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 ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
СЫРТҚЫ ІСТЕР МИНИСТРЛІГІНІҢ БҰЙРЫҒЫ

2018 жылғы 16 мамыр      №11-1-4/183       Астана қаласы

Шетелде Қазақстан Республикасы азаматтарының 
азаматтық хал актілерін тіркеу мәселелері бойынша 

мемлекеттік көрсетілетін қызметтер стандарттарын бекіту 
туралы

«Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер туралы» 2013 жылғы 15 сəуірдегі Қазақстан 
Республикасы Заңының 10-бабының 1) тармақшасына сəйкес БҰЙЫРАМЫН:

1. Бекітілсін:
1) осы бұйрыққа 1-қосымшаға сəйкес «Шетелде баланың тууын мемлекеттік тіркеу» 

мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты;
2) осы бұйрыққа 2-қосымшаға сəйкес «Шетелде əке (ана) болуды анықтауды 

мемлекеттік тіркеу» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты;
3) осы бұйрыққа 3-қосымшаға сəйкес «Шетелде неке қиюды (ерлі-зайыпты болуды) 

мемлекеттік тіркеу» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты;
4) осы бұйрыққа 4-қосымшаға сəйкес «Шетелде некені (ерлі-зайыптылықты) бұзуды 

мемлекеттік тіркеу» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты;
5) осы бұйрыққа 5-қосымшаға сəйкес «Шетелде бала асырап алуды мемлекеттік 

тіркеу» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты;
6) осы бұйрыққа 6-қосымшаға сəйкес «Шетелде атын, əкесінің атын, тегін 

ауыстыруды мемлекеттік тіркеу» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты;
7) осы бұйрыққа 7-қосымшаға сəйкес «Шетелде қайтыс болуды мемлекеттік тіркеу» 

мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты.
2. Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігінің Консулдық қызмет 

департаменті Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тəртіппен:
1) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тəртіппен 

Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркелуін; 
2) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік 

тіркеу күнінен бастап күнтізбелік он күн ішінде оның қазақ жəне орыс тілдеріндегі 
қағаз жəне электрондық түрдегі көшірмелерін Қазақстан Республикасы Нормативтік 
құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкіне ресми жариялау жəне енгізу үшін 
«Республикалық құқықтық ақпарат орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы 
республикалық мемлекеттік кəсіпорнына жіберуді;

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

4) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігінің ресми 
интернет-ресурсында орналастырылуын;

5) осы бұйрық Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік 
тіркелгеннен кейін он жұмыс күні ішінде осы тармақтың 1), 2), 3), 4) тармақшаларында 
көзделген іс-шаралардың орындалуы туралы мəліметтерді Қазақстан Республикасы 
Сыртқы істер министрлігінің Құқықтық сараптама басқармасына ұсынуды қамтамасыз 
етсін.

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

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

Қазақстан Республикасының
 Сыртқы істер министрі Қ.ƏБДІРАХМАНОВ

«КЕЛІСІЛГЕН»  «КЕЛІСІЛГЕН»
Қазақстан Республикасының  Қазақстан Республикасының
Ақпарат жəне коммуникациялар Əділет министрі 
министрі   _______________ М. Бекетаев
____________ Д. Абаев  2018 жылғы 24 мамыр
2018 жылғы 31 мамыр

 Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрінің 
2018 жылғы 16 мамырдағы №11-1-4/183 бұйрығына 1-қосымша

«Шетелде баланың тууын мемлекеттік тіркеу» мемлекеттік көрсетілетін 
қызмет стандарты

1-тарау. Жалпы ережелер
1. «Шетелде баланың тууын мемлекеттік тіркеу» мемлекеттік көрсетілетін қызметі 

(бұдан əрі – мемлекеттік көрсетілетін қызмет). 
2. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартын Қазақстан Республикасы Сыртқы 

істер министрлігі (бұдан əрі – Министрлік) əзірледі.
3. Мемлекеттік көрсетілетін қызметті Қазақстан Республикасының шет елдердегі 

мекемелері (бұдан əрі – көрсетілетін қызметті беруші) көрсетеді.
Құжаттарды қабылдау жəне мемлекеттік қызмет көрсету нəтижесін беру көрсетілетін 

қызметті беруші арқылы жүзеге асырылады.
2-тарау. Мемлекеттiк қызметті көрсету тəртiбi

4. Мемлекеттік қызметті көрсету мерзімі:
1) жеке тұлғамен (бұдан əрі – көрсетілетін қызметті алушы) құжаттар топтамасы 

тапсырылған күннен бастап – 5 (бес) жұмыс күні;
2) көрсетілетін қызметті алушыға құжаттар топтамасын тапсыру үшін кезек күтудің 

рұқсат етілген ең ұзақ уақыты – 60 (алпыс) минут;
3) көрсетілетін қызметті алушыға қызмет көрсетудің рұқсат етілген ең ұзақ уақыты 

– 20 (жиырма) минут. 
5. Мемлекеттік қызмет көрсету нысаны: қағаз түрінде.
6. Мемлекеттік қызмет көрсету нəтижесі – туу туралы куəлік немесе осы мемлекеттік 

қызмет көрсету стандартының 10-тармағына сəйкес мемлекеттік қызмет көрсетуден 
бас тарту туралы дəлелді жауап. 

Мемлекеттік қызмет көрсету нəтижесін беру нысаны: қағаз түрінде.
7. Мемлекеттiк көрсетілетін қызмет «Салық жəне бюджетке төленетін басқа да 

міндетті төлемдер туралы (Салық кодексі)» Қазақстан Республикасының 2017 жылғы 
25 желтоқсандағы Кодексіне сəйкес консулдық алым мөлшерлемелері бойынша 
көрсетілетін қызметті алушыларға ақылы негізде көрсетіледі. 

Консулдық алым сомасын төлеу қолма-қол ақшалай немесе қолма-қол ақшасыз 
түрде екінші деңгейдегі банктер немесе банк операцияларының жекелеген түрлерін 
жүзеге асыратын ұйымдар арқылы жүргізіледі.

Мемлекеттік көрсетілетін қызмет:
1) Ұлы Отан соғысының қатысушылары мен мүгедектеріне жəне жеңілдіктер мен 

кепілдіктер бойынша оларға теңестiрiлген адамдарға, Ұлы Отан соғысы жылдарында 
тылдағы қажырлы еңбегі мен мінсіз əскери қызметі үшін бұрынғы КСР Одағының 
ордендерімен жəне медальдарымен наградталған адамдарға, 1941 жылғы 22 маусым 
– 1945 жылғы 9 мамыр аралығында кемінде алты ай жұмыс істеген (қызмет өткерген) 
жəне Ұлы Отан соғысы жылдарында тылдағы қажырлы еңбегі мен мінсіз əскери қызметі 
үшін бұрынғы КСР Одағының ордендерімен жəне медальдарымен наградталмаған 
адамдарға, мүгедектерге, сондай-ақ бала жасынан мүгедектің, мүгедек баланың ата-
анасының біріне, қорғаншыларға (қамқоршыларға), мемлекеттiк ұйымдарға;

2) жеке тұлғаларға – азаматтық хал актiлерін тiркеу кезiнде жiберiлген қателерге 
байланысты туу туралы акт жазбалары өзгертілген, толықтырылған, қалпына 
келтірілген жəне түзетiлген кезде өздеріне куəлiктер берілгенi үшiн тегін көрсетіледі. 

8. Көрсетілетін қызметті берушінің жұмыс кестесі: 
Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына сəйкес демалыс жəне мереке 

күндерінен басқа, дүйсенбіден бастап жұманы қоса алғанда, сағат 13:00-ден 14:30-ға 
дейінгі түскі үзіліспен сағат 09:00-ден 18:30-ға дейін.

Құжаттарды қабылдау көрсетілетін қызметті берушімен сағат 09:30-дан 12:30-ға 
дейін, ал мемлекеттік қызмет көрсету нəтижелерін беру сағат 16:00-ден 17:00-ге дейін 
жүзеге асырылады. Сəрсенбі – қабылдамайтын күн.

Мемлекеттік көрсетілетін қызмет алдын ала жазылусыз жəне жедел қызмет 
көрсетусіз, кезек күту тəртібімен жүзеге асырылады.

9. Көрсетілетін қызметті алушы жеке өзі немесе оның заңды өкілі өкілдік етуге 
құзыреттілігін растайтын құжаттар ұсына отырып, көрсетілетін қызметті берушіге 
жүгінген кезде мемлекеттік қызметті көрсету үшін қажетті құжаттар тізбесі: 

баланың тууын тіркеу үшін екі ай ішінде, ал өлі бала туылған жағдайда туған сəтінен 
бастап бес тəуліктен кешіктірмей:

осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 1-қосымшаға сəйкес нысан 
бойынша тууды мемлекеттік тіркеу туралы өтініш;

ата-анасының жеке басын куəландыратын құжаттардың көшірмесі (тұпнұсқасын 
салыстырып тексеру үшін); 

ата-анасының неке қию (ерлі-зайыптылық) туралы куəлігінің көшірмесі (тұпнұсқасын 
салыстырып тексеру үшін);

туу туралы медициналық куəлік немесе баланың туу фактісін анықтау туралы сот 
шешімінің көшірмесі;

консулдық алымның төленгенін растайтын құжаттың түпнұсқасы.
Осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 9-тармағында көзделген 

жағдайларды қоспағанда, баланың тууын тіркеу мерзімі бұзылған жағдайда мынадай 
құжаттар қосымша ұсынылады:

ата-анасының еркін нысандағы жазбаша түсініктемесі;
тиісті əкімшілік аумақтық бірлік органының туу туралы жазбаның болмауы туралы 

анықтама;
баланың денсаулығы туралы анықтама.
Өз құзыреті шегінде жəне белгіленген нысан бойынша шет мемлекеттің елтаңбалы 

мөрімен бекітілген шет мемлекеттің құзіретті мекемесі не соған уəкілетті тұлғамен 
куəландырылған немесе берілген құжаттар тек арнайы куəландыру рəсімінен өткеннен 
кейін ғана қабылданады (заңдастыру немесе апостиль қою).

