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ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІНІҢ БҰЙРЫҒЫ

2019 жылғы 17 мамыр       №217       Нұр-Сұлтан қаласы 

Оқулықтардың, оқу-әдістемелік кешендердің, 
құралдардың және

басқа да қосымша әдебиеттердің, оның ішінде 
электрондық жеткізгіштегілерінің тізбесін бекіту 

туралы

(Жалғасы. Басы 207-209-нөмірлерде)

Сыныптан тыс оқуға жəне Қазақстан Республикасы
жалпы білім беру ұйымдарының кітапханалар қорын толықтыруға 

арналған көркем əдебиеттер 
Қазақ тілінде оқытатын мектептер үшін 

Мектепалды даярлық Қазақ халық ертегілері
НЕГІЗГІ ОРТА БІЛІМ БЕРУ
Қазақ тіліндегі шығармалар

№ Басылымның атауы Автор (лар)
Шық-
қан 

жылы
Баспа

140. Қазақ солдаты романы 
(үзінді) Талпақ танау Ақлима 
əңгімелері 

Ғ. Мүсірепов   

141.  Алатау Қ. Аманжолов   
142. Көк төбетке У жеген 

қасқырға Екі теке 
С. Дөнентаев   

143.  Ұшқан ұя Б. Момышұлы   
144.  Балалық шаққа саяхат Б. Соқпақбаев   
145.  Шығармалар жинағы С. Бегалин   
146.  Мен қазақпын  Ж. Молдағалиев   
147.  Шығармалар жинағы Қ. Мырза Əлі   
148.  Мамандықты талдау  Т. Молдағалиев   
149.  Интернат наны  Ш. Мұртаза   
150.  Шығармалар жинағы  М. Əлімбаев   
151. Қазақтың 100 поэмасы 1-6 

том 
  Жазушы 

баспасы 
152. Тəмпіш қара повесінен үзінді С. Сарғасқаев   
153. Не болады? Əжемнің екі 

қазы бар Ит пен мысық 
ойнады 

 Ж. Смақов   

154.  Аманай мен Заманай повесі 
(үзінді) 

 С. Жүнісов   

155. Бөдене мен түлкі Төрт өгіз 
туралы ертегі Мысық пен 
жолбарыс ертегілері Нан 
туралы баллада Терек пен 
жиде Бəрі жақсы өнердің 

 Ө. Тұрманжанов   

156.  Тəлім  Оразақын Асқар   
157.  Біз төртеу едік  С. Сарғасқаев   
158. Жекпе-жек хикаяты Менің 

атым Қожа 
Б. Соқпақбаев   

159.  Күнге тағы дақ түсті  Ə. Марқабаев   
160.  Жұмбақ сəуле М. Гумеров   
161. Қасиет С. Бақбергенов   
162.  Қағида өлеңдер Бес жетім 

Жеті құт Он жақсы
   

163.  Битабар балуан  С. Шəймерденов   
164.  Ақбөпе поэмасы И. Байзақов   
165.  Ардақты ана  Ə. Дүйсенбиев   
166. Аңыздың ақыры  Ə. Кекілбаев   
167.  Əке (үзінді)  Т. Əбдіков   
168.  Есектің күші  Қ. Баянбаев   
169.  Құрманғазы Х. Ерғалиев   
170.  Ақбоз үй С. Елубаев   
171. Сағыныш Сен менің өзімді 

көрсең 
Т. Айбергенов   

172.  Қарғын романы (үзінді) Д. Исабеков   
173.  Қазақтың ой-тəлімдік 

антологиясы 
С. Қалиев   

174.  Адалдық туралы  Ө. Ақыпбеков   
175. Қабанбай батыр Бəйтерек Н. Айтов   
176.  Алаш ұранды əдебиет Р. Нұрғалиев   
177.  Бесігіңді түзе  Т. Жұртбай   
178.  Менің ағам  Қ. Баянбаев   
179.  Жолбарыс тонды жиһанкез 

жыры 
 Ш. Руставелли   

180. Тілім менің Тырналар  Р. Ғамзатов   
181. Қияндағы күн нұры (Арғы 

ауыл мен бергі ауылдың 
балалары)

М. Қаназов   

Орыс тіліндегі шығармалар
182. Сказки народов Казахстана    
183. Сказка о рыбаке и рыбке 

Сказка о мертвой царевне 
и семи богатырях Сказка 
о царе Салтане Руслан и 
Людмила 

А.С. Пушкин   

184.  Денискины рассказы В. Драгунский   
185.  Волшебник Изумрудного 

города 
 А. Волков   

186.  Золотые слова М. Зощенко   
187. Как я решал задачу 

Марафонский бег 
 Н. Носов   

188.  Как родились олимпийские 
игры 

 А. Чайковский   

189. Телеграмма Золотая роза  К. Паустовский   
190. Времена года М. Пришвин   
191.  Уроки французского  В. Распутин   
192.  Алые паруса  А. Грин   
193. Джин в коробке Девочка с 

Земли 
 К. Булычев   

194.  Белый пудель  А. Куприн   
195.  Малахитовая шкатулка П. Бажов   
196.  Сказка о жабе и розе В. Гаршин   
197. Первый учитель Верблюжий 

глаз 
Ч. Айтматов   

198. Лето Ася И. Тургенев   
199.  Два капитана В. Каверин   
200.  Ночевала тучка золотая А. Приставкин   
201.  Емшан М. Симашко   
202.  Мальчик со шпагой В. Крапивин   
203.  Белый Бим Черное ухо Г. Троепольский   

Шет ел жазушыларының шығармалары
204.  Дикие лебеди Г. Х. Андерсен   
205.  Щелкунчик, или Мышиный 

король 
Э. Гофман   

206.  Счастливый принц  О. Уайльд   
207.  Гарри Поттер (по выбору) Д. Ролинг   

208. Хоббит, или Туда и обратно 
Властелин колец 

Д. Толкиен   

209.  Приключения Тома Сойера М. Твен   
210.  Три мушкетера А. Дюма   
211.  Ромео и Джульетта У. Шекспир   
212.  Приключения Шерлока 

Холмса 
А. Конан Дойль   

213. Alice’s Adventures in 
Wonderland» (retold by 
Virginia Evans, Jenny Dooley)

Lewis Carroll   

214.  Beauty and Beast  Jenny Dooley   
215. Journey to the Centre of the 

Earth (retold by Elizabeth 
Gray)

Jules Verne   

216. Robinson Crusoe (retold by 
Elizabeth Gray)

Daniel Defoe   

217. The Last of the Mohicans 
(retold by Elizabeth Gray)

James Fenimore 
Cooper

  

218. 20,000 Leagues under the 
Sea (retold by Elizabeth Gray)

Jules Verne   

219. Frankenstein (retold by 
Elizabeth Gray)

Mary Shelley   

220. Oliver Twist (retold by Jenny 
Dooley)

Charles Dickens   

221.  Treasure Island (retold by 
Virginia Evans, Jenny Dooley) 

Robert Louis 
Stevenson

  

Жалпы орта білім беру
Қазақ тіліндегі шығармалар

222.  Көркем сөздің құдіреті Қ. Мəшһүр 
Жүсіпов

  

223.  Мөңке би  М. Құл-
Мұхаммед 

  

224.  Əмір Темір Т. Васильченко   
225. Шоқан жəне Манас Ə. Марғұлан   
226.  Шығармалар жинағы А. Құнанбаев   
227.  Шығармалар жинағы А. Байтұрсынұлы   
228.  Шəкəрім Құдайбердиев Ш. Сəтбаева   
229.  Шолпанның күнəсі М. Жұмабаев   
230.  Тар жол, тайғақ кешу С. Сейфуллин   
231.  Абай жолы романы М. Əуезов   
232. Өмір мектебі Мөлдір 

махаббат 
С. Мұқанов   

233.  Замана бұлбұлдары А. Жұбанов   
234.  Қазақ солдаты Ғ. Мүсірепов   
235.  Жау тылында Қ. Қайсенов   
236.  Қан мен тер Ə. Нұрпейісов   
237.  Қарағанды Ғ. Мұстафин   
238.  Тазының өлімі М. Мағауин   
239.  Жылымық  О. Бөкей   
240. Қаһар Алтын Орда 

Көшпенділер 
І. Есенберлин   

241. Мəңгілік бала бейнесі Р. Мұқанова   
242.  Біз соғысты көрген жоқпыз Д. Исабеков   
243.  Аласапыран  М. Мағауин   
244.  Ақиқат пен аңыз  Ə. Нұршайықов   
245.  Кентавр  М. Ыбраев   
246.  Қыран қазасы қияда  К. Жұмағұлов   
247.  Махамбеттің жебесі  Ə. Əлімжанов   
248.  Таудағы жаңғырық  К. Тоқаев   
249.  Махамбеттің жебесі  Ə. Əлімжанов   
250. Елім-ай Жаушы  С. Сматаев   
251.  Мөде қаған  Б. Көмеков, 

А. Ғалиева 
  

252.  Қилы заман  М. Əуезов   
253.  Күйші  Ə. Кекілбаев   
254.  Соңғы көш Қ. Жұмаділов   
255.  Желтоқсан жаңғырығы  М. Шаханов   
256.  Аманат  М. Мақатаев   
257.  Шығармалар жинағы  Ф. Оңғарсынова   
258.  Менің Қазақстаным  М. Əлімбаев   
259.  Шығармалар жинағы  О. Əубəкіров   
260.  «Партизан қызы» Ə. Шəріпов   
261.  Доктор Дарханов З. Шашкин   
262.  Бөлтірік бөрік астында Қ. Мұхамеджанов   
263.  Адасқақ  А. Сүлейменов   
264. Соңғы көш Дарабоз  Қ. Жұмаділов   
265.  Шыңырау Ə. Кекілбаев   
266.  Атау кере  О. Бөкей   
267.  Ақ боз үй  С. Елубаев   
268.  Алыптың азабы  Д. Досжанов   
269.  Абайдың жұмбағы  Р. Тоқтаров   
270.  Өркениеттің адасуы М. Шаханов   
271.  Қуандық пен Жуантық  А. Асылбек   
272.  Жетінші құрлыққа саяхат  А. Кемелбаева   
273. Жанпида романы (үзінді) 

Қош бол, Гүлсары Боранды 
бекет Жəмилə 

 Ш. Айтматов   

274. Шығыс əдебиетінен Кəлилə 
мен Димнə (Панчатантра)

 Аударған 
Сейділ Талжанов 

  

275.  Алабұға ауланған күн  Т. Əбдірайым   
276.  Қоңырқаз А. Кемелбаева   

Орыс тіліндегі шығармалар
277.  Станционный смотритель  А. Пушкин   
278.  Рудин И. Тургенев   
279.  Севастополь в декабре 

месяце (из цикла 
Севастопольские рассказы) 

 Л. Толстой   

280. Попрыгунья Учитель словес-
ности Дом с мезонином 

А. Чехов   

281.  Аэлита А. Толстой   
282. Олеся Гранатовый браслет А. Куприн   
283.  Господин из Сан-Франциско И. Бунин   
284.  Мастер и Маргарита М. Булгаков   
285.  Волоколамское шоссе А. Бек   
286.  Доктор Живаго Б. Пастернак   
287.  Хранитель древностей Ю. Домбровский   
288. Батальоны просят огня 

Берег 
 Ю. Бондарев   

289. Параболическая баллада 
Первый лед 

А. Вознесенский   

290. Я пишу исторический роман 
Союз друзей 

Б. Окуджава   

291. Песня о друге Я не люблю 
Песня о земле 

В. Высоцкий   

292. Отрывок И. Бродский   
293.  Красный гонец и черный 

гонец 
О. Сулейменов   

294. И дольше века длится день Ч. Айтматов   
295. Чингиз-хан Батый В. Ян   
296. Двенадцать стульев Золотой 

теленок 
 И. Ильф, 
Е. Петров

  

297.  Одинокая юрта С. Елюбаев   
298.  Саки Б. Джандарбеков   

Шет ел шығармалары
299.  Ожерелье Ги де Мопассан   
300.  Всадник без головы М. Рид   
301. Дом, где разбиваются 

сердца Пигмалион 
Б. Шоу   

302.  Гордость и предубеждение Д. Остин   
303.  Стеклянный зверинец  Т. Уильямс   
304. Прощай, оружие Праздник, 

который всегда с тобой 
Э. Хемингуэй   

305.  Я Робот А. Азимов   
306.  Три товарища Э. Ремарк   
307.  Лондон Сердца трех 

Любовь к жизни 
   

308.  Старик и море Э. Хемингуэй   
309. The Portrait of Dorian Gray 

(retold by Elizabeth Gray)
Oscar Wilde   

310. David Copperfi eld (retold by 
Virginia Evans)

Charles Dickens   

311.  Jane Eyre (retold by Jenny 
Dooley) 

Charlotte Bronte   

312.  Pride and Prejudice Jane Austen   
313. A Tale of Two Cities (retold by 

Jenny Dooley)
Charles Dickens   

314. The Man in the Iron Mask 
(retold by Elizabeth Gray and 
Ian Robertson)

Alexandre Dumas   

Орыс тілінде оқытатын мектептер үшін
Мектепке дейінгі оқыту мен тəрбие

Халық ауыз əдебиеті
Қазақша, орысша мақал-мəтелдер мен жұмбақтар

Орыс халқының ертегілері
1. Кот, петух и лиса    
2.  Глупый волк    
3. У страха глаза велики    
4.  Маша и медведь    
5.  Морозко    
6.  Лиса и журавль    
7.  Гуси-лебеди    
8.  Хаврошечка    
9.  Снегурочка    
10.  Лисичка-сестричка и серый 

