатысу;

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

асыру;
  12) тұтынушыларға өткізілетін өнімдер мен көрсетілетін қызметтер 

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

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

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

  15) реттелетін салада мемлекеттік қызметтерді көрсету, рұқсат ету 
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, 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 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.