Көрсетілетін қызметті алушы көрсетілетін қызметті берушіге барлық қажетті 
құжаттарды тапсырған кезде қағаз жеткізгіштегі өтініштің көшірмесіндегі қабылдау 
күні, қабылдаған адамның тегі, аты, əкесінің аты (болған жағдайда) жəне құжаттар 
топтамасын қабылдаған уақыты көрсетілген белгі оның қабылданғанын растау болып 
табылады.

10. Көрсетілетін қызметті беруші мемлекеттік қызметті көрсетуден мынадай негіздер 
бойынша бас тартады:

1) көрсетілетін қызметті алушы мемлекеттік көрсетілетін қызметті алу үшін ұсынған 
құжаттардың жəне (немесе) олардағы деректердің (мəліметтердің) дұрыс еместігін 
анықтау;

2) көрсетілетін қызметті алушының жəне (немесе) мемлекеттік қызмет көрсету үшін 
қажетті ұсынылған деректердің жəне мəліметтердің «Неке (ерлі-зайыптылық) жəне от-
басы туралы» Қазақстан Республикасы Кодексінің, Қазақстан Республикасы Əділет 
министрінің 2015 жылғы 25 ақпандағы № 112 бұйрығымен бекітілген Азаматтық хал 
актілерін мемлекеттік тіркеуді ұйымдастыру, азаматтық хал актілерінің жазбаларына 
өзгерістер енгізу, қалпына келтіру, күшін жою тəртібі қағидаларының (Нормативтік 
құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 10764 болып тіркелді) талаптарына 
сəйкес келмеуі.

Көрсетілетін қызметті алушы осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 
9-тармағында көзделген тізбеге сəйкес құжаттардың топтамасын толық ұсынбаған жəне 
(немесе) қолданылу мерзімі өтіп кеткен құжаттарды ұсынған жағдайларда көрсетілетін 
қызметті беруші өтінішті қабылдаудан бас тартады, бұл ретте көрсетілетін қызметті 
беруші осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 2-қосымшаға сəйкес нысан 
бойынша құжат қабылдаудан бас тартқаны туралы қолхат береді.

3-тарау. Көрсетілетін қызметті берушінің жəне (немесе) олардың лауазымды 
адамдарының мемлекеттік қызмет көрсету мəселелері жөніндегі əрекеттеріне 

(əрекетсіздігіне) шағымдану тəртiбi
11. Көрсетілетін қызметті берушінің жəне (немесе) оның лауазымды адамдарының 

мемлекеттік қызмет көрсету мəселелері бойынша шешімдеріне, əрекеттеріне 
(əрекетсіздігіне) шағымдану: шағым осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 
13-тармағында көрсетілген мекенжай бойынша көрсетілетін қызметті беруші 
басшысының атына беріледі.

Шағым көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесі арқылы қолма-қол, пошта арқылы 
жазбаша түрде немесе «электронды үкімет» веб-порталы арқылы беріледі.

Шағымды қабылдаған адамның тегі мен аты-жөні, берілген шағымға жауап алу 
мерзімі мен орны көрсетіле отырып, көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесінде тіркеу 
(мөртаңба, кіріс нөмірі мен күні) шағымның қабылданғанын растау болып табылады. 

Көрсетілген қызметті алушының шағымында оның тегі, аты, əкесінің аты (бар 
болған жағдайда), почта мекенжайы, шығыс нөмірі жəне уақыты көрсетіледі. Шағымда 
көрсетілетін қызметті алушының қолтаңбасы болу керек. 

Көрсетілетін қызметті берушінің атына келіп түскен көрсетілетін қызметті алушының 
шағымы тіркелген күнінен бастап бес жұмыс күні ішінде қаралуға жатады.

Көрсетілген мемлекеттік қызмет нəтижелерімен келіспеген жағдайда, көрсетілетін 
қызметті алушы мемлекеттік қызметті көрсету сапасын бағалау жəне бақылау жөніндегі 
уəкілетті органға шағыммен жүгіне алады.

Мемлекеттік қызмет көрсету сапасын бағалау жəне бақылау жөніндегі уəкілетті 
органның атына келіп түскен көрсетілетін қызметті алушының шағымы тіркелген күнінен 
бастап он бес жұмыс күні ішінде қаралады.

12. Көрсетілген мемлекеттік қызметтің нəтижелерімен келіспеген жағдайларда, 
көрсетілетін қызметті алушының Қазақстан Республикасының заңнамасында 
белгіленген тəртіппен сотқа жүгінуге құқығы бар. 

4-тарау. Мемлекеттік қызмет көрсету ерекшеліктерін ескере отырып 
қойылатын өзге талаптар

13. Мемлекеттік қызметті көрсету орындарының мекенжайлары Министрліктің www.
mfa.gov.kz интернет-ресурсында орналастырылған.

14. Мемлекеттік қызметті көрсету мəселелері бойынша анықтама қызметтерінің бай-
ланыс телефондары www.mfa.gov.kz интернет-ресурсында «Мемлекеттік көрсетілетін 
қызмет» бөлімінде көрсетілген, бірыңғай байланыс орталығының нөмірі – 1414, 8 
800 080 7777.

 «Шетелде баланың тууын мемлекеттік тіркеу» 
мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 1-қосымша

 
нысан

_________________________________
 (көрсетілетін қызметті берушінің атауы) 
 _________________________________

(өтініш берушінің аты, əкесінің аты
(бар болғанда), тегі)

мекен-жайы:
  _________________________________

Тел. № ___________________________

Тууды мемлекеттік тіркеу туралы өтініш
Бала туралы мəлімет:
Аты_____________________ Əкесінің аты (бар болғанда)____________________
Тегі_________________________________________________________________
Туған күні 20____жылғы «____»__________________ Жынысы _______________ 
Баланың туған жері ___________________________________________________
Саны бойынша анасының нешінші баласы ________________________________
Баланың туу фактін растайтын құжат туралы мəлімет_______________________
Баланың заңды мекенжайы_____________________________________________
Анасы туралы мəлімет:
Аты ______________________ Əкесінің аты (бар болғанда) __________________

Тегі _________________________________________________________________
Туған күні 20____жылғы «____»__________ Ұлты____________________________
Жасы________________________________________________________________ 
Азаматтығы___________________________________________________________ 
Білімі________________________________________________________________ 
Жұмыс орны жəне лауазымы_____________________________________________ 
Отбасылық жағдайы____________________________________________________ 
Некені (ерлі-зайыптылықты) тіркеу күні мен орны____________________________
Неке (ерлі-зайыптылық) туралы акт жазуының нөмірі ___________________________
Заңды мекенжайы______________________________________________________ 
Əкесі туралы мəлімет:
Аты ________________ Əкесінің аты (бар болғанда)__________________________ 
Тегі__________________________________________________________________ 
Туған күні 20____жылғы «____»____________ Ұлты__________________________
Жасы_________________________________________________________________
Азаматтығы___________________________________________________________
Білімі _________________________________________________________________
Жұмыс орны жəне лауазымы ____________________________________________
Отбасылық жағдайы ___________________________________________________
Некені (ерлі-зайыптылықты) тіркеу күні мен орны____________________________ 
Неке (ерлі-зайыптылық) туралы акт жазуының нөмірі ________________________
Заңды мекенжайы______________________________________________________
20____жылғы «____»_______________ Қолы 
«Əкімшілік құқық бұзушылық туралы» Қазақстан Республикасы Кодексінің 

491-бабына сəйкес жалған мағлұмат берген үшін əкімшілік жаза тағайындалаты 
туралы ескертілдім

20__ жылы «___» _____________
 __________________________________________________________________
(өтініш қабылдаушы лауазымды тұлғаның аты, əкесінің аты (бар болғанда), тегі)
 
Журнал бойынша № ____
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 (жыртып алу сызығы)
 
20___ жылы «___»__________ қарауға қабылданған туу тіркеу туралы өтініш
Қарау нəтижелері 20___ жылы «___»___________ хабарланатын болады
Маман ________________________________________
                     (аты, əкесінің аты (бар болғанда), тегі)

«Шетелде баланың тууын мемлекеттік тіркеу» 
мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 2-қосымша

 
нысан

 ________________________________________________
 (көрсетілетін қызметті алушының тегі, аты, 

əкесінің аты (болған жағдайда) немесе ұйымының атауы 
 ________________________________________________

 (көрсетілетін қызмет алушының мекенжайы) 

Құжаттарды қабылдаудан бас тарту туралы қолхат
«Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер туралы» 2013 жылғы 15 сəуірдегі Қазақстан 