волк 
   

11.  Лиса и заяц    
12.  Мужик и медведь    
13.  По щучьему велению    

Əлем халықтарының ертегілері
14.  Три поросенка (английская 

народная сказка) 
   

15.  Три сестры (татарская 
народная сказка) 

   

16.  Не силой, а умом 
(белорусская народная 
сказка) 

   

17.  Кукушка (ненецкая 
народная сказка) 

   

18.  У солнышка в гостях 
(словацкая народная сказка) 

   

19.  Поспешишь – людей 
насмешишь (польская 
народная сказка) 

   

Қазақстан, Ресей жəне ТМД елдері жазушыларының əңгімелері
20. Чувство жалости сильнее 

боли Паук, муравей и 
ласточка Клочок ваты 

Ыбырай 
Алтынсарин

  

21.  Белый верблюжонок Отебай 
Турманжанов

  

22.  Птичка Два товарища Лев и 
мышь Отец и сыновья Лгун 
Ученый сын 

Лев Толстой   

23. Камень Ручей Сосулька и 
Солнце Солнечная капля 

Эдуард Шим   

24.  Волчишко Евгений Чарушин   
25.  Хвосты Виталий Бианки   
26.  На нашем дворе Евгений Чарушин   
27.  Лекарство Сила не право, 

Васька Не ладно скроен, да 
крепко спит Вместе тесно, а 
врозь скучно Кукушечка 

Константин 
Ушинский

  

28.  Плохо Хорошее Лекарство Валентина 
Осеева

  

29.  Для чего руки нужны Евгений Пермяк   
30.  Лис и мышонок Виталий Бианки   
31.  Приметы осени Не 

знает ли щенок об этом? 
Ослик пляшет Рисунки на 
асфальте Мои игрушки 
Привычка кота Уроки 
вежливости 

Музафар 
Алимбаев

  

32.  Мой край Кабдыкарим 
Ыдырысов

  

33.  Бабушка Абубакир 
Кайранов

  

34.  Песня о елке Самуил Маршак   
35.  Первый снег Иван Суриков   
36. С Новым годом! Мамин день Евгения 

Трутнева
  

37.  Разговор с весной Ольга Высотская   
38. Черемуха Береза Сергей Есенин   
39.  Мой дедушка Расул Гамзатов   
40.  Айболит и воробей Корней 

Чуковский
  

Бастауыш білім беру Орыс тіліндегі шығармалар
41.  Абай Б. Майтанов   
42.  Аль-Фараби М. Кул-Мухаммед   
43.  Шокан Уалиханов  Б. Комеков, 

С. Утениязов
  

44. Абылай хан Кенесары 
Касымов 

Ж. Касымбаев   

45. Керей мен Жанибек 
Томирис 

 А. Галиев   

46. Бейбарыс султан  Б. Комеков, 
К. Саки

  

47. Мухаммед Хайдар Дулат  Б. Комеков, 
Б. Карибаев 

  

48. Чингис хан  А. Галиев, 
Б. Комеков

  

49. Канжыгалы Богенбай Шак-
шакулы Жанибек Райымбек 
батыр Каракерей Кабанбай 

Ш. Кумисбайулы   

50. Компас Б. Сокпакбаев   

(Жалғасы 18-бетте) 
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51.  Весна Осенние листья 
Десять птичек – стайка 

И. Токмакова   

52. Четыре желания 
Дети в роще 

 К. Ушинский   

53. Кто сделал скворечник? 
Гнездышко Грач 

В. Тимошенко   

54.  Миновало лето А. Плещеев   
55. Милосердие Если любишь 

маму 
Е. Елубаев   

56. Пуговицы Ласточка Победа 
Бейсена 

 Н. Сералиев   

57.  Чистыйродник Ы. Алтынсарин   
58.  Весна Ж. Жабаев   
59.  Озеро С. Сейфуллин   
60.  Лесное эхо Митины друзья 

Носатик 
 Г. Скребицкий   

61.  Мамин подарок Е. Круглова   
62.  История сайгочонка 

Как я стал героем 
Д. Джумагиль-
динова

  

63. Ворона и соловей Басня А. Токмаган-
бетов 

  

64.  Веселые повести В. Алексин   
65. Алиса в Зазеркалье 

Алиса в стране чудес 
Керрол Льюис   

66. Цветик-семицветик Сказка В. Катаев   
67. Казахские народные сказки. 

Добрый и злой Похождения 
Ходжи Насреддина 
Рождение Алдара Косе 
Алдар Косе и хвастливый 
бай Алдар Косе и бай 
Жартыбай 

   

68.  Сказки о батырах Акжан-
батыр Жарты-Тостик 
Кендебай на коне Керкула 
Койшы-батыр 

   

69. По мотивам народной сказки Қ. Мырза Али   
70. Принцесса на горошине 

Русалочка Дюймовочка 
Огниво. Сказки 

Г. Андерсен   

71. Почемучкины сказки Шесть 
сказок для любимых глазок 

Е. Круглова   

72.  Сказки-обучалки А. Файзуллаев, 
Е. Круглова

  

73.  Сказки В. Сутеев   
74.  Сказки о батырах (сборник 

казахских народных сказок) 
   

75.  Бабушкины сказки (сборник 
казахских народных сказок) 

6  Волшебные сказки (сборник 
казахских народных сказок) 

 

77.  Сказки о животных (сборник 
казахских народных сказок) 

78.  Жить поживать - добра 
наживать (сборник казахских 
народных сказок) 

79.  Батыры-богатыри (сборник 
казахских народных сказок) 

   

Қазақ тіліндегі шығармалар
80.  Менің атым Қожа Б. Соқпақбаев   
81.  Қазақ ертегілері Қадырдың 

бақыты Аламан мен 
Жоламан Жақсылық мен 
жамандық Шал мен дəу 
Арсалаң 

   

82.  Халық ертегісінің ізімен Қ. Мырза Али   
83. Орыс ертегісі Қасқыр мен 

жеті лақ 
   

84.  Ағайынды Гримм ертегілері 
(ертегілер жинағы) 

   

85.  Андерсен ертегілері 
(ертегілер жинағы) 

   

86.  Əлем ертегілер жинағы 
(ертегілер жинағы) 

   

87. Алдар косе хикаялары 
(жинақ)

   

Ағылшын тіліндегі шығармалар
88.  Викки Vicky tne Vet Фелиция Брукс   
89.  Казахская народная сказка 

The coodman and the badmen 
   

90. The Brothers Grimm (retold 
by Jenny Dooley and Chris 
Bates) Snow White and 7 
Dwarfs

   

91. The Brothers Grimm (retold by 
Jenny Dooley and Vanessa 
Page) Sleeping Beauty

   

92. a Folk tale (retold by Jenny 
Dooley and Charles Lloyd) 
Aladdin and the Magic Lamp 

   

93. a Folk tale (retold by Jenny 
Dooley) The Cracow Dragon 

   

94. The Little Mermaid 
(retold by Jenny Dooley and 
Antony Kerr)

Hans Christian 
Andersen

  

Негізгі орта білім беру
Қазақ тіліндегі шығармалар

95. Жиренше шешен мен 
Қарашаш сұлу 

   

96.  Алпамыс батыр жыры    
97.  Айман-Шолпан жыры    
98. Алдардың шық бермес 

Шығайбайға қонақ болуы 
Түйе, арыстан, қасқыр жəне 
түлкі 

   

99. Дүниеде не өлмейді 
Шешендік сөздер 

   

100. Əл-Фараби Тіршілікте 
құрыштай бол төзімді өлеңі 

   

101. Асан қайғы Таза мінсіз асыл 
тас Əділдіктің белгісі 

   

102.  Аягөз, қайда барасың? Дулат 
Бабатайұлы

  

103.  Мен едім М. Өтемісұлы   
104. Балаларға арналған 

əңгімелер 
Ы. Алтынсарин   

105. Өлеңдер жинағы А. Құнанбаев   
106. Бұлбұл мен есек Балаларды 

оқуға шақыру өлеңі Қасқыр 
мен қозы Қасқыр мен тырна 

А. Байтұрсынұлы   

107.  Қымыз Туған еліме өлеңдері С. Торайғыров   

108.  Өмір Ш. Құдайбердиев   
109.  Қазақ тілі М. Жұмабаев   

110.  Өлеңдер жинағы С. Сейфуллин   
111.  Абайдың суретіне  Ж. Жабаев   
112.  Туған жер  Қ. Қайсенов   
113.  Жетім М. Əуезов   
114. Жаңа достар (Қазақ солдаты 

романынан үзінді) Талпақ 
танау Ананың анасы 

Ғ. Мүсірепов   

115. Ауылым-алтын бесігім 
Домбыра 

 Ғ. Қайырбеков   

116.  Алтай О. Бөкей   
117.  Қызыл кітап Мектеп Қ. Мырзалиев   
118.  Қазақ жері Саржайлауым М. Мақатаев   
119.  Наурыз Жаңбыр Сырбай 

Мəуленов
  

120. Қара өлең Саржайлауым 
Мен сендерді іздеймін 

М. Мақатаев   

121.  Төрт ана М. Шаханов   
122.  Қазақтың дəстүрлері Ф. Оңғарсынова   
123.  Шығармалар жинағы Н. Оразалин   
124.  Қазақтың ой-тəлімдік 

антологиясы 
С. Қалиев   

125.  Қазақ балалар поэмасының 
антологиясы 

 Г. Қажыбаева   

126. Қағида өлеңдер Бес жетім 
Жеті құт Он жақсы 

   

127.  Қабанбай батыр поэмасы 
(үзінді) 

Н. Аитов   

128.  Жапон аңыздары. 
Күншығыс аңыздары 

Түпнұсқадан 
аударған 
Шарафат 
Жылқыбаева

  

129.  Жолбарыс тонды жиһанкез 
жыры 

Ш. Руставелли   

130.  Дала өрнектері Н. Қазыбеков   
131.  Су перісі Тəтті шие 

Құстар əні 
С. Оспанов   

Орыс тіліндегі шығармалар
132. Принцесса цветов Махаббат 

и Асылжан (Сказка о 
прекрасных птицах–
Фламинго) Delfi : сказки о 
Счастье и Любви 

Н. 
Шаймерденова

  

133. Волшебное Подземное 
Царство Караганда или 
Приключения Куата Мусатая 
Сказочная повесть 

Е. Зейферт   

134.  Басни И. Крылов   
135. Сказки Руслан и Людмила 

Кавказский пленник Моцарт 
и Сальери 

А. Пушкин   

136.  Кавказский пленник Беглец М. Лермонтов   
137.  Черная курица, или 

Подземные жители 
 А. Погорельский   

138.  Рассказы для детей Л. Толстой   
139.  Свидание Ася Дворянское 

гнездо Первая любовь 
И. Тургенев   

140.  Стихотворения С. Есенин   
141.  Малахитовая шкатулка П. Бажов   
142. Сон Макара Без языка 

Парадокс 
В. Короленко   

143.  Сказка о жабе и розе В. Гаршин   
144.  Два капитана В. Каверин   
145.  Времена года М. Пришвин   
146.  Золотая роза К. Паустовский   
147.  Денискины рассказы В. Драгунский   
148.  Заповедник сказок Девочка 

с Земли Путешествия Алисы 
К. Булычев   

149.  Ночевала тучка золотая А. Приставкин   
150.  Пьесы-сказки для детей Л. Петрушевская   
151.  Некрасивая девочка Не 

позволяй душе лениться 
Н. Заболоцкий   

152.  Емшан М. Симашко   
153.  Алые паруса А. Грин   
154.  Мальчик со шпагой В. Крапивин   
155. Чучело В. Железников   
156.  Человек-амфибия А. Беляев   
157.  Белый Бим Черное ухо Г. Троепольский   
158.  Дикая собака Динго Р. Фрайерман   
159. Чингиз-хан Батый В. Ян   
160.  Матерь человеческая В. Закруткин   
161.  Перед далью Г. Бельгер   
162.  Первый учитель Тополек 

мой в красной косынке 
Ч. Айтматов   

Шет ел шығармалары
163.  Дикие лебеди Г. Андерсен   
164.  Щелкунчик, или Мышиный 

король 
Э. Гофман   

165.  Счастливый принц О. Уайльд   
166.  Винни Пух и все-все-все Алан А. Милн   
167. Сердца трех Любовь к жизни 

Белое безмолвие 
Д. Лондон   

168.  Гарри Поттер Д. Ролинг   
169. Хоббит, или Туда и обратно 

Властелин колец 
Д. Толкиен   

170.  Старик и море Э. Хемингуэй   
171.  Приключения Тома Сойера М. Твен   
172.  Ромео и Джульетта У. Шекспир   
173.  Три мушкетера А. Дюма   
174.  Айвенго В. Скотт   
175.  Машина времени Г. Уэллс   
176.  Приключения Шерлока 