Республикасы Заңының 20-бабының 2-тармағын басшылыққа ала отырып, Қазақстан 
Республикасының ________________ Елшілігінің Консулдық бөлімі (мекенжайы 
көрсетілсін) мемлекеттік қызметтер көрсетуге (мемлекеттік көрсетілетін қызметтердің 
атауы мемлекеттік көрсетілетін қызметтер стандартына сəйкес көрсетілсін) құжаттарды 
қабылдаудан Сіз мемлекеттік көрсетілетін қызметтер стандарттарында көзделген 
тізбеге сəйкес құжаттардың толық топтамасын, атап айтқанда:

Жоқ құжаттардың атауы:
1)________________________________________;
2)________________________________________;
3) ... .
ұсынбауыңызға байланысты құжаттарды қабылдаудан бас тартады. 
Осы қолхат əр бір тарап үшін бір-бірден екі данада жасалды. 
(көрсетілетін қызметті берушінің тегі, аты, əкесінің аты (болған жағдайда), қолы)
Орындаушы: тегі, аты, əкесінің аты (болған жағдайда) 
Телефоны __________
Алдым: тегі, аты, əкесінің аты (болған жағдайда)/көрсетілетін қызметті алушының 

қолы 
20__ жылғы «___» ____________ 

Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрінің 
2018 жылғы 16 мамырдағы № 11-1-4/183 бұйрығына 2-қосымша

«Шетелде əке (ана) болуды анықтауды мемлекеттік тіркеу» 
мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты

1-тарау. Жалпы ережелер
1. «Шетелде əке (ана) болуды анықтауды мемлекеттік тіркеу» мемлекеттік 

көрсетілетін қызметі (бұдан əрі – мемлекеттік көрсетілетін қызмет). 
2. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартын Қазақстан Республикасы Сыртқы 

істер министрлігі (бұдан əрі – Министрлік) əзірледі.
3. Мемлекеттік көрсетілетін қызметті Қазақстан Республикасының шет елдердегі 

мекемелері (бұдан əрі – көрсетілетін қызметті беруші) көрсетеді.
Құжаттарды қабылдау жəне мемлекеттік қызмет көрсету нəтижесін беру көрсетілетін 

қызметті беруші арқылы жүзеге асырылады.
2-тарау. Мемлекеттiк қызметті көрсету тəртiбi

4. Мемлекеттік қызметті көрсету мерзімі:
1) жеке тұлғамен (бұдан əрі – көрсетілетін қызметті алушы) құжаттар топтамасы 

тапсырылған күннен бастап – 5 (бес) жұмыс күні, ал қосымша зерделеу немесе тексеру 
қажет болған жағдайда, мерзім күнтізбелік 30 (отыз) күннен аспайтын мерзімге ұзартылады;

2) көрсетілетін қызметті алушыға құжаттар топтамасын тапсыру үшін кезек күтудің 
рұқсат етілген ең ұзақ уақыты – 60 (алпыс) минут;

3) көрсетілетін қызметті алушыға қызмет көрсетудің рұқсат етілген ең ұзақ уақыты 
– 20 (жиырма) минут. 

5. Мемлекеттік қызмет көрсету нысаны: қағаз түрінде.
6. Мемлекеттік қызмет көрсету нəтижесі – əке (ана) болуды анықтау туралы 

куəлік немесе осы мемлекеттік қызмет көрсету стандартының 10-тармағына сəйкес 
мемлекеттік қызмет көрсетуден бас тарту туралы дəлелді жауап. 

Мемлекеттік қызмет көрсету нəтижесін беру нысаны: қағаз түрінде.
7. Мемлекеттiк көрсетілетін қызмет «Салық жəне бюджетке төленетін басқа да 

міндетті төлемдер туралы (Салық кодексі)» Қазақстан Республикасының 2017 жылғы 
25 желтоқсандағы Кодексіне сəйкес консулдық алым мөлшерлемелері бойынша 
көрсетілетін қызметті алушыларға ақылы негізде көрсетіледі. 

Консулдық алым сомасын төлеу қолма-қол ақшалай немесе қолма-қол ақшасыз 
түрде екінші деңгейдегі банктер немесе банк операцияларының жекелеген түрлерін 
жүзеге асыратын ұйымдар арқылы жүргізіледі.

Мемлекеттік көрсетілетін қызмет азаматтық хал актілерін тіркеу кезінде жіберілген 
қателіктерге байланысты əке (ана) болуды анықтау туралы акт жазбалары өзгертілген, 
толықтырылған, қалпына келтірілген жəне түзетiлген кезде куəлiк берілгенi үшiн тегін 
көрсетіледі.

8. Көрсетілетін қызметті берушінің жұмыс кестесі: 
Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына сəйкес демалыс жəне мереке 

күндерінен басқа, дүйсенбіден бастап жұманы қоса алғанда, сағат 13:00-ден 14:30-ға 
дейінгі түскі үзіліспен сағат 09:00-ден 18:30-ға дейін.

Құжаттарды қабылдау көрсетілетін қызметті берушімен сағат 09:30-дан 12:30-ға 
дейін, ал мемлекеттік қызмет көрсету нəтижелерін беру сағат 16:00-ден 17:00-ге дейін 
жүзеге асырылады. Сəрсенбі – қабылдамайтын күн.

Мемлекеттік көрсетілетін қызмет алдын ала жазылусыз жəне жедел қызмет 
көрсетусіз, кезек күту тəртібімен жүзеге асырылады.

9. Мемлекеттік қызметті көрсету үшін қажетті құжаттар тізбесі: 
ата-ананың бірлескен өтініші бойынша əке (ана) болуды анықтауды тіркеу үшін: 
осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 1-қосымшаға сəйкес нысан бой-

ынша əке (ана) болуды анықтауды мемлекеттік тіркеу туралы өтініш;
баланың туу туралы куəлігі (түпнұсқасы жəне көшірмесі), мұндай өтініш бала 

туылғанға дейін берілген кезде – медициналық ұйым немесе жекеше практикамен 
айналысатын дəрігер берген анасының жүктілігін растайтын медициналық анықтама. 
Егер əке (ана) болуды анықтауды мемлекеттік тіркеу тууды мемлекеттік тіркеумен бір 
мезгілде жүргізілетін болса, баланың туу туралы куəлігі талап етілмейді;

ата-анасының жеке басын куəландыратын құжаттар (түпнұсқасы жəне көшірмесі);
консулдық алымның төленгенін растайтын құжаттың түпнұсқасы.
Сот шешімі негізінде əке (ана) болуды анықтауды тіркеу үшін:
еркін нысанда жасалған өтініш;
көрсетілетін қызметті алушының жеке басын куəландыратын құжат;
əке (ана) болуды анықтау туралы сот шешімінің көшірмесі;
баланың туу туралы куəлігі (түпнұсқасы жəне көшірмесі);
консулдық алымның төленгенін растайтын құжаттың түпнұсқасы.
Өз құзыреті шегінде жəне белгіленген нысан бойынша шет мемлекеттің елтаңбалы 

мөрімен бекітілген шет мемлекеттің құзіретті мекемесі не соған уəкілетті тұлғамен 
куəландырылған немесе берілген құжаттар тек арнайы куəландыру рəсімінен өткеннен 
кейін ғана қабылданады (заңдастыру немесе апостиль қою).

Көрсетілетін қызметті алушы көрсетілетін қызметті берушіге барлық қажетті 
құжаттарды тапсырған кезде қағаз жеткізгіштегі өтініштің көшірмесіндегі қабылдау күні, 
қабылдаған адамның тегі, аты, əкесінің аты (болған жағдайда) жəне құжаттар топта масын 
қабылдаған уақыты көрсетілген белгі оның қабылданғанын растау болып табылады.

10. Көрсетілетін қызметті беруші мемлекеттік қызметті көрсетуден мынадай негіздер 
бойынша бас тартады:

1) көрсетілетін қызметті алушы мемлекеттік көрсетілетін қызметті алу үшін ұсынған 
құжаттардың жəне (немесе) олардағы деректердің (мəліметтердің) дұрыс еместігін анықтау;

2) көрсетілетін қызметті алушының жəне (немесе) мемлекеттік қызмет көрсету үшін 
қажетті ұсынылған деректердің жəне мəліметтердің «Неке (ерлі-зайыптылық) жəне отбасы 
туралы» Қазақстан Республикасы Кодексінің, Қазақстан Республикасы Əділет министрінің 
2015 жылғы 25 ақпандағы № 112 бұйрығымен бекітілген Азаматтық хал актілерін 
мемлекеттік тіркеуді ұйымдастыру, азаматтық хал актілерінің жазбаларына өзгерістер 
енгізу, қалпына келтіру, күшін жою тəртібі қағидаларының (Нормативтік құқықтық актілерді 
мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 10764 болып тіркелді) талаптарына сəйкес келмеуі.

Көрсетілетін қызметті алушы осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 
9-тармағында көзделген тізбеге сəйкес құжаттардың топтамасын толық ұсынбаған жəне 
(немесе) қолданылу мерзімі өтіп кеткен құжаттарды ұсынған жағдайларда көрсетілетін 
қызметті беруші өтінішті қабылдаудан бас тартады, бұл ретте көрсетілетін қызметті 
беруші осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 2-қосымшаға сəйкес нысан 
бойынша құжат қабылдаудан бас тартқаны туралы қолхат береді.

3-тарау. Көрсетілетін қызметті берушінің жəне (немесе) олардың лауазымды 
адамдарының мемлекеттік қызмет көрсету мəселелері жөніндегі əрекеттеріне 

(əрекетсіздігіне) шағымдану тəртiбi
11. Көрсетілетін қызметті берушінің жəне (немесе) оның лауазымды адамдарының 

мемлекеттік қызмет көрсету мəселелері бойынша шешімдеріне, əрекеттеріне 
(əрекетсіздігіне) шағымдану: шағым осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 
13-тармағында көрсетілген мекенжай бойынша көрсетілетін қызметті беруші 
басшысының атына беріледі.