Холмса 
А. Конан Дойль   

177. Alice’s Adventures in 
Wonderland (retold by Virginia 
Evans, Jenny Dooley)

Lewis Carroll   

178.  Beauty and Beast Jenny Dooley   
179. Journey to the Centre of the 

Earth (retold by Elizabeth 
Gray)

Jules Verne   

180. Robinson Crusoe (retold by 
Elizabeth Gray)

Daniel Defoe   

181. The Last of the Mohicans 
(retold by Elizabeth Gray)

James Fenimore 
Cooper

  

182. 20,000 Leagues under the 
Sea (retold by Elizabeth Gray)

Jules Verne   

183. Frankenstein (retold by 
Elizabeth Gray)

Mary Shelley   

184. Oliver Twist (retold by Jenny 
Dooley)

Charles Dickens   

185. Treasure Island (retold by 
Virginia Evans, Jenny Dooley)

Robert Louis 
Stevenson

  

Жалпы орта білім беру
Қазақ тіліндегі шығармалар

186.  Ақ сиса Сұрша қыз өлеңдері Жаяу Мұса   
187.  Ғалия Қынжыл Кенже қоңыр 

əндері 
Балуан Шолақ   

188.  Бала Жамбылға батасы С. Аронұлы   
189.  Шоқан жəне Манас Ə. Марғұлан   
190.  Шығармалар жинағы А. Құнанбайұлы   
191.  Шəкəрім Құдайбердиев Ш.Қ. Сəтбаева   
192.  Ақан сері романы С. Жүнісов   
193.  Мағжанның ақындығы Ж. Аймауытов   
194.  Шолпанның күнəсі М. Жұмабаев   
195.  Тар жол, тайғақ кешу 

өмірбаяндық романы (үзінді) 
С. Сейфуллин   

196.  Шұға пьесасы Б. Майлин   
197.  Күйші поэмасы І. Жансүгіров   
198.  Ана аманаты Б. Момышұлы   
199.  Өмір мектебі С. Мұқанов   
200. Қазақ солдаты Ұлпан 

романдарынан (үзінді) 
Ғ. Мүсірепов   

201. Дариға, сол қыз Ақын өлімі 
туралы аңыз 

Қ. Аманжолов   

202.  Менің Қазақстаным М. Əлімбаев   
203.  Солдат хаты С. Қалиұлы   
204.  Бөлтірік бөрік астында Қ. Мұхамеджанов   
205.  Мен қазақ əйеліне қайран 

қалам 
Ж. Молдағалиев   

206.  Аруана бауыр дүние... Т. Айбергенов   
207.  Қаздар қайтып барады Қ. Жұмаділов   
208.  Қазақтың қайсар рухы К. Ахметова   
209.  Бəрінен қымбатты Е. Өтетілеуов   
210.  Доктор Дарханов романы З. Шашкин   
211.  Адамға табын жер, енді О. Сүлейменов   
212.  Тілін ұмытқан тауық А. Асылбек   
213.  Қызыл алма Жəмилə (үзінді) Ш. Айтматов   
214.  Таудағы жаңғырық К. Тоқаев   
215.  Тілім менің Тырналар Р. Ғамзатов   
216.  Қайырлы жаз С. Омаров   

Орыс тіліндегі шығармалар
217.  Анна Каренина Л. Толстой   
218.  Идиот Ф. Достоевский   
219.  Попрыгунья 

Учитель словесности 
Дом с мезонином Душечка 
Три сестры 

А. Чехов   

220.  Олеся Гранатовый браслет А. Куприн   
221.  Темные аллеи И. Бунин   
222.  Сказки об Италии М. Горький, 

Ф. Гордеев 
  

223.  Про это В. Маяковский   
224.  Лирика А. Ахматова   
225.  Лирика М. Цветаева   
226. Охранная грамота 

Люди и положения 
Б. Пастернак   

227. Островитяне Мамай 
Пещера Наводнение 

Е. Замятин   

228. Белая гвардия М. Булгаков   
229. Поэма Черный человек 

стихотворный цикл 
Персидские мотивы 

С. Есенин   

230. День Петра Наваждение 
Аэлита Гиперболоид 
инженера Гарина 

А. Толстой   

231.  Четвертая проза О. Мандельштам   
232. Сентиментальные повести 

(Коза, Аполлон и Тамара) 
Перед восходом солнца 

М. Зощенко   

233.  Они сражались за родину 
(главы) 

М. Шолохов   

234.  Теркин на том свете По 
праву памяти 

А. Твардовский   

235.  Волоколамское шоссе А. Бек   
236. Батальоны просят огня 

Берег 
Ю. Бондарев   

237.  Сотников В. Быков   
238.  Последний срок Живи и 

помни 
В. Распутин   

239.  В окопах Сталинграда Н. Некрасов   
240.  Жизнь и судьба В. Гроссман   
241.  Дети Арбата А. Рыбаков   
242.  Белые одежды В. Дудинцев   
243.  Двенадцать стульев 

Золотой теленок 
 И. Ильф, Е. 
Петров

  

244.  Чемодан Заповедник С. Довлатов   
245.  Сандро из Чегема Ф. Искандер   
246.  И дольше века длится день 

Плаха 
Ч. Айтматов   

247. Земля, поклонись Человеку! 
Аз и Я 

О. Сулейменов   

248.  Белка А. Ким   
249.  Бодался теленок с дубом А. Солженицын   
250.  Баллада о времени В. Высоцкий   
251.  Кысь Т. Толстая   
252.  Миниатюры В. Пикуль   
253.  Трудно быть богом Сталкер 

Остров 
Б. и А. 
Стругацкие

  

254.  Generation “П” В. Пелевин   
255. Азазель Турецкий гамбит Б. Акунин   
256.  Одинокая юрта С. Елюбаев   
257.  Саки Б. Джандарбеков   
258.  Стрела Махамбета А. Алимжанов   

Шет ел шығармалары
259.  Красное и черное Стендаль   
260.  Собор Парижской 

Богоматери 
В. Гюго   

261.  Евгения Гранде О. Бальзак   
262.  Ожерелье Ги де Мопассан   
263.  Всадник без головы М. Рид   
264.  Дэвид Копперфильд Ч. Диккенс   
265.  Синяя птица М. Метерлинк   
266.  Похождения бравого 

солдата Швейка 
Я. Гашек   

267.  Шахматная новелла С. Цвейг   
268.  Дом, где разбиваются 

сердца Пигмалион 
Б. Шоу   

269.  Гордость и предубеждение Д. Остин   
270.  Американская трагедия  Т. Драйзер   
271.  Степной волк Г. Гессе   
272.  Прощай, оружие Праздник, 

который всегда с тобой 
Э. Хемингуэй   

(Жалғасы. Басы 17-бетте) 

(Соңы 19-бетте) 
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273.  Сто лет одиночества Г. Маркес   
274.  Богач, бедняк И. Шоу   
275.  Двухсотлетний человек 

Я. Робот 
А. Азимов   

276.  Вино из одуванчиков Р. Брэдбери   
277.  Над пропастью во ржи Д. Селинджер   
278.  Три товарища Э. Ремарк   
279. The Portrait of Dorian Gray 

(retold by Elizabeth Gray)
Oscar Wilde   

280. David Copperfi eld (retold by 
Virginia Evans)

Charles Dickens   

281. Jane Eyre (retold by Jenny 
Dooley )

Charlotte Bronte   

282.  Pride and Prejudice  Jane Austen   
283. A Tale of Two Cities (retold by 

Jenny Dooley )
Charles Dickens   

284.  The Man in the Iron Mask 
(retold by Elizabeth Gray and 
Ian Robertson) 

Alexandre Dumas   

Мұғалімдерге арналған оқу-əдістемелік құралдар жəне əдебиеттер 
Қазақ тілде оқыту

№ Басылымның атауы Автор (лар)

Шық-
қан 
жы-
лы

Баспа

1.  Мектепке дейінгі жəне мектеп 
жасындағы балалардың 
психологиялық даму 
ерекшеліктері 

Б. Игенбаева 2015 Tutor Kz

2.  Жасөспірімдер психологиясын 
дамытуға арналған тренингтер. 
Əдістемелік құрал 

 А. 
Танибергенова, 
К. Базарбаева

2015 ƏлНаир

3.  Балалардың тілін дамыту, 
байланыстырып сөйлеуін, тілдің 
лексикалық -грамматикалық 
жүйесін қалыптастыруға арналған 
дидактикалық ойындар 

Г. Нұрбекова, 
Г. Сағымбаева, 
Д. Саурбаева, 
Г. Сарманова

2015 Дəуір-кітап

4.  География. Подготовка к ЕНТ  Г. Нургалиева, 
Т. Кумусбекова

2015 ƏлНаир

5.  Мектеп психологінің жұмыс 
кітабы. 1, 2-бөлім Бастауыш 
мектеп 

Б. Əмірова, 
С. Жантикеев, 
Д.Жансерикова 
жəне т.б.

2015 Самғай біл

6. Мектеп психологінің ата-
аналармен жұмыс дəптері

 Б. Əмірова, 
С.Жантикеев, 
Д.Жансерикова, 
жəне т.б.

2015 Самғай біл

7. Мектеп психологінің 
педагогтармен жұмыс дəптері

 Б. Əмірова, 
С.Жантикеев, 
Д.Жансерикова, 
жəне т.б.

2015 Самғай біл

8.  Қазақ тілі. Диктанттар мен 
мазмұндамалар жинағы. 5-сынып 

А. Қасымбек., 
Г. Байғазиева

2015 Арман-ПВ

9.  Русский язык. Сборник диктантов 
и изложений. 5-сынып 

АшимбетоваР., 
СахимзадинаМ.

2015 Арман-ПВ

10. Русский язык. Книга для учителя. 
5-сынып

АшимбетоваР., 
СахимзадинаМ.

2015 Арман-ПВ

11. Мектеп психологінің 1, 2-жұмыс 
кітабы. 5-8-сыныптар

Б. Амирова, 
С.Жантикеев, 
Д.Жансерикова, 
Р.Молдабаева, 
Г. Бейсен-
бекова, 
М. Оразаев

2015 Самғай біл

12. Математика. І, ІІ жартыжылдық 
мұғалімнің жұмыс дəптері. 
6-сынып

К. Тердікбай 
Қ. Утегенова 
Б. Лесбекқызы 
Д. Матин

2015 Самғай біл

13. Химия. Мұғалімнің жұмыс дəптері. 
10-сынып

 Қ. Бекишев, 
С. Өтепов

2015 Самғай біл

14. Мектеп психологінің жұмыс 
кітабы. 9-11-сыныптар

Б. Амирова, 
С. Жантикеев, 
Д. Жан-
серикова, 
Р. Молдабаева, 
Г. Бейсен-
бекова,
М. Оразаев

2015 Самғай біл

15.  Қазіргі білім берудегі техникалар 
мен технологиялар. 

Қ. Қараев 2016 Арман-ПВ

16.  Бақылау диктантына арналған 
мəтіндер 

Ж. Нұрсейітова 2015 Дəуір-кітап

17. Дүниетану. Мұғалімнің жұмыс 
дəптері + СD. 2-сынып

Б. Шаушекова, 
А. Бейсен-
баева, 
Г. Бапанова 

2015 Самғай біл

18. Қазақ əдебиеті. І ІІ, 
жартыжылдық. Мұғалімге 
арналған көмекші құрал+ СD. 
5-сынып

К. Баяхмет-
баева 
Т. Ганиев 
Р. Сапарбаева 
Ж. Бекенова 
Ш.Əбдікəрімова

2015 Самғай біл

19. Қазақ əдебиеті. Мұғалімге 
арналған көмекші құрал + СD. 
10-сынып

К. Баяхмет-
баева 
А. Тасболатов, 
Т. Ганиев 
Р. Оразова

2015 Самғай біл

20. Қазақ əдебиеті. І, ІІ жартыжылдық 
Мұғалімге арналған көмекші 
құрал +СD. 11-сынып

К. Баяхмет-
баева 
А. Тасболатов, 
Т. Ганиев 
Р. Оразова

2015 Самғай біл

21. Балалар қозғалысының 
педагогикасы: тəрбие жұмысының 
теориясы мен практикасы

А. Тесленко, 
Е. Дмитриенко

2015 Ювено-
логиялық 
зерттеу 
орталығы 
Көкшетау

22. Орта мектепте шетел тілдерін 
оқыту əдістемесі

С. Əбдіғали 2015 Дəуір-кітап

23. Негізгі орта мектеп курсының 
математикадан жазбаша емтихан 
өткізуге арналған тапсырмалар 
жинағы 

С. Данилюк, 
В. Грибини-
ченко, 
Е. Лукьянова, 
Б. Хамзина 

2016 Келешек-
2030

24.  Математика пəнін тереңдете 
оқытатын-сыныптарда негізгі орта 
мектеп курсы бойынша жазбаша 
емтихан өткізуге арналған 
тапсырмалар жинағы. 

Н. Егоркина 2016 Келешек-
2030

25. Жалпы білім беретін орта мектеп 
курсы бойынша математика пəні-
нен жазбаша емтихан өткізуге ар-
налған тапсырмалар жинағы (ҚГБ)

Н. Егоркина 2016 Келешек-
2030

26.  Бүлдіршіндермен қызықты 
əңгімелер 

 Г. Гринцевич 2016 Келешек-
2030

27. Бастауыш-сыныптарда оқу 
жылдамдығын тексеруге арналған 
мəтіндер жинағы. 1-4-сыныптар

А. Аргумбаева, 
Ш.Утильбекова. 

2016 Келешек-
2030

28.  Дене шыныктыру. Жалпы білім 
беретін мектептің 1-4-сыныптар 
мұғалімдеріне арналған 
əдістемелік құрал 

Г. Маковецкая, 
Т. Василь-
ченко, 
О. Меркель 

2016 Келешек-
2030

29.  Алгебра. Мұғалім кітабы. 7-сы-
нып

Ж. Кобдикова, 
Ш. Нұрман-
бетова, 
З. Искакова

2016 Арман-ПВ

30.  Алгебра. Мұғалім кітабы. 8-сы-
нып

Ж. Кобдикова, 
Ш. Нұрман-
бетова, 
З. Искакова

2016 Арман-ПВ

31.  Бірінші ондық сандары. 
Математикадан қатқыл қағаздағы 
плакаттар жиынтығы. (20 плакат)/ 
Числа первого десятка. Набор 
плакатов по математике на карто-
не (20 плакатов)

 В. Засухина 2016 8&8

32.  «Сабалақ» поэмасы.5 -сынып Қ. Шаңғытбаев 2015 «ЖАН»
33.  Дене шынықтыру. Əдістемелік 

құрал. 1,2 бөлім 
К. Жахин, 
Е. Юркова

2016 Алматы-
кітап

34. Мəтіндер жинағы. Оқу 
жылдамдығын тексеруге 
арналған. 5-7-сыныптар

Б. Мажимова 2017 Келешек-
2030

35. Абайтану. Оқу-əдістемелік құрал. 
8-9-сыныптар

 Ж. Əубəкір, 
Г. Құнафина

2017 ƏлНаир

36. Физика. Мұғалім кітабы +CD 7-сы-
нып

Н. Закирова, 
Р. Аширов

2017 Арман-ПВ

37.  «Оқушыларға рухани-
адамгершілік тəрбие берудің 
теориясы жəне əдістемесі».-
сынып жетекшісіне арналған 
əдістемелік нұсқаулық

В. Ким, 
М.Немеребаев, 
Э. Ким

2018  В. Ким, 
М. Неме-
ребаев, Э. 
Ким

38. ХХ ғасыр басындағы əдебиет 
жəне алаш ұстанымы

Р. Зайкенова 2017 Мектеп

Оқыту орыс тілінде

№ Басылымның атауы Автор (лар)

Шық-
қан 
жы-
лы

Баспа

1.  Математика: Практические 
материалы для проведения 
уроков в начальной школе. 
1-4-класс 

Трофимова С. 2016 8&8

2.  Сборник дидактических игр для 
учащихся начальных-классов. 
1-4-класс 

Засухина В., 
Сараева Л., 
Титоренко Э.

2016 8&8

3. Педагогика детского 
движения: теория и практика 
воспитательной работы

Тесленко А., 
Дмитриенко Е.

2015 Центр 
ювено-
логических 
исследо-
ваний

4.  Мемлекеттік тілде іс қағаздарын 
жүргізу курсынан практикалық 
тапсырмалар. Делопроизводство 
на государственном языке. 
Практические задания 

Жахина Б., 
Құрманова А., 
ҚайырбековаИ. 

2016 Келешек-
2030

5.  Занимательные беседы с 
дошколенком 

 Гринцевич Г. 2016 Келешек- 
2030

6. Сборник текстов для проверки 
техники чтения в начальных-
классах. 1-4-классы

 Полушкина Л. 2016 Келешек- 
2030

7. Коллекция стратегий и техник 
активного преподавания и учения 
(на казахском и русском языках)

Составитель 
Кусаинов Г. 

2016  Алматы-
кітап 

8. Физическая культура. 
Методическое пособие 
для учителей 1-4-классов 
общеобразовательной школы

Маковецкая Г., 
ВасильченкоТ., 
Меркель О.

2017 Келешек-
2030

5-11-сыныптар
1. Сборник текстов для проверки 

техники чтения в 5-7-классах
 Мажимова Б. 2016 Келешек-

2030
2. Физика. Книга для учителя. 

8-класс
 Закирова,Н. 
Аширов Р.

2016 Арман-ПВ

3. Сборник заданий для прове-
дения письменного экзамена 
за курс основной средней 
школы в-классах с углубленным 
изучением математики 

 Егоркина Н. 2016 Келешек-
2030

4. Организация научно-исследо-
вательской работы в школе 

Утилова А., 
Сатынская А.

2015  ƏлНаир 

5.  Активные формы и приемы 
организации устного счета на 
уроках математики в 5-классе 

Иринякова Т. 2015  ƏлНаир 

6.  Формирование функциональной 
грамотности на уроках 
математики 5-6, 9-11-классов. 
Методическое пособие 

 Матюшкина Е., 
Коновалова Ю.

2015  ƏлНаир 

7.  Развитие логического мышления 
школьников через решение 
текстовых задач 9-11-классов 

 Грицук Л., 
Иринякова Т.

2015  ƏлНаир 

8. Сборник задач по математике с 
решениями. 8-11-классы

Под редакцией 
Сканави М.

2012 Москва, 
Мир и 
образо-
вание 

9. Реализация идеи «Мəңгілік Ел» 
в практическом взаимодействии 
школы и семьи (Книга-классных 
руководителей)

Евдокимова С., 
Цветкова Н.

2016 Гласир

10. Физическая культура. 
Методическое пособие. Часть 1, 2

Жахин К. 
Юркова Е.

2016 Алматы-
кітап

11. «Основы медицинской практики 
в школе». Пособие для врачей и 
медицинских сестер

Моренко М. 2017 Самғай біл

Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрінің 
2019 жылғы 17 мамырдағы № 217 бұйрығына 2-қосымша

Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрінің күші 
жойылатын кейбір бұйрықтарының тізімі

1. «Оқулықтардың, оқу-əдістемелік кешендерінің, құралдарының жəне 
басқа да қосымша əдебиеттердің, оның ішінде электрондық жеткізгіштегілерінің 
тізбесін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрінің 
міндетін атқарушысының 2013 жылғы 27 қыркүйектегі № 400 бұйрығы 
(Нормативтік құқықтық актілерді мемелекеттік тіркеу тізілімінде № 8890 
тіркелген, «Егемен Қазақстан» газетінде 2013 жылы 28 қарашада № 263 
(28202) жарияланған);

2. «Білім беру ұйымдарында пайдалануға рұқсат етілген оқулықтардың, 

оқу-əдістемелік кешендердің, оқу құралдарының жəне басқа да қосымша 
əдебиеттердің, оның ішінде электрондық жеткізгіштердегі тізбесін бекіту 
туралы» Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрінің міндетін 
атқарушының 2013 жылғы 27 қыркүйектегі № 400 бұйрығына өзгерістер мен 
толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым 
министрінің 2014 жылғы 28 сəуірдегі № 127 бұйрығы (Нормативтік құқықтық 
актілерді мемелекеттік тіркеу тізілімінде № 9385 тіркелген, «Егемен Қазақстан» 
газетінде 2017 жылғы 17 мамыр № 96 (28320) жарияланған);

 3. «Білім беру ұйымдарында пайдалануға рұқсат етілген оқулықтардың, 
оқу-əдістемелік кешендердің, оқу құралдарының жəне басқа да қосымша 
əдебиеттердің, оның ішінде электрондық жеткізгіштердегі тізбесін бекіту 
туралы» Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрінің міндетін 
атқарушының 2013 жылғы 27 қыркүйектегі № 400 бұйрығына өзгеріс жəне 
толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым 
министрінің 2014 жылғы 10 қыркүйектегі № 377 бұйрығы (Нормативтік құқықтық 
актілерді мемелекеттік тіркеу тізілімінде № 9800 тіркелген, «Егемен Қазақстан» 
газетінде 2014 жылғы 27 қарашадағы № 232 (28455) жарияланған);

 4. «Білім беру ұйымдарында пайдалануға рұқсат етілген оқулықтардың, 
оқу-əдістемелік кешендердің, оқу құралдарының жəне басқа да қосымша 
əдебиеттердің, оның ішінде электрондық жеткізгіштердегі тізбесін бекіту 
туралы» Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрінің міндетін 
атқарушының 2013 жылғы 27 қыркүйектегі № 400 бұйрығына өзгерістер енгізу 
туралы» Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрінің 2014 жылғы 10 
желтоқсандағы № 515 бұйрығы (Нормативтік құқықтық актілерді мемелекеттік 
тіркеу тізілімінде № 10008 тіркелген, «Əділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде 
2015 жылғы 5 қаңтарда, «Егемен Қазақстан» газетінде 2015 жылғы 20 тамызда 
№ 158 (28636) жарияланған);

 5. «Білім беру ұйымдарында пайдалануға рұқсат етілген оқулықтардың, 
оқу-əдістемелік кешендерінің, оқу құралдарының жəне басқа да қосымша 
əдебиеттердің, оның ішінде электрондық жеткізгіштердегі тізбесін бекіту 
туралы» Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрі міндетін 
атқарушысының 2013 жылғы 27 қыркүйектегі № 400 бұйрығына толықтыру 
енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрінің 2015 
жылғы 15 маусымдағы № 379 бұйрығы (Нормативтік құқықтық актілерді 
мемелекеттік тіркеу тізілімінде № 11672 тіркелген, «Əділет» ақпараттық-
құқықтық жүйесінде 2015 жылғы 30 шілдеде, «Егемен Қазақстан» газетінде 
2016 жылғы 7 сəуірде № 65 (28793) жарияланған);

 6. «Білім беру ұйымдарында пайдалануға рұқсат етілген оқулықтардың, 
оқу-əдістемелік кешендердің, оқу құралдарының жəне басқа да қосымша 
əдебиеттердің, оның ішінде электрондық жеткізгіштердегі тізбесін бекіту 
туралы» Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым Министрінің міндетін 
атқарушының 2013 жылғы 27 қыркүйектегі № 400 бұйрығына өзгерістер 
енгізу туралы» Қазақстан Репсубликасы Білім жəне ғылым министрінің м.а. 
2016 жылғы 8 қаңтардағы № 13 бұйрығы (Нормативтік құқықтық актілерді 
мемелекеттік тіркеу тізілімінде № 12911 тіркелген, «Əділет» ақпараттық-
құқықтық жүйесінде 2016 жылғы 29 қаңтарда жарияланған);

 7. «Оқулықтардың, оқу-əдiстемелiк кешендерiнiң, құралдарының жəне 
басқа да қосымша əдебиеттердiң, оның ішінде электрондық жеткізгіштегілерінің 
тiзбесiн бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым Министрінің 
міндетін атқарушының 2013 жылғы 27 қыркүйектегі № 400 бұйрығына 
толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым 
министрінің 2016 жылғы 6 сəуірдегі № 251 бұйрығы (Нормативтік құқықтық 
актілерді мемелекеттік тіркеу тізілімінде № 13593 тіркелген, «Əділет» 
ақпараттық-құқықтық жүйесінде 2016 жылғы 22 сəуірде, «Егемен Қазақстан» 
газетінде 2016 жылғы 18 маусымда № 116 (28844) жарияланған);

 8. «Оқулықтардың, оқу-əдістемелік кешендерінің, құралдарының жəне 
басқа да қосымша əдебиеттердің, оның ішінде электрондық жеткізгіштегілерінің 
тізбесін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрінің 
міндетін атқарушының 2013 жылғы 27 қыркүйектегі № 400 бұйрығына өзгерістер 
мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Білім жəне 
ғылым министрінің 2016 жылғы 6 мамырдағы № 309 бұйрығы (Нормативтік 
құқықтық актілерді мемелекеттік тіркеу тізілімінде № 13708 тіркелген, «Əділет» 
ақпараттық-құқықтық жүйесінде 2016 жылғы 19 мамырда, «Егемен Қазақстан» 
газетінде 2016 жылғы 18 маусымда № 116 (28844) жарияланған);

 9. «Оқулықтардың, оқу-əдiстемелiк кешендерiнiң, құралдарының жəне 
басқа да қосымша əдебиеттердiң, оның ішінде электрондық жеткізгіштегілерінің 
тiзбесiн бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрінің 
міндетін атқарушының 2013 жылғы 27 қыркүйектегі № 400 бұйрығына 
толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым 
министрінің 2016 жылғы 19 шілдедегі № 458 бұйрығы (Нормативтік құқықтық 
актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 14122 тіркелген, «Əділет» 
ақпараттық-құқықтық жүйесінде 2016 жылғы 6 қыркүйекте, 2016 жылғы 1 
қыркүйекте ҚР НҚА электрондық түрдегі эталондық бақылау банкінде, «Егемен 
Қазақстан» газетінде 2016 жылғы 8 қазанда № 193 (28921) жарияланған);