Шағым көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесі арқылы қолма-қол, пошта арқылы 
жазбаша түрде немесе «электронды үкімет» веб-порталы арқылы беріледі.

Шағымды қабылдаған адамның тегі мен аты-жөні, берілген шағымға жауап алу 
мерзімі мен орны көрсетіле отырып, көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесінде тіркеу 
(мөртаңба, кіріс нөмірі мен күні) шағымның қабылданғанын растау болып табылады. 

Көрсетілген қызметті алушының шағымында оның тегі, аты, əкесінің аты (бар 
болған жағдайда), почта мекенжайы, шығыс нөмірі жəне уақыты көрсетіледі. Шағымда 
көрсетілетін қызметті алушының қолтаңбасы болу керек. 

Көрсетілетін қызметті берушінің атына келіп түскен көрсетілетін қызметті алушының 
шағымы тіркелген күнінен бастап бес жұмыс күні ішінде қаралуға жатады.

Көрсетілген мемлекеттік қызмет нəтижелерімен келіспеген жағдайда, көрсетілетін 
қызметті алушы мемлекеттік қызметті көрсету сапасын бағалау жəне бақылау жөніндегі 
уəкілетті органға шағыммен жүгіне алады.

Мемлекеттік қызмет көрсету сапасын бағалау жəне бақылау жөніндегі уəкілетті 
органның атына келіп түскен көрсетілетін қызметті алушының шағымы тіркелген күнінен 
бастап он бес жұмыс күні ішінде қаралады.

12. Көрсетілген мемлекеттік қызметтің нəтижелерімен келіспеген жағдайларда, 
көрсетілетін қызметті алушының Қазақстан Республикасының заңнамасында 
белгіленген тəртіппен сотқа жүгінуге құқығы бар. 

4-тарау. Мемлекеттік қызмет көрсету ерекшеліктерін ескере отырып 
қойылатын өзге талаптар

13. Мемлекеттік қызметті көрсету орындарының мекенжайлары Министрліктің www.
mfa.gov.kz интернет-ресурсында орналастырылған.

14. Мемлекеттік қызметті көрсету мəселелері бойынша анықтама қызметтерінің бай-
ланыс телефондары www.mfa.gov.kz интернет-ресурсында «Мемлекеттік көрсетілетін 
қызмет» бөлімінде көрсетілген, бірыңғай байланыс орталығының нөмірі – 1414, 8 
800 080 7777.

 «Шетелде əке (ана) болуды анықтауды мемлекеттік тіркеу» 
мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 1-қосымша

 
нысан

 _________________________________
 _________________________________
 (көрсетілетін қызметті берушінің атауы)
 _________________________________

 (өтініш берушінің аты, əкесінің аты
 (бар болғанда), тегі)

 мекенжайы:
 _________________________________
 _________________________________
 Тел. № __________________________

Əке (ана) болуды анықтауды мемлекеттік тіркеу туралы өтініш

Мен өзімді, ___________________________________________________________
   (аты, əкесінің аты (бар болғанда), тегі)
баланың əкесімін деп растаймын ________________________________________
             (баланың аты, əкесінің аты (бар болғанда), тегі)
азаматшада __________________________________________________________
                (анасының аты, əкесінің аты (бар болғанда), тегі)
20____жылғы «____»_______________ туылған
Мен ________________________________________________________ баланың
                    (баланың аты, əкесінің аты (бар болғанда), тегі)
анасы _______________________________________________________________
                             (аты, əкесінің аты (бар болғанда), тегі)
азамат _______________________________________________________________
                             (аты, əкесінің аты (бар болғанда), тегі)
______________________________ менің баламның əкесі екенін растаймын.

(Жалғасы 18-бетте) 

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

2018 жылғы 31 мамыр                        №244              Астана қаласы

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ЭНЕРГЕТИКА МИНИСТРЛІГІ

2018 жылғы 31 мамыр                №222                  Астана қаласы

БІРЛЕСКЕН БҰЙРЫҚ

Жер қойнауын пайдаланушылардың көмірсутектерді және 
уранды өндіру кезеңінде ғылыми-зерттеу, ғылыми-

техникалық және (немесе) тәжірибелік-конструкторлық 
жұмыстарды қаржыландыру қағидаларын бекіту туралы

«Жер қойнауы жəне жер қойнауын пайдалану туралы» 2017 жылғы 27 желтоқ-
сандағы Қазақстан Республикасы Кодексінің 129-бабы 1-тармағының 2) тармақшасына 
жəне 178-бабы 1-тармағының 2) тармақшасына сəйкес БҰЙЫРАМЫН:

1. Қоса беріліп отырған Жер қойнауын пайдаланушылардың көмірсутектерді 
жəне уранды өндіру кезеңінде ғылыми-зерттеу, ғылыми-техникалық жəне (немесе) 
тəжірибелік-конструкторлық жұмыстарды қаржыландыру қағидалары бекітілсін.

2. Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігінің Жер қойнауын пайдалану 
департаменті Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тəртіппен:

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

2) осы бірлескен бұйрықты мемлекеттік тіркеген күннен бастап күнтізбелік он күн 
ішінде оның қазақ жəне орыс тілдеріндегі қағаз жəне электрондық түрдегі көшірмелерін 
Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкіне 
ресми жариялау жəне енгізу үшін «Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінің 
Республикалық құқықтық ақпарат орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы 
республикалық мемлекеттік кəсіпорнына жіберуді;

3) осы бірлескен бұйрықты мемлекеттік тіркегеннен кейін күнтізбелік он күн ішінде 
оның көшірмелерін мерзімді баспасөз басылымдарына ресми жариялауға жіберуді;

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

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

 3. Осы бірлескен бұйрықтың орындалуын бақылау жетекшілік ететін энергетика 
вице-министріне жүктелсін.

4. Осы бірлескен бұйрық 2018 жылғы 29 маусымнан бастап қолданысқа енгізіледі 
жəне ресми жариялауға жатады.

Қазақстан Республикасының  Қазақстан Республикасының
Білім жəне ғылым министрі Энергетика министрі
___________Е. Сағадиев  _________Қ. Бозымб аев

КЕЛІСІЛДІ
Қазақстан Республикасының Қаржы министрі
__________________Б. Сұлтанов
2018 жылғы 1 маусым 

Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрінің
2018 жылғы 31 мамы рдағы №244 жəне Қазақстан Республикасы Энергетика 

министрінің 2018 жылғы 31 мамырдағы №222 бірлескен бұйрығымен бекітілген

Жер қойнауын пайдаланушылардың көмірсутектерді жəне уранды өндіру 
кезеңінде ғылыми-зерттеу, ғылыми-техникалық жəне (немесе) тəжірибелік-

конструкторлық жұмыстарды қаржыландыру қағидалары
1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы Жер қойнауын пайдаланушылардың көмірсутектерді жəне уранды өндіру 
кезеңінде ғылыми-зерттеу, ғылыми-техникалық жəне (немесе) тəжірибелік-конструк-
торлық жұмыстарды қаржыландыру қағидалары (бұдан əрі – Қағидалар) «Жер 
қойнауы жəне жер қойнауын пайдалану туралы» 2017 жылғы 27 желтоқсандағы 
Қазақстан Республикасы Кодексінің 129-бабы 1-тармағының 2) тармақшасына жəне 
178-бабы 1-тармағының 2) тармақшасына сəйкес əзірленді жəне жер қойнауын 
пайдаланушылардың көмірсутектерді жəне уранды өндіру кезеңінде ғылыми-зерттеу, 
ғылыми-техникалық жəне (немесе) тəжірибелік-конструкторлық жұмыстарды қаржы-
ландыру тəртібін айқындайды. 

2. Осы Қағидаларда мынадай ұғымдар пайдаланылады:
1) ғылыми-зерттеу жұмысы - бар білімді кеңейту жəне жаңа білім алу, ғылыми гипо-

тезаларды тексеру, табиғат пен қоғам дамуының заңдылықтарын анықтау, жобаларды 
ғылыми жинақтау, ғылыми негіздеу мақсатында ғылыми ізденіспен, зерттеулер, экс-
перименттер жүргізумен байланысты жұмыс;

2) ғылыми зерттеулер - ғылыми жəне (немесе) ғылыми-техникалық қызмет 
нəтижелеріне қол жеткізу мақсатында ғылыми-зерттеу, тəжірибелік-конструкторлық 
жəне технологиялық жұмыстар шеңберінд е ғылыми жəне (немесе) ғылыми-техникалық 
қызмет субъектілері тиісті ғылыми əдістермен жəне құралдармен жүзеге асыратын 
қолданбалы, іргелі, стратегиялық ғылыми зерттеулер;

3) ғылыми қызмет - зерделенетін объектілерге, құбылыстарға (процестерге) тəн 
қасиеттерді, ерекшеліктер мен заңдылықтарды анықтау мақсатында қоршаған бол-
мысты зерделеуге жəне алынған білімді практикада пайдалануға бағытталған қызмет;

4) ғылыми-техникалық қызмет - технологиялық, конструкторлық, экономикалық пен 
əлеуметтік-саяси жəне өзге де міндеттерді шешу үшін ғылымның, техника мен өндірістің 
барлық саласында жаңа білім алуға жəне оны қолдануға, осы зерттеулерді жүргізу 
үшін қажетті нормативтік-техникалық құжаттама əзірлеуді қоса алғанда, ғылымның, 
технологияның жəне өндірістің біртұтас жүйе ретінде жұмыс істеуін қамтамасыз етуге 
бағытталған қызмет;