 10. «Оқулықтардың, оқу-əдiстемелiк кешендерiнiң, құралдарының жəне 
басқа да қосымша əдебиеттердiң, оның ішінде электрондық жеткізгіштегілерінің 
тiзбесiн бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрінің 
міндетін атқарушының 2013 жылғы 27 қыркүйектегі № 400 бұйрығына 
толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым 
министрінің 2016 жылғы 18 тамыздағы № 514 бұйрығы (Нормативтік 
құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 14245 тіркелген, «Əділет» 
ақпараттық-құқықтық жүйесінде 2016 жылғы 7 қазанда, ҚР НҚА электрондық 
түрдегі эталондық бақылау банкінде 2016 жылғы 10 қазанда жарияланған);

 11. «Оқулықтардың, оқу-əдістемелік кешендерінің, құралдарының жəне 
басқа да қосымша əдебиеттердің, оның ішінде электрондық жеткізгіштегілерінің 
тізбесін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрінің 
міндетін атқарушының 2013 жылғы 27 қыркүйектегі № 400 бұйрығына өзгерістер 
мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым 
министрінің 2017 жылғы 4 сəуірдегі № 150 бұйрығы (Нормативтік құқықтық 
актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 15082 тіркелген, ҚР НҚА электрондық 
түрдегі эталондық бақылау банкінде 2017 жылғы 12 мамырда, «Егемен 
Қазақстан» газетінде 2017 жылғы 27 қарашада № 228 (29209) жарияланған);

 12. «Оқулықтардың, оқу-əдістемелік кешендерінің, құралдарының жəне 
басқа да қосымша əдебиеттердің, оның ішінде электрондық жеткізгіштегілерінің 
тізбесін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрінің 
міндетін атқарушының 2013 жылғы 27 қыркүйектегі № 400 бұйрығына өзгерістер 
мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым 
министрінің м. а. 2017 жылғы 11 шілдедегі № 327 бұйрығы (Нормативтік 
құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 15461 тіркелген, ҚР НҚА 
электрондық түрдегі эталондық бақылау банкінде 2017 жылғы 22 тамызда 
жарияланған);

 13. «Оқулықтардың, оқу-əдiстемелiк кешендерiнiң, құралдарының жəне 
басқа да қосымша əдебиеттердiң, оның ішінде электрондық жеткізгіштегілерінің 
тiзбесiн бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрінің 
міндетін атқарушының 2013 жылғы 27 қыркүйектегі № 400 бұйрығына өзгерістер 
мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым 
министрінің 2017 жылғы 28 қыркүйектегі № 483 бұйрығы (Нормативтік құқықтық 
актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 15892 тіркелген, ҚР НҚА электрондық 
түрдегі эталондық бақылау банкінде 2017 жылғы 24 қарашада жарияланған);

 14. «Оқулықтардың, оқу-əдiстемелiк кешендерiнiң, құралдарының жəне 
басқа да қосымша əдебиеттердiң, оның ішінде электрондық жеткізгіштегілерінің 
тiзбесiн бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрі 
міндетін атқарушысының 2013 жылғы 27 қыркүйектегі № 400 бұйрығына 
өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Білім 
жəне ғылым министрінің 2018 жылғы 3 мамырдағы № 192 бұйрығы (Нормативтік 
құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 16887 тіркелген, ҚР НҚА 
электрондық түрдегі эталондық бақылау банкінде 2018 жылғы 23 мамырда 
жарияланған);

 15. «Оқулықтардың, оқу-əдiстемелiк кешендерiнiң, құралдарының жəне 
басқа да қосымша əдебиеттердiң, оның ішінде электрондық жеткізгіштегілерінің 
тiзбесiн бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрі 
міндетін атқарушысының 2013 жылғы 27 қыркүйектегі № 400 бұйрығына 
өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Білім 
жəне ғылым министрінің 2018 жылғы 24 шілдедегі № 372 бұйрығы (Нормативтік 
құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 17268 тіркелген, ҚР НҚА 
электрондық түрдегі эталондық бақылау банкінде 2018 жылғы 15 тамызда 
жарияланған).

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2019 жыл-
ғы 17 мамырда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеу дің 
тізіліміне №18696 болып енгізілді. Қазақстан Республикасы Əділет ми-
нистрлігі сайтынан алынған

(Соңы. Басы 17-18-беттерде) 
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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 193-207-нөмірлерде)

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

Төрағасының 2019 жылғы 3 маусымдағы №101-НҚ бұйрығына 192-қосымша

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

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

республикалық мемлекеттік мекемесiнің ережесі

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

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

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

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

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

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

заңнамаға сəйкес бекітіледі.
 7. Басқарманың орналасқан жері – 151200, Қазақстан Республикасы, 

Солтүстік Қазақстан облысы, Уəлиханов ауданы, Кішкенекөл аулы, Мəліков 
көшесі, 76 үй.

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

 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 саламатты-

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

медициналық бұйымдарға арналған бағаларды мемлекеттік реттеуді жүзеге 
асыру;

 5) денсаулық сақтау субъектілерінің қызметін мемлекеттік бақылауды 
жүзеге асыру;

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

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

 8) медициналық көрсетілетін қызметтердің сапасына сырттай сараптама 
жүргізуге қатысу;

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

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

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

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

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

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

 16) балалар тамағы өнімдерін, тағамға тағамдық жəне биологиялық активті 

қоспаларды, генетикалық түрлендірілген объектілерді, сумен жəне тамақ 
өнімдерімен жанасатын материалдар мен бұйымдарды, адам денсаулығына 
зиянды əсер ететін химиялық заттарды, өнімдер мен заттардың жекелеген 
түрлерін қолдануды тоқтата тұру немесе қолдануға тыйым салу;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 5) Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген жағдайларды қос-
пағанда, өзінің өкілеттіктерін жүзеге асыру кезінде алынған коммерциялық, қыз-
меттік, өзге де заңмен қорғалатын құпияны құрайтын ақпаратты жария етпеу;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ғындағы 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 193-қосымша

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

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

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

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

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

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

заңнамаға сəйкес бекітіледі.
 7. Басқарманың орналасқан жері – 151300, Қазақстан Республикасы, 

Солтүстік Қазақстан облысы, Шал ақын ауданы, Сергеевка қаласы, Аютасский 
қалт. көшесі, 42 үй.

 8. Мемлекеттік органның толық атауы – «Қазақстан Республикасы 
Денсаулық сақтау министрлігінің Тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің 
сапасы мен қауіпсіздігін бақылау комитеті Солтүстік Қазақстан облысының 
тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау 
департаментінің Шал ақын ауданының тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің 
сапасы мен қауіпсіздігін бақылау басқармасы».

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

жүзеге асырылады.
 11. Басқармаға Басқарманың функциялары болып табылатын міндеттерді 

орындау тұрғысында кəсіпкерлік субъектілерімен шарттық қатынастарға түсуге 
тыйым салынады.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

медициналық бұйымдарға арналған бағаларды мемлекеттік реттеуді жүзеге 
асыру;

 5) денсаулық сақтау субъектілерінің қызметін мемлекеттік бақылауды 
жүзеге асыру;

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

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

 8) медициналық көрсетілетін қызметтердің сапасына сырттай сараптама 
жүргізуге қатысу;

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

асыру;
 12) тұтынушыларға өткізілетін өнімдер мен көрсетілетін қызметтер 

бойынша техникалық регламенттер мен нормативтік құжаттарда белгіленген 
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 

(Жалғасы 21-бетте) 
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(Жалғасы. Басы 20-бетте) 

(Жалғасы 22-бетте) 

бірлестіктерімен реттелетін саладағы мəселелер бойынша өзара іс-қимыл 
жасау;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 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 қос-
пағанда, өзінің өкілеттіктерін жүзеге асыру кезінде алынған коммерциялық, қыз-
меттік, өзге де заңмен қорғалатын құпияны құрайтын ақпаратты жария етпеу;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

сының заңнамасына сəйкес жүзеге асырылады.

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

Төрағасының 2019 жылғы 3 маусымдағы №101-НҚ бұйрығына 194-қосымша

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

Арыс 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 
Түркістан облысының тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен 
қауіпсіздігін бақылау департаментінің Арыс 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 – 160100, Қазақстан Республикасы, 

Түркістан облысы, Арыс қаласы, К. Ибрагимов көшесі, 81 ғимарат.
 8. Мемлекеттік органның толық атауы – «Қазақстан Республикасы 

Денсаулық сақтау министрлігінің Тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің 
сапасы мен қауіпсіздігін бақылау комитеті Түркістан облысының тауарлар мен 
көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау департаментінің 
Арыс 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 

ме дициналық бұйымдарға арналған бағаларды мемлекеттік реттеуді жүзеге 
асыру;

 5) денсаулық сақтау субъектілерінің қызметін мемлекеттік бақылауды 
жүзеге асыру;

 6) дəрілік заттар мен медициналық бұйымдардың айналысы, халықтың 
санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы, медициналық қызметтер 
көрсету саласында, сондай-ақ денсаулық сақтау саласындағы есірткі заттар-
дың, психотроптық заттардың жəне прекурсорлардың айналымын мемлекеттік 
бақылауды жүзеге асыру; 7) дəстүрлі медицина, халықтық медицина (емшілік) 
қызметтерін көрсететін субъектілердің қызметін бақылау;

 8) медициналық көрсетілетін қызметтердің сапасына сырттай сараптама 
жүргізуге қатысу;

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

асыру;
 12) тұтынушыларға өткізілетін өнімдер мен көрсетілетін қызметтер 

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 
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 лика-
сының заңнамасына сəйкес одан айыру (кері қайтару);

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 29) адамдардың өмірі мен денсаулығы үшін қауіпті деп танылған жағдайда 
шикізаттың, өнімнің, химиялық заттардың, технологиялық жабдықтардың, 
тетіктердің, процестердің, құрал-саймандардың жаңа түрлерін өндіруге, 
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.
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(Жалғасы 23-бетте) 

 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 195-қосымша

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

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

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

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

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

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

заңнамаға сəйкес бекітіледі.
 7. Басқарманың орналасқан жері – 160200, Қазақстан Республикасы, 

Түркістан облысы, Бəйдібек ауданы, Шаян ауылдық округі, Шаян ауылы, 
Бəйдібек Қарашаұлы көшесі, 55 ғимарат.

 8. Мемлекеттік органның толық атауы – «Қазақстан Республикасы 
Денсаулық сақтау министрлігінің Тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің 
сапасы мен қауіпсіздігін бақылау комитеті Түркістан облысының тауарлар мен 
көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау департаментінің 
Бəйдібек 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 бой-
ынша техникалық регламенттер мен нормативтік құжаттарда белгіленген 
талаптардың сақталуын бақылауды жүзеге асыру;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

сының заңнамасына сəйкес жүзеге асырылады.

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

Төрағасының 2019 жылғы 3 маусымдағы №101-НҚ бұйрығына 196-қосымша

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

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

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

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

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

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

заңнамаға сəйкес бекітіледі.
 7. Басқарманың орналасқан жері – 160500, Қазақстан Республикасы, 

Түркістан облысы, Жетісай ауданы, Жетісай қаласы, С. Сейфуллин көшесі, 22.
 8. Мемлекеттік органның толық атауы – «Қазақстан Республикасы Ден-

саулық сақтау министрлігінің Тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы 
мен қауіпсіздігін бақылау комитеті Түркістан облысының тауарлар мен 
көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау департаментінің 
Жетісай аудандық тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен 
қауіпсіздігін бақылау басқармасы».

 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;
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 8) медициналық көрсетілетін қызметтердің сапасына сырттай сараптама 
жүргізуге қатысу;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 5) Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген жағдайларды қос-
пағанда, өзінің өкілеттіктерін жүзеге асыру кезінде алынған коммерциялық, қыз-
меттік, өзге де заңмен қорғалатын құпияны құрайтын ақпаратты жария етпеу;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

сының заңнамасына сəйкес жүзеге асырылады.