5) ғылыми жəне (немесе) ғылыми-техникалық қызмет субъектілері - ғылыми жəне 
(немесе) ғылыми-техникалық қызметті жүзеге асыратын жеке жəне заңды тұлғалар;

6) ғылыми жəне (немесе) ғылыми-техникалық қызмет туралы есеп - ғылыми-
техникалық жұмыстың, ғылыми, ғылыми-техникалық, тəжірибелік-конструкторлық, 
маркетингтік зерттеулердің іске асырылуы туралы ақпаратты, сондай-ақ жоспарланған 
жұмыстардың əрі қарай жүргізілуінің орындылығы туралы не аяқталған ғылыми, 
ғылыми-техникалық жоба нəтижесі туралы ақпаратты қамтитын құжат;

7) тəжірибелік-конструкторлық жұмыстар - өнімді жасау немесе жаңғырту кезінде 
орындалатын жұмыстар кешені, тəжірибелік үлгілерге арналған конструкторлық жəне 
технологиялық құжаттаманы əзірлеу, тəжірибелік үлгілер мен пайдалы модельдерді 
дайындау жəне сынау;

8)  іске асырылатын ғылыми, ғылыми-техникалық жобалар мен бағдарламаларды 
жəне ғылыми жəне (немесе) ғылыми-техникалық қызмет туралы есептерді мемлекеттік 
есепке алу – Қазақстан Республикасының ғылым саласындағы заңнамасына сəйкес 
ғылыми-техникалық ақпараттың ұлттық ресурсын қалыптастыру жəне Қазақстан 
Республикасының ғылыми-техникалық əлеуетінің серпінін мониторингтеу мақсатында 
ғылым саласындағы уəкілетті орган жүзеге асыратын есепке алу.

3. Жер қойнауын пайдаланушы ғылыми зерттеулерді қаржыландыруды екінші жыл-
дан бастап өндіру кезеңі барысында жыл сайын жүзеге асырады.

4. Жер қойнауын пайдаланушы ғылыми зерттеулерді қаржыландыруды жер 
қойнауын пайдаланушы алдыңғы жылдың қорытындысы бойынша өндіруге жұмсаған 
шығыстардың бір пайызы мөлшерінде жүзеге асырады.

5. Жер қойнауын пайдаланушы алдыңғы жылдың қорытындысы бойын-
ша өндіруге жұмсаған шығыстардың бір пайызынан артатын мөлшерде ғылыми 
зерттеулерді қаржыландыру көлемі жер қойнауын пайдаланушының келесі жылы тиісті 
міндеттемелерді орындауы есебіне жатқызылады. 

6. Ғылыми зерттеулерді қаржыландыру жөніндегі міндеттемелерді есептеу 
мақсатында алдыңғы жылдың қорытындысы бойынша жер қойнауын пайдаланушы 
өндіруге жұмсаған шығындарды айқындау  жер қойнауын пайдаланушылар Кодекстің 
132 жəне 180-баптарына сəйкес көмірсутектер жəне уран өндіру саласындағы уəкілетті 
органға ол бекітетін тəртіппен ұсынатын көмірсутектер саласындағы жер қойнауын пай-
даланушы үшін лицензиялық-келісімшарттық (келісімшарттық) талаптардың орындалуы 
туралы есептің деректері немесе уран өндіру саласындағы жер қойнауын пайдаланушы 
үшін келісімшарттық талаптардың орындалуы туралы есеп негізінде жүзеге асырылады.

7. Ғылыми-техникалық ақпараттың ұлттық ресурсын қалыптастыру жəне 
Қазақстан Республикасының ғылыми-техникалық əлеуетінің серпінін мониторингтеу 
жəне қаржыландырудың қайталануын болдырмау мақсатында ғылыми жəне (неме-
се) ғылыми-техникалық қызметті жүзеге асыратын субъектілер осы Қағидалардың 
шеңберінде қаржыландырылатын ғылыми, ғылыми-техникалық жобалар мен 
бағдарламаларды жəне олардың орындалуы бойынша есептерді мемлекеттік есеп-
ке алуға ұсынады. 

2-тарау. Жер қойнауын пайдаланушылардың ғылыми зерттеулерді 
қаржыландыру бағыттары

8. Жер қойнауын пайдаланушы Қазақстан Республикасының жер қойнауы жəне жер 
қойнауын пайдалану туралы заңнамасына жəне жер қойнауын пайдалануға арналған 
келісімшартқа сəйкес ғылыми зерттеулерді қаржыландыру жөніндегі міндеттемелерді 
осы Қағидалардың қосымшасында көрсетілген ғылыми зерттеулерді жүргізу үшін басым 
салалық бағыттар тізбесіне сəйкес мына бағыттар бойынша орындайды:

1) жер қойнауын пайдалануға арналған келісімшарт шеңберіндегі қызметпен бай-
ланысты ғылыми зерттеулер;

2) жер қойнауын пайдалануға арналған келісімшарт шеңберіндегі қызметпен бай-
ланысты емес ғылыми зерттеулер.

9. Қазақстан Республикасының жер қойнауы жəне жер қойнауын пайдалану туралы 
заңнамасында жəне жер қойнауын пайдалануға арналған келісімшартта белгіленген 
міндеттемелердің мөлшері шеңберінде жер қойнауын пайдаланушы осы Қағидалардың 
8-тармағының 1), 2) тармақшаларында көрсетілген бағыттар бойынша ғылыми 
зерттеулерді қаржыландыру көлемдерін өз бетімен айқындауды жүзеге асырады.

3-тарау. Жер қойнауын пайдалануға арналған келісімшарт шеңберіндегі жер 
қойнауын пайдаланушының қызметімен байланысты ғылыми зерттеулерді 

қаржыландыру
10. Жер қойнауын пайдаланушының тапсырмасы бойынша ғылыми зерттеулерді 

жүзеге асыратын субъектілерді заңнамада белгіленген тəртіппен ғылыми жəне (неме-
се) ғылыми-техникалық қызмет субъектілері арасынан қызметтерді сатып алу арқылы 
ғылым саласындағы уəкілетті орган аккредиттеген ұйымдар, сондай-ақ автономдық 
білім беру ұйымдары мен олардың ұйымдарының арасынан жер қойнауын пайдала-
нушы айқындайды. 

Бұл ретте жер қойнауын пайдаланушы тиісті көрсетілетін қызметтерді сатып 
алу жүргізілгенге дейін күнтізбелік отыз күн бұрын көмірсутектер жəне уран өндіру 
саласындағы уəкілетті органға жəне ғылым саласындағы уəкілетті органға олардың 
ресми интернет-ресурстарында жариялау үшін атауы мен қысқаша сипаттамасын, 
сондай-ақ жер қойнауын пайдаланушының байланыс деректерін (телефон, электрондық 
пошта мекенжайы) көрсете отырып, ғылыми зерттеудің жоспарланып отырған сатып 
алуы туралы ақпарат жолдайды. 

Жер қойнауын пайдаланушы жер қойнауын пайдалануға арналған келісімшарт 
шеңберіндегі қызметтерге байланысты ғылыми зерттеулерді қаржыландыру 
шеңберінде «Инновациялық технологиялар паркі» инновациялық кластері туралы 
Қазақстан Республикасының Заңыңа сəйкес «Инновациялық технологиялар паркі» 
инновациялық кластері қатысушыларының жобаларын қаржыландыру үшін автономдық 
кластерлік қорға қаражат бағыттай алады. 

11. Көмірсутектер жəне уран өндіру саласындағы уəкілетті орган мен ғылым 
саласындағы уəкілетті орган осы Қағидалардың 10-тармағына сəйкес жер қойнауын 
пайдаланушыдан алынған ақпаратты оны алған сəттен бастап күнтізбелік бес күннің 
ішінде өздерінің ресми интернет-ресурстарында жариялайды. 

12. Қазақстан Республикасының жер қойнауы жəне жер қойнауын пайдалану ту-
ралы заңнамасына сəйкес жүзеге асырылатын жер қойнауын пайдалану жөніндегі 
операцияларды жүргізу үшін жобалау құжаттарын əзірлеуді, сараптауды, сондай-ақ 
жобалау құжаттарына өзгерістер мен толықтыруларды əзірлеуді (көмірсутектер бой-
ынша жер қойнауын пайдалану саласындағы барлау жұмыстарының жобасы жəне 
сынамалы пайдалану жобасы, көмірсутек кен орнын игеру жобасы, көмірсутектер бой-
ынша жер қойнауын пайдалану саласындағы техникалық жобалық құжаттар, уранды 
тəжірибелік-өнеркəсіптік өндіру жобасы жəне уран кен орнын игеру жобасы), сондай-ақ 
авторлық қадағалауды жүргізу, əзірлемені талдау жөніндегі жұмыстар мен көрсетілетін 
қызметтер Қазақстан Республикасының жер қойнауы жəне жер қойнауын пайдалану 
туралы заңнамасында жəне көмірсутектер мен уранның жер қойнауын пайдалануға 
арналған келісімшартта көзделген міндеттемелердің шеңберіндегі ғылыми зерттеу-
лерге жатқызылмайды.

13. Қазақстан Республикасының төлем жəне төлем жүйелері туралы заңнамасына 
сəйкес заңнамада белгіленген тəртіппен ғылым саласындағы уəкілетті орган аккре-
диттеген ғылыми жəне (немесе) ғылыми-техникалық қызмет субъектілері жəне жер 
қойнауын пайдаланушының тапсырмасы бойынша автономдық білім беру ұйымдары 
жəне олардың ұйымдары жүзеге асыратын ғылыми зерттеулерді қаржыландыруды 
растайтын төлем тапсырмалары, сондай-ақ «Инновациялық технологиялар 
паркі» инновациялық кластер қатысушыларының жобаларын қаржыландыру үшін 
автономдық кластерлік қорға қаражат бағыттау жер қойнауын пайдаланушылардың 
жер қойнауын пайдалануға арналған келісімшарт шеңберінде жер қойнауын пайдалану-
шының қызметімен байланысты ғылыми зерттеулерді қаржыландыру жөніндегі 
міндеттемелерді орындауын растайтын құжаттар болып табылады.

4-тарау. Жер қойнауын пайдалануға арналған келісімшарт шеңберіндегі 
жер қойнауын пайдаланушының қызметімен байланысты емес ғылыми 

зерттеулерді қаржыландыру
14. Жер қойнауын пайдалануға арналған келісімшарт шеңберіндегі қызметпен бай-

ланысты емес ғылыми зерттеулерге осы Қағидалардың қосымшасында көрсетілген 
мұнай-газ, мұнай-газ өңдеу, мұнай-газ химиясы өнеркəсібі, көмірсутек шикізатын тасы-
малдау, уран кен орындарында сирек жəне сирек кездесетін жер металдарын ілеспе 
өндіру мен қайта өңдеу, ядролық-отын циклінің жаңа бөліністерін дамыту жəне құру, 
экология, қоршаған ортаны қорғау, табиғат пайдалану, жаңартылатын энергия көздерін 
дамыту, «жасыл экономиканы» дамыту салаларында басым салалық бағыттар бойын-
ша ғылыми зерттеулер жатады.

15. Жер қойнауын пайдаланушының жер қойнауын пайдалануға арналған 
келісімшарт шеңберіндегі қызметіне байланысты емес ғылыми зерттеулерді 
қаржыландыру осы Қағидалардың 14-тармағына сəйкес ғылым саласындағы уəкілетті 
орган аккредиттеген, ғылым саласындағы қызметті жүзеге асыратын, дауыс беруші 
акцияларының (қатысу үлестерінің) елу жəне одан артық пайызы мемлекетке тиесілі, 
ал акциялардың мемлекеттік пакетін (жарғылық капиталға қатысу үлестерін) иелену 
жəне пайдалану құқықтарын көмірсутектер жəне уран өндіру саласындағы уəкілетті 
орган жүзеге асыратын заңды тұлғаның (бұдан əрі – Заңды тұлға) шотына ақша ауда-
ру арқылы жүзеге асырылады. 

16. Осы Қағидалардың 15-тармағына сəйкес Заңды тұлға жер қойнауын пайда-
ланушылардан алған ақша осы Қағидалардың 14-тармағында көрсетілген ғылыми 
зерттеулерді қаржыландыруға, сондай-ақ аталған ақшаның қозғалысымен байланысты 
салық міндеттемелерін орындауға жіберіледі. 

Бұл ретте Заңды тұлға:
1) осы Қағидалардың 15-тармағына сəйкес Заңды тұлғаның шотына жер қойнауын 

пайдаланушылардан аударылған ақшаны депозитке салу жəне кейіннен ғылыми жəне 
(немесе) ғылыми-техникалық қызметті қаржыландыру үшін жеке арнайы шот ашады;

2) əрбір жер қойнауын пайдаланушы бойынша ақшаны жеке есепке алуды, 
сондай-ақ ғылыми зерттеулерді қаржыландыруға ақшаның пайдаланылуын есепке 
алуды жүргізеді.

17. Заңды тұлғаның салық міндеттемелерін орындауы Қазақстан Республикасының 
салық заңнамасына сəйкес жүзеге асырылады.

18. Заңды тұлға ғылыми зерттеулерді жүргізу жөніндегі қызметті жоспарлау жəне 
мониторингілеу мақсатында, есепті кезеңнен кейінгі айдың жиырма бесінен кешіктірмей 
тоқсан сайын көмірсутектер жəне уран өндіру саласындағы уəкілетті органға осы 
Қағидалардың 16-тармағының 2) тармақшасына сəйкес ескерілетін ақша туралы 
ақпарат ұсынады.

19. Көмірсутектер жəне уран өндіру саласындағы уəкілетті органның ғылыми-
техникалық кеңесі жыл сайынғы негізде Заңды тұлғаға ағымдағы жылғы ақпан 
айының жиырма бесіне дейін осы Қағидалардың 14-тармағында көрсетілген ғылыми 
зерттеулерді қаржыландыру бойынша ағымдағы жылға арналған жұмыс жоспарын 
жолдайды, сондай-ақ оны көмірсутектер жəне уран өндіру саласындағы уəкілетті 
органның ресми интернет-ресурсында жариялайды.

20. Заңды тұлға қаржыл андырылуға жоспарланып отырған ғылыми зерттеудің 
техникалық тапсырмасын əзірлейді жəне көмірсутектер жəне уран өндіру саласындағы 
уəкілетті органның ғылыми-техникалық кеңесінің қарауына, ұсынымдар жасауы мен 
келісуіне ұсынады. 

21. Осы Қағидалардың 14-тармағында көрсетілген ғылыми зерттеулерді жүзеге асы-
ратын субъектілерді айқындауды Заңды тұлға Қазақстан Республикасының мемлекеттік 
сатып алу туралы заңнамасына, сондай-ақ Заңды тұлғаның ішкі құжаттарына сəйкес 
осы Қағидалардың 20-тармағында көрсетілген техникалық тапсырманың негізінде ашық 
конкурс өткізу арқылы заңнамада белгіленген тəртіппен ғылым саласындағы уəкілетті 
орган аккредиттеген ғылыми жəне (немесе) ғылыми-техникалық қызмет субъектілерінің, 
сондай-ақ автономдық білім беру ұйымдары мен олардың ұйымдарының арасынан 
жүргізеді.

22. Қазақстан Республикасының төлем жəне төлем жүйелері туралы заңнамасына 
сəйкес Заңды тұлғаның ғылыми зерттеулерді қаржыландыруға ақша аударуын растай-
тын төлем құжаттары жер қойнауын пайдаланушылардың жер қойнауын пайдалануға 
арналған келісімшарттың шеңберінде жер қойнауын пайдаланушының қызметімен 
байланысты емес ғылыми зерттеулерді қаржыландыру жөніндегі міндеттемелерді 
орындауын растайтын құжаттар болып табылады. 

23. Қажеттілік туындаған жағдайда осы Қағидалардың қосымшасында көрсетілген 
ғылыми зерттеулерді жүргізу үшін басым салалық бағыттардың тізбесін көмірсутектер 
жəне уран өндіру саласындағы уəкілетті органның ғылыми-техникалық кеңесі 
өзектендіруге тиіс.

Жер қойнауын пайдаланушылардың көмірсутектерді жəне уранды өндіру 
кезеңінде ғылыми-зерттеу, ғылыми-техникалық жəне (немесе) тəжірибелік-

конструкторлық жұмыстарды қаржыландыру қағидаларына қосымша 

Ғылыми зерттеулерді жүргізу үшін басым салалық бағыттардың тізбесі

1-бөлім. Зерттеудің геологиялық-физикалық əдістері
1. Сейсмикалық зерттеулер жəне деректерді өңдеу
1) Жетілдірілген сейсмотүсірілім технологияларын енгізу (құрлықта, теңізде, таяз суда)
2) Сейсмикалық деректерді өңдеудің жетілдірілген технологиялары мен алгоритм-

дерін енгізу
2. Геологияны, литологияны жəне қанығуды түсіндіру тəсілдері
1) Геологиялық үлгілеудің жаңа амалдарын енгізу
2) Гидродинамикалық үлгілеудің жаңа амалдарын енгізу
3) Тұзасты шөгінділердегі жəн е карбонаттардағы сейсмодеректерді түсіндірудің 

жетілдірілген əдістерін енгізу
3. ҰГЗ жəне ұңғымаларды мониторингілеу
1) Коллектордың серпінін қадағалау үшін ұңғымаішілік мониторингтің жаңа əдіс-

терін енгізу
2) Ұңғыма деректерін түсіндірудің жетілдірілген əдістерін енгізу
4. Жынысөзек деректерін талдау
1) Жынысөзек материалын арнайы зерттеудің жаңа əдістерін таңдау
5. Флюидтердің қасиеттерін зерттеу
1) Флюидтерді зерттеудің жаңа əдістерін таңдау
6. Көмір қабаттарынан метан өндірудің жаңа əдістерін енгізу
7. Битум кен орындарын геологиялық зерттеу əдістемесін əзірлеу
8. Тақтатас газын геологиялық зерттеу əдістемесін əзірлеу
9. Геологиялық барлау, геотехнология жəне уран саласының минералдық база-

сын кеңейту.
1) Геологиялық барлаудың жаңа əдістерін əзірлеу жəне игеру – Жерді қашықтықтан 

зондпен тексеру, үш өлшемді үлгілеу жəне т.б.
2) Жаңа жоғары тиімді жəне жоғары жылдамдықты бұрғылау əдістерінің сапасын 

анықтау жəне игері, ұңғымаларды салу
3) Геотехнология жəне кен орындарын компьютерлік үлгілеудің заманауи əдістерінің 

жетістіктері негізінде жер асты ұңғымалық сілтісіздендіру əдісімен игерілетін уран кен 
орындарын кешенді геологиялық-экологиялық бағалау

4) Уран қорларын бағалау, қайта бағалау, саралау жəне мониторингілеу үшін 
геологиялық жəне геофизикалық зерттеулердің деректерін өңдеу кезінде уран кен 
орындарын жəне заманауи математикалық əдістерін геофизикалық зерттеудің су 
жаңа əдістерін енгізу

5) Жинақталған геологиялық-геофизикалық деректердің негізінде технологиялық 
блоктарды жəне полигондарды ашудың оңтайлы тəсімдерін болжалау əдістемелерін 
əзірлеу жəне пайдалану, кендерді жерасты сілтісіздендіру кезінде орын алатын барлық 
гидрогеохимиялық үдерістерді үлгілеу, жер қойнауы күйінің серпінін болжалау.