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

Төрағасының 2019 жылғы 3 маусымдағы №101-НҚ бұйрығына 197-қосымша

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

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

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

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

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

заңнамаға сəйкес бекітіледі.
 7. Басқарманың орналасқан жері – 160905, Қазақстан Республикасы, 

Түркістан облысы, Келес ауданы, Абай ауылы, А. Омарұлы көшесі, 9 үй.
 8. Мемлекеттік органның толық атауы – «Қазақстан Республикасы 

Денсаулық сақтау министрлігінің Тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің 
сапасы мен қауіпсіздігін бақылау комитеті Түркістан облысының тауарлар мен 
көрсе тілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау департаментінің 
Келес 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 бой-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 41) санитариялық-қорғаныш аймақтарының көлемін белгілеу;
 42) реттелетін салада түсіндіру жұмысын ұйымдастыру; 43) салауатты 

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

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

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

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

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

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

 5) Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген жағдайларды қос-
пағанда, 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;
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 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 198-қосымша

«Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің 
Тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін 
бақылау комитеті Түркістан облысының тауарлар мен көрсетілетін 
қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау департаментінің 
Кентау 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 Түркістан 
облысының тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін 
бақылау департаментінің Кентау 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 
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 – 160400, Қазақстан Республикасы, 

Түркістан облысы, Кентау қаласы, Д. Қонаев даңғылы, 4 үй.
 8. Мемлекеттік органның толық атауы – «Қазақстан Республикасы 

Денсаулық сақтау министрлігінің Тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің 
сапасы мен қауіпсіздігін бақылау комитеті Түркістан облысының тауарлар мен 
көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау департаментінің 
Кентау 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 
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 бой-

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

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

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

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

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

 17) жобаларды мемлекеттік санитариялық-эпидемиологиялық сараптауға 
қатысу жəне оны өткізу, оның нəтижелері бойынша, сондай-ақ тексерулер 
жəне (немесе) профилактикалық бақылау нəтижелері негізінде Қазақстан 
Республикасының заңнамасына сəйкес санитариялық-эпидемиологиялық 
қорытынды беру; 18) Басқарманың құзыретіне кіретін мəселелер бойынша 
жеке жəне заңды тұлғалардың өтініштерін қарау;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 5) Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген жағдайларды 

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

6) реттелетін салада Қазақстан Республикасы заңнамасының қолданылуына 
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 199-қосымша

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

Қазығұрт 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 Түркістан 
облысының тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін 
бақылау департаментінің Қазығұрт 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 
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 – 160300, Қазақстан Республикасы, Түр-

кістан облысы, Қазығұрт ауданы, Қазығұрт ауылы, Құрманғазы көшесі, 1 А үй.
  8. Мемлекеттік органның толық атауы – «Қазақстан Республикасы 

Денсаулық сақтау министрлігінің Тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің 
сапасы мен қауіпсіздігін бақылау комитеті Түркістан облысының тауарлар мен 
көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау департаментінің 
Қазығұрт 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;



30 ҚАЗАН 2019 ЖЫЛ 25RESMI

(Жалғасы. Басы 20-24-беттерде) 

(Жалғасы 26-бетте) 

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

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

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

  5) денсаулық сақтау субъектілерінің қызметін мемлекеттік бақылауды 
жүзеге асыру;

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

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

  8) медициналық көрсетілетін қызметтердің сапасына сырттай сараптама 
жүргізуге қатысу;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  22) өз құзыретінің шегінде тағамнан уланулар, инфекциялық, паразиттік 
жəне басқа да аурулар кезінде санитариялық-эпидемияға қарсы жəне 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 Республика-
сының Мемлекеттік шекарасы арқылы өткізу пункттерінде санитариялық-
эпидемияға қарсы (профилактикалық) іс-шараларды, халықтың денсаулығы 
үшін қауіп төндіретін жолаушыларды, экипаждарды, поезд бригадаларын, көлік 
құралдарын, жүктерді санитариялық-карантиндік бақылауды ұйымдастыру 
жəне өткізу;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

сының заңнамасына сəйкес жүзеге асырылады.

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

Төрағасының 2019 жылғы 3 маусымдағы №101-НҚ бұйрығына 200-қосымша

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

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

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

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

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

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

заңнамаға сəйкес бекітіледі.
  7. Басқарманың орналасқан жері – 160525, Қазақстан Республикасы, 

Түркістан облысы, Мақтаарал ауданы, Атакент кенті, Ж. Ибраев көшесі, 22 Б үй.
  8. Мемлекеттік органның толық атауы – «Қазақстан Республикасы Ден-

саулық сақтау министрлігінің Тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы 
мен қауіпсіздігін бақылау комитеті Түркістан облысының тауарлар мен 
көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау департаментінің 
Мақтаарал аудандық тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен 
қауіпсіздігін бақылау басқармасы».

  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 бой-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

лауазымды тұлғалардан, жеке жəне заңды тұлғалардан заңнамада белгіленген 
тəртіппен ақпарат сұрату жəне алу;
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  2) жеке жəне заңды тұлғалар Басқарманың лауазымды тұлғалары берген 
заңды талаптарды немесе нұсқамаларды, қаулыларды орындамаған немесе 
тиісінше орындамаған кезде сотқа жүгіну;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

сының заңнамасына сəйкес жүзеге асырылады.

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

Төрағасының 2019 жылғы 3 маусымдағы №101-НҚ бұйрығына 201-қосымша

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

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

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

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

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

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

заңнамаға сəйкес бекітіледі.
  7. Басқарманың орналасқан жері – 160600, Қазақстан Республикасы, 

Түркістан облысы, Ордабасы ауданы, Қажымұқан ауылдық округі, Темірлан 
ауылы, Т. Рысқұлов көшесі, 9 ғимарат.

  8. Мемлекеттік органның толық атауы – «Қазақстан Республикасы Ден-
саулық сақтау министрлігінің Тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы 
мен қауіпсіздігін бақылау комитеті Түркістан облысының тауарлар мен 
көрсе тілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау департаментінің 
Ордабасы аудандық тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен 
қауіпсіздігін бақылау басқармасы».

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

зеге асырылады.
  11. Басқармаға Басқарманың функциялары болып табылатын міндеттерді 

орындау тұрғысында кəсіпкерлік субъектілерімен шарттық қатынастарға түсуге 
тыйым салынады.

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

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

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

саламаттылығы, медициналық көрсетілетін қызметтердің сапасын бақылау, 
дəрілік заттар мен медициналық бұйымдардың айналысы, тамақ өнімінің 
қауіпсіздігі саласындағы техникалық регламенттер мен нормативтік құжаттарда 

белгіленген талаптардың сақталуын бақылау жəне қадағалау мəселелері 
бойынша реттеуші, іске асыру жəне бақылау-қадағалау функцияларын жүзеге 
асыру;

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

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

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

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

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

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

медициналық бұйымдарға арналған бағаларды мемлекеттік реттеуді жүзеге 
асыру;

  5) денсаулық сақтау субъектілерінің қызметін мемлекеттік бақылауды 
жүзеге асыру;

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

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

  8) медициналық көрсетілетін қызметтердің сапасына сырттай сараптама 
жүргізуге қатысу;

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

асыру;
  12) тұтынушыларға өткізілетін өнімдер мен көрсетілетін қызметтер 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  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 

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 202-қосымша

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

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

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

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

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

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

заңнамаға сəйкес бекітіледі.
  7. Басқарманың орналасқан жері – 160702, Қазақстан Республикасы, 

Түркістан облысы, Отырар ауданы, Шəуілдір ауылдық округі, Шəуілдір ауылы, 
Ə. Молдағұлова көшесі, 1 ғимарат.

  8. Мемлекеттік органның толық атауы – «Қазақстан Республикасы 
Денсаулық сақтау министрлігінің Тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің 
сапасы мен қауіпсіздігін бақылау комитеті Түркістан облысының тауарлар мен 
көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау департаментінің 
Отырар 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.
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(Жалғасы. Басы 20-26-беттерде) 

(Жалғасы 28-бетте) 

 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 

меди циналық бұйымдарға арналған бағаларды мемлекеттік реттеуді жүзеге 
асыру;

  5) денсаулық сақтау субъектілерінің қызметін мемлекеттік бақылауды 
жүзеге асыру;

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

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

  8) медициналық көрсетілетін қызметтердің сапасына сырттай сараптама 
жүргізуге қатысу;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  39) халықты міндетті түрде вакцинациялауды, үй-жайларда жəне 

көлік құралдарында, аумақтарда, инфекциялық жəне паразиттік аурулар 
ошақтарында профилактикалық жəне ошақтық дезинфекция, дезинсекция 
жəне дератизация жүргізуді талап ету;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

сының заңнамасына сəйкес жүзеге асырылады.

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

Төрағасының 2019 жылғы 3 маусымдағы №101-НҚ бұйрығына 203-қосымша

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

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

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

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

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

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

заңнамаға сəйкес бекітіледі.
  7. Басқарманың орналасқан жері – 160800, Қазақстан Республикасы, 

Түркістан облысы, Сайрам ауданы, Ақсукент ауылдық округі, Ақсу ауылы, 
Жібек жолы көшесі, 76 үй.

  8. Мемлекеттік органның толық атауы – «Қазақстан Республикасы 
Денсаулық сақтау министрлігінің Тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің 
сапасы мен қауіпсіздігін бақылау комитеті Түркістан облысының тауарлар мен 
көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау департаментінің 
Сайрам 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 бой-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  31) тиісті аумақта йод тапшылығы ауруларының профилактикасы 
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 
құны на өтемақы төлемей, сараптама жүргізу үшін қажетті көлемнен аспайтын 
жəне жеткілікті көлемдерде өнімдердің сынамаларын алу жəне үлгілерін 
іріктеп алу;

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

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

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

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

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

  38) инфекциялық жəне паразиттік аурулардың көздері болып табылатын, 
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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 204-қосымша

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

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

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

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

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

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

заңнамаға сəйкес бекітіледі.
  7. Басқарманың орналасқан жері – 160900, Қазақстан Республикасы, 

Түркістан облысы, Сарыағаш ауданы, Сарыағаш қаласы, С. Исмайлов көшесі, 
53 үй.

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

  9. Осы Ереже Басқарманың құрылтай құжаты болып табылады.

  10. Басқарманың қызметін қаржыландыру республикалық бюджеттен 
жүзеге асырылады.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

медициналық бұйымдарға арналған бағаларды мемлекеттік реттеуді жүзеге 
асыру;

  5) денсаулық сақтау субъектілерінің қызметін мемлекеттік бақылауды 
жүзеге асыру;

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

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

  8) медициналық көрсетілетін қызметтердің сапасына сырттай сараптама 
жүргізуге қатысу;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  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 205-қосымша

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

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

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

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

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

заңнамаға сəйкес бекітіледі.
  7. Басқарманың орналасқан жері – 161000, Қазақстан Республикасы, 

Түркістан облысы, Созақ ауданы, Шолаққорған ауылдық округі, Шолаққорған 
ауылы, С. Қожанов көшесі, 15 ғимарат.

  8. Мемлекеттік органның толық атауы – «Қазақстан Республикасы 
Денсаулық сақтау министрлігінің Тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің 
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(Жалғасы 30-бетте) 

сапасы мен қауіпсіздігін бақылау комитеті Түркістан облысының тауарлар мен 
көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау департаментінің 
Созақ аудандық тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен 
қауіпсіздігін бақылау басқармасы».

  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 мемле кеттік 
бақылауды жүзеге асыру;

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

  8) медициналық көрсетілетін қызметтердің сапасына сырттай сараптама 
жүргізуге қатысу;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  29) адамдардың өмірі мен денсаулығы үшін қауіпті деп танылған жағдайда 
шикізаттың, өнімнің, химиялық заттардың, технологиялық жабдықтардың, 
тетіктердің, процестердің, құрал-саймандардың жаңа түрлерін өндіруге, 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-эпидемио логиялық 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, 

лауа зымды 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 Республика-
сының қолданыстағы заңнамасында көзделген өзге де құқықтар мен міндет-
терді жүзеге асыру.

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

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

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

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

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

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

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

  3) сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жасауға жəне Қазақстан Респуб-
ликасы мемлекеттік мемлекеттік қызметшілерінің əдеп кодексі 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 206-қосымша

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

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

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

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

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

заңнамаға сəйкес бекітіледі.

  7. Басқарманың орналасқан жері – 161100, Қазақстан Республикасы, 
Түркістан облысы, Төлеби ауданы, Леңгер қаласы, Д. Қонаев көшесі, 2 үй.

  8. Мемлекеттік органның толық атауы – «Қазақстан Республикасы 
Денсаулық сақтау министрлігінің Тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің 
сапасы мен қауіпсіздігін бақылау комитеті Түркістан облысының тауарлар мен 
көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау департаментінің 
Төлеби 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 бой-

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

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

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

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

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

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

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

  19) Қазақстан Республикасының заңнамасы талаптарының анықталған 
бұзушылықтары туралы актілерді қабылдау; 20) тиісті аумақта шаруашылық 
жəне (немесе) өзге де қызметтің жəне халық өмірінің ерекше шарттары бар 
шектеу іс-шараларын, оның ішінде карантинді енгізу;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  32) санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізу үшін сараптама 
объектісінің қоршаған ортаға жəне тұрғындардың денсаулығына əсерін 
бағалауды зерделеуге қажетті материалдарды сұрату, сондай-ақ осы өнімнің 
құнына өтемақы төлемей, сараптама жүргізу үшін қажетті көлемнен аспайтын 
жəне жеткілікті көлемдерде өнімдердің сынамаларын алу жəне үлгілерін 
іріктеп алу; 33) реттелетін саладағы Қазақстан Республикасы заңнамасының 
талаптарын бұзушылықтарды жою туралы нұсқамалар беру;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

сының заңнамасына сəйкес жүзеге асырылады.

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

Төрағасының 2019 жылғы 3 маусымдағы №101-НҚ бұйрығына 207-қосымша

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

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

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

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

  4. Басқарма азаматтық-құқықтық қатынастарға өз атынан түседі.

  5. Егер Басқармаға заңнамаға сəйкес уəкілеттік берілген болса, ол мем-
лекет атынан азаматтық-құқықтық қатынастардың тарапы болуға құқығы бар.

  6. Басқарманың құрылымы мен штат санының лимиті қолданыстағы заң-
намаға сəйкес бекітіледі.

  7. Басқарманың орналасқан жері – 161300, Қазақстан Республикасы, 
Түркістан облысы, Түлкібас ауданы, Майлыкент ауылдық округі, Тұрар 
Рысқұлов ауылы, Жантұров көшесі, 13 үй.

  8. Мемлекеттік органның толық атауы – «Қазақстан Республикасы 
Денсаулық сақтау министрлігінің Тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің 
сапасы мен қауіпсіздігін бақылау комитеті Түркістан облысының тауарлар мен 
көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау департаментінің 
Түлкібас 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 бо-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  28) халықтың пайдалануы мен қолдануына, сондай-ақ кəсіпкерлік жəне 
(немесе) өзге де қызметте пайдалану мен қолдануға арналған өнімді Қазақстан 
Республикасының заңнамасында белгіленген тəртіппен Қазақстан 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-эпидемио логиялық сараптама жүргізу үшін сараптама 
объектісінің қоршаған ортаға жəне тұрғындардың денсаулығына əсерін баға-
лауды зерделеуге қажетті материалдарды сұрату, сондай-ақ осы өнімнің құны-
на өтемақы төлемей, сараптама жүргізу үшін қажетті көлемнен аспайтын жəне 
жеткілікті көлемдерде өнімдердің сынамаларын алу жəне үлгілерін іріктеп алу;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  6) реттелетін салада Қазақстан Республикасы заңнамасының қолда-
нылуына 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 208-қосымша

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

Түркістан 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 Түркістан 
облысының тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін 
бақылау департаментінің Түркістан 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 
сəй кес жүзеге асырады.

  3. Басқарма мемлекеттік мекеменің ұйымдастырушылық-құқықтық 
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(Жалғасы. Басы 20-30-беттерде) 

(Жалғасы 32-бетте) 

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 – 161200, Қазақстан Республикасы, 

Түркістан облысы, Түркістан қаласы, 1 ықшам ауданы, 50 А құрылыс.
  8. Мемлекеттік органның толық атауы – «Қазақстан Республикасы Ден-

саулық сақтау министрлігінің Тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы 
мен қауіпсіздігін бақылау комитеті Түркістан облысының тауарлар мен 
көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау департаментінің 
Түркістан қалалық тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен 
қауіпсіздігін бақылау басқармасы».

  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 
бірлестіктерімен реттелетін саладағы мəселелер бойынша өзара іс-қимыл 
жасау;

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

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

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

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

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

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

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

  22) өз құзыретінің шегінде тағамнан уланулар, инфекциялық, паразиттік 
жəне басқа да аурулар кезінде санитариялық-эпидемияға қарсы жəне 
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 тура-
лы Қазақстан Республикасының заңнамасы талаптарының орындалуын 
бақылауды жəне қадағалауды жүзеге асыру;

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

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

  34) инфекциялық жəне паразиттік аурулардың таралуының əлеуетті 
көздері болып табылатын, сондай-ақ инфекциялық аурумен ауыратын 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 қос-
пағанда, өзінің өкілеттіктерін жүзеге асыру кезінде алынған коммерциялық, қыз-
меттік, өзге де заңмен қорғалатын құпияны құрайтын ақпаратты жария етпеу;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

нəтижесінде сатып алынған мүлік (ақшалай кірістерді қоса алғанда) жəне 
Қазақстан Республикасының заңнамасында тыйым салынбаған өзге де көздер 
есебінен қалыптастырылады.

  20. Басқармаға бекiтіліп берілген мүлiк республикалық меншiкке жатады.
  21. Егер заңнамада өзгеше көзделмесе, Басқарма өзіне бекітіліп берілген 

мүлікті жəне қаржыландыру жоспары бойынша өзіне бөлінген қаражат есебінен 
сатып алынған мүлікті өз бетімен иеліктен шығаруға немесе оған өзгедей 
тəсілмен билік етуге құқығы жоқ.

 5-тарау. Басқарманы қайта ұйымдастыру жəне тарату
  22. Басқарманы қайта ұйымдастыру жəне тарату Қазақстан Республика-

сының заңнамасына сəйкес жүзеге асырылады.

 Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Тауарлар мен 
көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау комитеті 

Төрағасының 2019 жылғы 3 маусымдағы №101-НҚ бұйрығына 209-қосымша

«Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің 
Тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін 
бақылау комитеті Түркістан облысының тауарлар мен көрсетілетін 
қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау департаментінің 

Шардара 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 Түркістан 
облысының тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін 
бақылау департаментінің Шардара аудандық тауарлар мен көрсетілетін 
қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау басқармасы» республикалық 
мемлекеттік мекемесi (бұдан əрі – Басқарма) қоғамдық денсаулық сақтау, 
халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы, көрсетілетін 
медициналық қызметтердің сапасы, дəрілік заттар мен медициналық бұйым-
дардың айналысы, техникалық регламенттер мен нормативтік құжаттарда 
белгіленген талаптардың сақталуын бақылау жəне қадағалау салаларында, 
сондай-ақ тамақ өнімінің қауіпсіздігі саласында (бұдан əрі – реттелетін сала) 
басшылықты жүзеге асыратын, тиісті аумақта құзыретінің шегінде реттеуші, 
іске асыру жəне бақылау-қадағалау функцияларын жүзеге асыратын Қазақстан 
Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Тауарлар мен көрсетілетін 
қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау комитетінің аумақтық бөлімшесі 
болып табылады.

  2. Басқарма өз қызметін Қазақстан Республикасының Конституциясына 
жəне заңдарына, Қазақстан Республикасының Президенті мен Үкіметінің 

актілеріне, өзге де нормативтік құқықтық актілерге, сондай-ақ осы Ережеге 
сəйкес жүзеге асырады.

  3. Басқарма мемлекеттік мекеменің ұйымдастырушылық-құқықтық 
нысанындағы заңды тұлғасы болып табылады, мемлекеттік тілде өз атауы бар 
мөрі мен мөртаңбалары, белгіленген үлгідегі бланкілері болады.

  4. Басқарма азаматтық-құқықтық қатынастарға өз атынан түседі.
  5. Егер Басқармаға заңнамаға сəйкес уəкілеттік берілген болса, ол мем-

лекет атынан азаматтық-құқықтық қатынастардың тарапы болуға құқығы бар.
  6. Басқарманың құрылымы мен штат санының лимиті қолданыстағы 

заңнамаға сəйкес бекітіледі.
  7. Басқарманың орналасқан жері – 161400, Қазақстан Республикасы, Түр-

кіс тан облысы, Шардара ауданы, Шардара қаласы, А. Қасымов көшесі, 26 үй.
  8. Мемлекеттік органның толық атауы – «Қазақстан Республикасы 

Денсаулық сақтау министрлігінің Тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің 
сапасы мен қауіпсіздігін бақылау комитеті Түркістан облысының тауарлар мен 
көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау департаментінің 
Шардара аудандық тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен 
қауіпсіздігін бақылау басқармасы».

  9. Осы Ереже Басқарманың құрылтай құжаты болып табылады.
  10. Басқарманың қызметін қаржыландыру республикалық бюджеттен жү-

зеге асырылады.
  11. Басқармаға Басқарманың функциялары болып табылатын міндеттерді 

орындау тұрғысында кəсіпкерлік субъектілерімен шарттық қатынастарға түсуге 
тыйым салынады.

  Егер Басқармаға заңнама актілерімен кірістер əкелетін қызметті жүзеге 
асыру құқығы берілсе, онда осындай қызметтен алынған кірістер мемлекеттік 
бюджеттің кірісіне жіберіледі.

 2-тарау. Басқарманың негізгі міндеттері, функциялары,
құқықтары мен міндеттері

  12. Міндеттері:
  1) қоғамдық денсаулық сақтау, халықтың санитариялық-эпидемиологиялық 

саламаттылығы, медициналық көрсетілетін қызметтердің сапасын бақылау, 
дəрілік заттар мен медициналық бұйымдардың айналысы, тамақ өнімінің қауіп-
сіздігі саласындағы техникалық регламенттер мен нормативтік құжаттарда бел-
гіленген талаптардың сақталуын бақылау жəне қадағалау мəселелері бойынша 
реттеуші, іске асыру жəне бақылау-қадағалау функцияларын жүзеге асыру;

  2) тиісті аумақта реттелетін саладағы мемлекеттік көрсетілетін қызмет-
тердің сапасы мен қолжетімділігін қамтамасыз ету;

  3) өз құзыретінің шегінде Басқармаға жүктелген өзге де міндеттерді жүзеге 
асыру.

  13. Функциялары:
  1) өз құзыретінің шегінде тиісті аумақта реттелетін салада мемлекеттік 

саясатты іске асыру;
  2) өз құзыретінің шегінде Қазақстан Республикасы заңдарының жəне өзге 

де нормативтік құқықтық актілердің сақталуын қамтамасыз ету;
  3) тиісті аумақта халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламат-

тылығын қамтамасыз ету;
  4) Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес дəрілік заттар мен 

медициналық бұйымдарға арналған бағаларды мемлекеттік реттеуді жүзеге 
асыру;

  5) денсаулық сақтау субъектілерінің қызметін мемлекеттік бақылауды 
жүзеге асыру;

  6) дəрілік заттар мен медициналық бұйымдардың айналысы, халықтың 
санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы, медициналық қызметтер 
көрсету саласында, сондай-ақ денсаулық сақтау саласындағы есірткі заттар-
дың, психотроптық заттардың жəне прекурсорлардың айналымын мемлекеттік 
бақылауды жүзеге асыру;

7) дəстүрлі медицина, халықтық медицина (емшілік) қызметтерін көрсететін 
субъектілердің қызметін бақылау;

  8) медициналық көрсетілетін қызметтердің сапасына сырттай сараптама 
жүргізуге қатысу;

  9) құзыретінің шегінде мониторинг жүргізу;
  10) тамақ өнімі қауіпсіздігін қамтамасыз ету;
  11) тиісті аумақта реттелетін салада бақылауды жəне қадағалауды жүзеге 

асыру;
  12) тұтынушыларға өткізілетін өнімдер мен көрсетілетін қызметтер 

бойынша техникалық регламенттер мен нормативтік құжаттарда белгіленген 
талап тардың сақталуын бақылауды жүзеге асыру;

  13) реттелетін салада мемлекеттік жəне өзге де бағдарламалардың жəне 
жобалардың іске асырылуын қамтамасыз ету;

  14) мемлекеттік органдармен, жеке жəне заңды тұлғалармен, үкіметтік 
емес ұйымдармен, халықаралық ұйымдармен, тұтынушылардың қоғамдық бір-
лестіктерімен реттелетін саладағы мəселелер бойынша өзара іс-қимыл жасау;

  15) реттелетін салада мемлекеттік қызметтерді көрсету, рұқсат ету 
құжаттарын беру,олардың əрекетін тоқтата тұру, сондай-ақ Қазақстан Респуб-
лика сының заңнамасына сəйкес одан айыру (кері қайтару);

  16) балалар тамағы өнімдерін, тағамға тағамдық жəне биологиялық активті 
қоспаларды, генетикалық түрлендірілген объектілерді, сумен жəне тамақ 
өнімдерімен жанасатын материалдар мен бұйымдарды, адам денсаулығына 
зиянды əсер ететін химиялық заттарды, өнімдер мен заттардың жекелеген 
түрлерін қолдануды тоқтата тұру немесе қолдануға тыйым салу;

  17) жобаларды мемлекеттік санитариялық-эпидемиологиялық сараптауға 
қатысу жəне оны өткізу, оның нəтижелері бойынша, сондай-ақ тексерулер 
жəне (немесе) профилактикалық бақылау нəтижелері негізінде Қазақстан 
Республикасының заңнамасына сəйкес санитариялық-эпидемиологиялық 
қорытынды беру;

  18) Басқарманың құзыретіне кіретін мəселелер бойынша жеке жəне заңды 
тұлғалардың өтініштерін қарау;

  19) Қазақстан Республикасының заңнамасы талаптарының анықталған 
бұзушылықтары туралы актілерді қабылдау; 20) тиісті аумақта шаруашылық 
жəне (немесе) өзге де қызметтің жəне халық өмірінің ерекше шарттары бар 
шектеу іс-шараларын, оның ішінде карантинді енгізу;

  21) реттелетін саладағы мəселелер бойынша республикалық жəне өңірлік 
семинарларды, ғылыми-практикалық конференцияларды, дөңгелек үстелдер 
мен басқа да іс-шараларды ұйымдастыруға жəне өткізуге қатысу;

  22) өз құзыретінің шегінде тағамнан уланулар, инфекциялық, паразиттік 
жəне басқа да аурулар кезінде санитариялық-эпидемияға қарсы жəне 
санитариялық-профилактикалық іс-шараларды ұйымдастыру жəне өткізу;

  23) өз құзыретінің шегінде Қазақстан Республикасының заңнамасын бұзу 
фактілерін қарау үшін жеке, лауазымды тұлғаларды, заңды тұлғалардың заңды 
өкілдерін шақыру;

  24) «Əкімшілік құқық бұзушылық туралы» Қазақстан Республикасының 
Кодексіндеv 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 эпидемиологиялық бақылауды жүзеге асыру;

  27) тиісті аумаққа инфекциялық, паразиттік аурулардың, сондай-ақ 
адамның денсаулығы үшін əлеуетті қауіпті заттар мен өнімдердің əкелінуі мен 
таралуын болдырмау мақсатында автомобиль өткізу пункттерін қоспағанда, 
Кеден одағының кедендік шекарасымен тұспа-тұс келетін Қазақстан Респуб-
ликасының Мемлекеттік шекарасы арқылы өткізу пункттерінде санитариялық-
эпидемияға қарсы (профилактикалық) іс-шараларды, халықтың денсаулығы 
үшін қауіп төндіретін жолаушыларды, экипаждарды, поезд бригадаларын, көлік 
құралдарын, жүктерді санитариялық-карантиндік бақылауды ұйымдастыру 
жəне өткізу;