2-бөлім. Кəсіпішілік жабдық
1. Жаңа жабдықтар мен материаллдардың тəжірибелік-конструкторлық зерттемелері
1) Коррозияға төзімді жаңа материалдар мен жабдықтарды əзірлеу
2) Ағуды анықтаудың жəне оларды жоюдың жаңа əдістерін енгізу
3) Коррозияға қарсы жаңа химиялық реагенттерді əзірлеу
2. Мұз жағдайындағы жəне төмен температуралар жағдайындағы жұмыстың жаңа 

əдістерін бейімдеу
4) Мұз жағдайларына арналған жаңа материалдар мен жабдықтарды əзірлеу
5) Мұз жағдайларында теңіз қондырғыларын салудың жетілдірілген технологи-

яларын енгізу
6) Ауа райын жəне мұз жағдайын үлгілеу мен болжаудың жаңа əдістерін таңдау
3. Күкіртті кəдеге жарату
7) Өндірілген мұнай мен газдан күкіртті бөлудің жаңа технологияларын енгізу
8) Күкіртті кəдеге жаратудың жетілдірілген технологияларын енгізу
4. Ғылым саласындағы уəкілетті орган аккредиттеген білім беру ұйымдарының жəне 

ғылым ұйымдарының əрекет ететін көмірсутек кен орындарының жанында орналасқан 
тəжірибелік-зерттеу (оқу) полигондарында пайдаланылатын инновациялық əдістерді, 
көмірсутектердің шығарылымын, мұнай операцияларының тиімділігін арттыру жөніндегі 
жабдықтарды, аспаптарды əзірлеу жəне енгізу

3-бөлім. Флюидтердің серпінін жəне оларды дайындауды реттеу
1. Флюидтердің серпінін қамтамасыз ету жəне құмаршылықты бақылау
1) Ағындарды үлгілеудің жəне олардың серпінін мониторингілеудің жаңа əдістерін 

енгізу
2) Көпфазалы ағындарды есепке алуға арналған жаңа жабдықтарды əзірлеу (экс-

тремалды жағдайларға арналған, өздігінен калибрленетін шығын өлшегіштер жəне т.б.) 
3) Ұңғымалардағы құмаршылықпен күресудің жетілдірілген технологияларын енгізу
4) Ағындардың серпініне арналған жаңа химиялық реагенттерді əзірлеу
2. Суландыруды бақылау 
1) Суландыруды бақылаудың жетілдірілген технологияларын енгізу 
2) Суландыруды бақылауға арналған жаңа технологияларды жəне реагенттерді 

əзірлеу
4-бөлім. Кен орнын жəне ұңғыманы игеруді басқару
1. Ұңғымаларды бұрғылау жəне пайдалану 
1) Ауытқыған жағдайларда жəне агрессивті орталарда ұңғымаларды салуға 

арналған жаңа материалдар мен жабдықтарды əзірлеу
2) Ауытқыған қысым, жоғары температура жəне Н2S жағдайында бұрғылаудың 

жаңа технологияларын əзірлеу 
3) Ұңғымалардың сағасында қысымды бақылау мен басқаруға арналған жаңа 

жабдықты əзірлеу
4) Ұңғымаларды бұрғылаудың жаңа қауіпсіз жəне үнемді əдістерін əзірлеу (құрлықта, 

теңізде, таяз суда)
5) Ұңғымаларды бұрғылаудың үнемді əдістерін енгізу
6) Көлбеу бағытта бұрғылаудың жетілдірілген технологияларын енгізу
2. Кен орнын игеруді басқару. Мұнай алуды оңтайландыру, оның ішінде мұнай алуды 

арттыру əдістері/мұнай өндіруді қарқындату əдістері (МАƏ/МӨҚƏ)
1) Ұңғымаға ағынды қарқындатудың жаңа əдістерін енгізу
2) Суландырудың жетілдірілген əдістерін жəне МАƏ енгізу (полимерлер жəне т.б.)
3) Қабатты сумен жарудың жаңа технологияларын əзірлеу
4) Резервуар серпінін қадағалау үшін ұңғымалық мониторингтің жаңа əдістерін енгізу
5) Геохимияны жəне маркерлерді қолданумен резервуарды мониторингілеудің 

жаңа əдістерін енгізу
6) Кен орындарын игеруді оңтайландырудың жаңа əдістерін енгізу
7) Кен орындарын «цифрландыру» (smart-fi eld)
8) Кен орындарының жəне кəсіпорындардың инфрақұрылымын «цифрландыру»
3. Табиғи уранды өндіру жəне уран концентратының өндірісі. Ядролық отын 

элементтерінің жəне отын құрастырымдарының өндірісі, уран кен орындарынан бағалы 
металдарды ілеспе алу.

1) Жерасты ұңғымалық сілтісіздендіру кеніштерін жобалаудың автоматтандырылған 
компьютерлік жүйелерді əзірлеу жəне енгізу

2) Уранды жерасты ұңғымалық сілтісіздендіру үдерістерін қарқындату əдістерін 
əзірлеу жəне игеру (уранды селективті сілтісіздендіру үшін тотықтырғыштардың 
жаңа түрлерін, электрохимиялық, акустикалық, гидравликалық əдістерді, жаңа тиімді 
реагенттерді қолдану)

3) Өнімді ерітінділерді қайта өңдеу үшін жаңа өнімділігі жоғары жабдықты əзірлеу 
жəне енгізу, ҚЖЖ жүргізу үшін уран өндіру жөніндегі модульдік жəне ұтқыр кешендерді, 
жылжымалы қондырғыларды енгізу

4) Жаңа буындағы аспаптардың жəне құралдардың (рентген талдауыштардың, 
бұзбай бақылау құралдарының, қысым тетіктерінің, инновациялық шығын 
өлшегіштердің жəне т.б.) негізінде ТҮ АБЖ, ЭТЕАЖ əзірлеу жəне енгізу

5) Ақпаратты сақтау жəне өңдеу үшін заманауи ақпараттық технологияларды енгізу, 
Компанияның бірыңғай ақпараттық кеңістігін құру

6) Кəсіпорындардың ғылыми-техникалық аудитін жүргізу жəне лицензиялық шарт-
тарды жасасу жəне кəсіпорынның ғылыми-техникалық қызметінің өнімдерін коммерци-
ялау арқылы жаңа технологиялар мен техниканы енгізу бойынша ұсыныстар дайындау

7) Түрлі дизайндағы реакторлар үшін төмен байытылған уранның отын таблет-
каларын, қайта қалпына келтірілген ураннан алынған UO2 ұнтақтарын сынау жəне 
сертификаттау

8) 3+ буынындағы қолданыстағы жеңіл сулы реакторлар жəне 4-ші буындағы 
реакторлар үшін перспективалық дизайнды отынды алу технологиясын əзірлеу 
(композитті оксидті уран-бериллийлі жəне уран-гадолиндік отын, құрамдастырылған 
отын таблеткалары - байыту, бидай өлшемі, жанып кететін сорғышты үлестіру жөніндегі 
кескінделген отын)

9) Отынды сертификаттау жəне жаңа отын нарықтарына шығу үшін оның қажетті 
жəне жеткілікті перспективалық реакторлық біліктілік сынақтарын өткізу

10) Уран өндіру кен орындарында сирек кездесетін, сирекжер элементтерді жəне 
асыл металдарды ілеспе алудың жоғары тиімді технологияларын əзірлеу жəне енгізу

11) СМ жəне СЖМ негізінде жаңа функционалды материалдарды алу технологи-
яларын əзірлеу жəне енгізу

5-бөлім Еңбекті қорғау, өнеркəсіптік қауіпсіздік, қоршаған ортаны қорғау жəне 
өндірістік операциялар

1. ТЖ ден қою жəне олардың салдарын жою
1) Тəуекелдерді жəне басқаруды сандық бағалаудың, бақылау мен мониторингілеудің 

жаңа əдістерін енгізу
2) Теңізде жəне құрлықта мұнайдың төгілуін жою жөніндегі жаңа технологияларды 

əзірлеу, процестерді үлгілеу жəне басқару жүйелерін құру. Заманауи халықаралық 
жетістіктерді бейімдеу

3) ТЖ (шығарындылар, жану жəне т.б.) жою жөніндегі жаңа технологияларды əзірлеу
4) Табиғи ТЖ туындау тəуекелдерін бағалау жөніндегі сандық технологиялардың 

жəне үлгілеудің ғылыми-қолданбалы əдістерін енгізу
5) Жер қойнауын пайдалану учаскелерінде жəне олардың шегінен тыс жерде жер 