  28) халықтың пайдалануы мен қолдануына, сондай-ақ кəсіпкерлік жəне 
(немесе) өзге де қызметте пайдалану мен қолдануға арналған өнімді Қазақстан 
Республикасының заңнамасында белгіленген тəртіппен Қазақстан Республика-
сының тиісті аумағына əкелуге, өндіруге, қолдануға жəне өткізуге тыйым салу;

  29) адамдардың өмірі мен денсаулығы үшін қауіпті деп танылған жағдайда 
шикізаттың, өнімнің, химиялық заттардың, технологиялық жабдықтардың, 
тетіктердің, процестердің, құрал-саймандардың жаңа түрлерін өндіруге, 
қолдануға жəне өткізуге тыйым салу; 

  30) тиісті аумақты инфекциялық, паразиттік аурулардың əкелінуі мен тара-
луынан санитариялық қорғау жөніндегі іс-шараларды ұйымдастыру жəне өткізу;

  31) тиісті аумақта йод тапшылығы ауруларының профилактикасы ту-
ралы Қазақстан Республикасының заңнамасы талаптарының орындалуын 
бақылауды жəне қадағалауды жүзеге асыру;
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  32) санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізу үшін сарапта-
ма объектісінің қоршаған ортаға жəне тұрғындардың денсаулығына əсерін 
бағалауды зерделеуге қажетті материалдарды сұрату, сондай-ақ осы өнімнің 
құнына өтемақы төлемей, сараптама жүргізу үшін қажетті көлемнен аспай-
тын жəне жеткілікті көлемдерде өнімдердің сынамаларын алу жəне үлгілерін 
іріктеп алу;

  33) реттелетін саладағы Қазақстан Республикасы заңнамасының талап-
тарын бұзушылықтарды жою туралы нұсқамалар беру;

  34) инфекциялық жəне паразиттік аурулардың таралуының əлеуетті 
көздері болып табылатын, сондай-ақ инфекциялық аурумен ауыратын науқас-
тармен қарым-қатынаста болған адамдарды зертханалық зерттеп-тексеру 
нəтижелерін алғанға дейін жұмыстан шеттете отырып, медициналық зерт-
теп-тексеруге жіберу;

  35) инфекциялық жəне паразиттік аурулардың көздері болып табылатын 
адамдарды көрсетімдері бойынша емдеуге жатқызуға жіберу;

  36) Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сəйкес 
реттелетін салада тексеру жəне профилактикалық бақылау мен қадағалау 
нысанында бақылауды жүзеге асыру;

  37) тиісті аумақта халықтың санитариялық-эпидемиологиялық 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 210-қосымша

«Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің
Тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін 
бақылау комитеті Шығыс Қазақстан облысының тауарлар мен 
көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау 
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 Шығыс 
Қазақстан облысының тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен 
қауіпсіздігін бақылау департаментінің Абай аудандық тауарлар мен көрсетілетін 
қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау басқармасы» республикалық 
мемлекеттік 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 – 070100, Қазақстан Республикасы, 

Шығыс Қазақстан облысы, Абай ауданы, Қарауыл ауылдық округі, Қарауыл 
ауылы, Абай көшесі, 65 үй.

  8. Мемлекеттік органның толық атауы – «Қазақстан Республикасы Ден-
саулық сақтау министрлігінің Тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы 
мен қауіпсіздігін бақылау комитеті Шығыс Қазақстан облысының тауарлар мен 
көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау департаментінің 
Абай аудандық тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін 
бақылау басқармасы» республикалық мемлекеттік мекемесi.

  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 

бойын ша техникалық регламенттер мен нормативтік құжаттарда белгіленген 
талаптардың сақталуын бақылауды жүзеге асыру;

  13) реттелетін салада мемлекеттік жəне өзге де бағдарламалардың жəне 
жобалардың іске асырылуын қамтамасыз ету;

  14) мемлекеттік органдармен, жеке жəне заңды тұлғалармен, үкіметтік 
емес ұйымдармен, халықаралық ұйымдармен, тұтынушылардың қоғамдық бір-
лестіктерімен реттелетін саладағы мəселелер бойынша өзара іс-қимыл жасау;

  15) реттелетін салада мемлекеттік қызметтерді көрсету, рұқсат ету құжат-
тарын беру,олардың əрекетін тоқтата тұру, сондай-ақ Қазақстан Респуб лика-
сының заңнамасына сəйкес одан айыру (кері қайтару);

  16) балалар тамағы өнімдерін, тағамға тағамдық жəне биологиялық активті 
қоспаларды, генетикалық түрлендірілген объектілерді, сумен жəне тамақ 
өнімдерімен жанасатын материалдар мен бұйымдарды, адам денсаулығына 
зиянды əсер ететін химиялық заттарды, өнімдер мен заттардың жекелеген 
түрлерін қолдануды тоқтата тұру немесе қолдануға тыйым салу;

  17) жобаларды мемлекеттік санитариялық-эпидемиологиялық сараптауға 
қатысу жəне оны өткізу, оның нəтижелері бойынша, сондай-ақ тексерулер 
жəне (немесе) профилактикалық бақылау нəтижелері негізінде Қазақстан 
Республикасының заңнамасына сəйкес санитариялық-эпидемиологиялық 
қорытынды беру;

  18) Басқарманың құзыретіне кіретін мəселелер бойынша жеке жəне заңды 
тұлғалардың өтініштерін қарау;

  19) Қазақстан Республикасының заңнамасы талаптарының анықталған 
бұзушылықтары туралы актілерді қабылдау;

  20) тиісті аумақта шаруашылық жəне (немесе) өзге де қызметтің жəне 
халық өмірінің ерекше шарттары бар шектеу іс-шараларын, оның ішінде 
карантинді енгізу;

  21) реттелетін саладағы мəселелер бойынша республикалық жəне өңірлік 
семинарларды, ғылыми-практикалық конференцияларды, дөңгелек үстелдер 
мен басқа да іс-шараларды ұйымдастыруға жəне өткізуге қатысу;

  22) өз құзыретінің шегінде тағамнан уланулар, инфекциялық, паразиттік 
жəне басқа да аурулар кезінде санитариялық-эпидемияға қарсы жəне 
санитариялық-профилактикалық іс-шараларды ұйымдастыру жəне өткізу;

  23) өз құзыретінің шегінде Қазақстан Республикасының заңнамасын бұзу 
фактілерін қарау үшін жеке, лауазымды тұлғаларды, заңды тұлғалардың заңды 
өкілдерін шақыру;

  24) «Əкімшілік құқық бұзушылық туралы» Қазақстан Республикасының 
Кодексінде белгіленген тəртіппен əкімшілік құқық бұзушылық туралы істерді 
қозғау, қарау жəне əкімшілік жазалар қолдану;

  25) Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес жеке кəсіпкердің 
немесе заңды тұлғаның қызметін немесе қызметінің жекелеген түрлерін тоқтата 
тұру бойынша шаралар қабылдау;

  26) тиісті аумақта инфекциялық жəне паразиттік ауруларды эпидемио-
логиялық бақылауды жүзеге асыру;

  27) тиісті аумаққа инфекциялық, паразиттік аурулардың, сондай-ақ 
адамның денсаулығы үшін əлеуетті қауіпті заттар мен өнімдердің əкелінуі мен 
таралуын болдырмау мақсатында автомобиль өткізу пункттерін қоспағанда, 
Кеден одағының кедендік шекарасымен тұспа-тұс келетін Қазақстан Респуб-
ликасының Мемлекеттік шекарасы арқылы өткізу пункттерінде санитариялық-
эпидемияға қарсы (профилактикалық) іс-шараларды, халықтың денсаулығы 
үшін қауіп төндіретін жолаушыларды, экипаждарды, поезд бригадаларын, көлік 
құралдарын, жүктерді санитариялық-карантиндік бақылауды ұйымдастыру 
жəне өткізу;

  28) халықтың пайдалануы мен қолдануына, сондай-ақ кəсіпкерлік жəне 
(немесе) өзге де қызметте пайдалану мен қолдануға арналған өнімді Қазақстан 
Республикасының заңнамасында белгіленген тəртіппен Қазақстан Республика-
сының тиісті аумағына əкелуге, өндіруге, қолдануға жəне өткізуге тыйым салу;

  29) адамдардың өмірі мен денсаулығы үшін қауіпті деп танылған жағдайда 
шикізаттың, өнімнің, химиялық заттардың, технологиялық жабдықтардың, 
тетіктердің, процестердің, құрал-саймандардың жаңа түрлерін өндіруге, 
қолдануға жəне өткізуге тыйым салу;

  30) тиісті аумақты инфекциялық, паразиттік аурулардың əкелінуі мен 
таралуынан санитариялық қорғау жөніндегі іс-шараларды ұйымдастыру жəне 
өткізу;

  31) тиісті аумақта йод тапшылығы ауруларының профилактикасы туралы 

Қазақстан Республикасының заңнамасы талаптарының орындалуын бақы-
лауды жəне қадағалауды жүзеге асыру;

  32) санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізу үшін сарапта-
ма объектісінің қоршаған ортаға жəне тұрғындардың денсаулығына əсерін 
бағалауды зерделеуге қажетті материалдарды сұрату, сондай-ақ осы өнімнің 
құнына өтемақы төлемей, сараптама жүргізу үшін қажетті көлемнен аспай-
тын жəне жеткілікті көлемдерде өнімдердің сынамаларын алу жəне үлгілерін 
іріктеп алу; 

  33) реттелетін саладағы Қазақстан Республикасы заңнамасының талап-
тарын бұзушылықтарды жою туралы нұсқамалар беру;

  34) инфекциялық жəне паразиттік аурулардың таралуының əлеуетті 
көздері болып табылатын, сондай-ақ инфекциялық аурумен ауыратын науқас-
тармен қарым-қатынаста болған адамдарды зертханалық зерттеп-тексеру 
нəтижелерін алғанға дейін жұмыстан шеттете отырып, медициналық зерт-
теп-тексеруге жіберу;

  35) инфекциялық жəне паразиттік аурулардың көздері болып табылатын 
адамдарды көрсетімдері бойынша емдеуге жатқызуға жіберу;

  36) Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сəйкес 
реттелетін салада тексеру жəне профилактикалық бақылау мен қадағалау 
нысанында бақылауды жүзеге асыру;

  37) тиісті аумақта халықтың санитариялық-эпидемиологиялық 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 қос-
пағанда, өзінің өкілеттіктерін жүзеге асыру кезінде алынған коммерциялық, қыз-
меттік, өзге де заңмен қорғалатын құпияны құрайтын ақпаратты жария етпеу;

  6) реттелетін салада Қазақстан Республикасы заңнамасының қолданы-
луына талдау жүргізу;

  7) заңнамада белгіленген тəртіппен басқа ұйымдардан мамандарды 
тексеру жəне сараптама жүргізуге тарту;

  8) Қазақстан Республикасының заңнамасын, жеке жəне заңды тұлғалардың 
құқықтарын жəне заңмен қорғалатын мүдделерін сақтау;

  9) құзыретінің шегінде мемлекеттік органдармен, заңды тұлғалармен, 
үкіметтік емес ұйымдармен, қоғамдық бірлестіктермен жəне халықаралық 
ұйымдармен меморандумдар (келісімдер) жасасу;

  10) Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында көзделген 
өзге де құқықтар мен міндеттерді жүзеге асыру.

 3-тарау. Басқарманың қызметін ұйымдастыру
  15. Басқармаға басшылықты Басшы жүзеге асырады, ол Басқармаға 

жүктелген міндеттердің орындалуына жəне өз функцияларын жүзеге асыруға 
дербес жауапты болады.

  16. Басқарманың басшысы Қазақстан Республикасының заңнамасына 
сəйкес қызметке тағайындалады жəне қызметтен босатылады.

  17. Басқарма басшысының Қазақстан Республикасының заңнамасына 
сəйкес қызметке тағайындалатын жəне қызметтен босатылатын орынбасары 
болады/болмайды.

  18. Басқарма басшысының өкілеттіктері:
  1) Басқарма қызметкерлерінің міндеттерін, өкілеттіктерін жəне жауапкер-

шілігін айқындайды, сондай-ақ олардың лауазымдық нұсқаулықтарын бекітуге 
Департаменттің басшысына жібереді;

  2) мемлекеттік органдарда жəне өзге де ұйымдарда Басқарманың мүддесін 
білдіреді;

  3) сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жасауға жəне Қазақстан Рес-
публикасы 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 211-қосымша

«Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің
Тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін 
бақылау комитеті Шығыс Қазақстан облысының тауарлар мен 
көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау 
департаментінің Алтай ауданы 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 Шығыс 
Қазақстан облысының тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен 
қауіпсіздігін бақылау департаментінің Алтай ауданы тауарлар мен көрсетілетін 
қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау басқармасы» республикалық 
мемлекеттік 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.