бетіндегі деформацияларды мониторингілеудің жаңа əдістерін енгізу
2. Күкіртті орталар жағдайында жұмыс істеу кезінде ЕҚ, ӨҚ жəне ҚОҚ тəуекелдерін 

төмендету
1) Персоналды қорғауға арналған жаңа жабдықтар мен технологияларды (ЖҚҚ 

жəне т.б.) əзірлеу
2) Өндірісте қауіпсіздікті қамтамасыз ету жөніндегі жаңа технологияларды əзірлеу
3. Қоршаған ортаға əсерді төмендету
1) Қоршаған ортаға əсерді мониторингілеудің жаңа əдістері мен технологияла-

рын енгізу
2) Өнеркəсіптік қалдықтарды (қоқырлар, топырақ, жану өнімдері, ағын сулар жəне 

өндірістік қалдықтардың басқа түрлері) тазарту жөніндегі жаңа технологиялар мен 
жабдықтарды енгізу. Заманауи халықаралық жетістіктерді бейімдеу

3) Қоршаған ортаның күйін бағалау мен мониторингілеудің жаңа ғылыми-
қолданбалы əдістерін енгізу, əлемнің озық технологияларын бейімдеу, ақпаратты 
басқару, геоақпараттық жүйелер

4) Су басу жəне теңіздегі су басу аймағында орналасқан ұңғымалардың күйін 
бағалау мен мониторингілеудің жаңа ғылыми-қолданбалы əдістерін енгізу. Оларды 
консервациялау/жою технологияларын əзірлеу.

5) Қоршаған ортаны қорғау бойынша табиғат қорғау технологияларын бағалау, 
мониторингілеу жəне үлгілеу негіздері ретінде бедердің цифрлық үлгілерін құрудағы 
жаңа ақпараттық технологияларды енгізу

6) Жасанды аралдардың Каспий теңізінің қоршаған ортасына тигізетін əсерін 
бағалаудың жаңа əдістерін енгізу

7) Жайық-Каспий су шаруашылығы бассейнінің үстіңгі су жəне биологиялық ресурс-
тарының экологиялық күйін бағалау мен Каспий теңізінің қазақстандық секторында 
биоалуантүрлілікті сақтау бойынша жетілдірілген əдістер мен технологияларды енгізу

4. Экология жəне уран кен орындарының құнарлығын қалпына келтіру, пайдала-
нылған ядролық отынды (ПЯО), радиобелсенділігі төмен қалдықтарды кəдеге жарату 
жəне қайта өңдеу

1) Ұңғымаларды жою технологияларын оңтайдандыру, пайдаланылған полигондар 
аумақтарының құнарлығын қалпына келтіру, радиобелсенділігі төмен қалдықтарды 
көму пунктілерін консервациялау

2) Қоршаған ортаны қорғаудың жəне радиациялық қауіпсіздіктің күйін бағалаудың 
автоматтандырылған жүйесін əзірлеу

3) ПЯО жəне материалдарды, радиобелсенділігі төмен қалдықтарды залалсыздан-
дыруды (деактивациялауды), сақтауды, кəдеге жаратуды қамтамасыз ететін əдістерді, 
технологияларды жəне нормативтік-техникалық құжаттаманы əзірлеу

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2018 жылғы         
19 маусымда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің 
тізіліміне №17096 болып енгізілді.
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Əке болуды белгілеуді баланың əкесінің атын əкесінің аты бойынша жазып тіркеуді 
сұраймыз _______________________________________________________________ 

тегін беруді ____________________________________________________________
Сонымен бірге баланың тууы туралы акт жазуында əке туралы мəліметті енгізуді 

жəне ананың некеге дейінгі тегін түзетуді сұраймыз.
____________________________________________________________________
Баланың əкесімен неке қию барысында қабылдаған ________________________
_________________________________________________ тегіне ауыстыруыңызды
 (бала əкесімен некелі (ерлі-зайыптылықты) жағдайда анасы толтырады)

Туу 20____жылғы «____»_______________
____________________________________________________________ тіркелген

 (тіркеуші орган атауы)
Акт жазуының нөмірі ___________________________________________________
 
Анасы туралы мəлімет:
Аты __________________ Əкесінің аты (бар болғанда)_______________________ 
Тегі _________________________________________________________________
Туған күні 20____жылғы «____»_______________Ұлты 
Жасы________________________________________________________________ 
Азаматтығы___________________________________________________________ 
Білімі_________________________________________________________________ 
Жұмыс орны жəне лауазымы_____________________________________________ 
Отбасылық жағдайы ___________________________________________________
Некені (ерлі-зайыптылықты) тіркеу күні мен орны____________________________ 
Неке (ерлі-зайыптылық) туралы акт жазуының нөмірі __________________________
Заңды мекенжайы _____________________________________________________
Əкесі туралы мəлімет:
Аты _________________________________________ Əкесінің аты (бар болғанда) 
Тегі _________________________________________________________________
Туған күні 20____жылғы «____»_________________
Ұлты_________________________________________________________________ 
Жасы ________________________________________________________________
Азаматтығы___________________________________________________________ 
Білімі ________________________________________________________________
Жұмыс орны жəне лауазымы _____________________________________________
Отбасылық жағдайы ___________________________________________________
Некені (ерлі-зайыптылықты) тіркеу күні мен орны____________________________ 
Неке (ерлі-зайыптылық) туралы акт жазуының нөмірі_________________________ 
Заңды мекен-жайы ____________________________________________________
 Өтінішке қосымша тапсырамыз:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Əкесі __________________________________________________________ (қолы)
Анасы _________________________________________________________ (қолы)
20____жылғы «____»______________

«Шетелде əке (ана) болуды анықтауды мемлекеттік тіркеу» 
мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 2-қосымша

 
нысан

 ________________________________________________
 (көрсетілетін қызметті алушының тегі, аты, 

əкесінің аты (болған жағдайда) немесе ұйымының атауы 
 ________________________________________________

 (көрсетілетін қызмет алушының мекенжайы) 

Құжаттарды қабылдаудан бас тарту туралы қолхат
«Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер туралы» 2013 жылғы 15 сəуірдегі Қазақстан 

Республикасы Заңының 20-бабының 2-тармағын басшылыққа ала отырып, Қазақстан 
Республикасының ________________ Елшілігінің Консулдық бөлімі (мекенжайы 
көрсетілсін) мемлекеттік қызметтер көрсетуге (мемлекеттік көрсетілетін қызметтердің 
атауы мемлекеттік көрсетілетін қызметтер стандартына сəйкес көрсетілсін) құжаттарды 
қабылдаудан Сіз мемлекеттік көрсетілетін қызметтер стандарттарында көзделген 
тізбеге сəйкес құжаттардың толық топтамасын, атап айтқанда:

Жоқ құжаттардың атауы:
1)________________________________________;
2)________________________________________;
3) ... .
ұсынбауыңызға байланысты құжаттарды қабылдаудан бас тартады. 

Осы қолхат əр бір тарап үшін бір-бірден екі данада жасалды. 
_____________________________________________________________________
(көрсетілетін қызметті берушінің тегі, аты, əкесінің аты (болған жағдайда), қолы)

Орындаушы: тегі, аты, əкесінің аты (болған жағдайда) 
Телефоны __________
Алдым: тегі, аты, əкесінің аты (болған жағдайда)/көрсетілетін қызметті алушының 

қолы 
20__ жылғы «___» ____________ 

 Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрінің 
2018 жылғы 16 мамырдағы № 11-1-4/183 бұйрығына 3-қосымша

«Шетелде неке қиюды (ерлі-зайыпты болуды) мемлекеттік тіркеу» мемлекеттік 
көрсетілетін қызмет стандарты

1-тарау. Жалпы ережелер
1. «Шетелде неке қиюды (ерлі-зайыпты болуды) мемлекеттік тіркеу» мемлекеттік 

көрсетілетін қызметі (бұдан əрі – мемлекеттік көрсетілетін қызмет). 
2. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартын Қазақстан Республикасы Сыртқы 

істер министрлігі (бұдан əрі – Министрлік) əзірледі.
3. Мемлекеттік көрсетілетін қызметті Қазақстан Республикасының шет елдердегі 

мекемелері (бұдан əрі – көрсетілетін қызметті беруші) көрсетеді.
Құжаттарды қабылдау жəне мемлекеттік қызмет көрсету нəтижесін беру көрсетілетін 

қызметті беруші арқылы жүзеге асырылады.
2-тарау. Мемлекеттiк қызметті көрсету тəртiбi

4. Мемлекеттік қызметті көрсету мерзімі:
1) жеке тұлғамен (бұдан əрі – көрсетілетін қызметті алушы) құжаттар топтамасы 

тапсырылған күннен бастап: 
неке қиюды (ерлі-зайыптылықты) тіркеу некеге отыруға (ерлі-зайыпты болуға) 

ниет білдірушілердің көрсетілетін қызметті берушіге өтініш берген күннен бастап бір 
ай өткеннен кейін жүргізіледі;

некеге отыратын (ерлі-зайыпты болатын) адамдардың бірлесе берген өтініші 
бойынша тиісті құжаттармен (жүктілік туралы дəрігерлік-біліктілік комиссиясының 
анықтамасы, денсаулық жағдайы туралы анықтама, басқа да ерекше мəн-жайларды 
растайтын құжаттар) расталатын дəлелді себептер болған кезде (жүктілігі, бала тууы, 
тараптардың бірінің өміріне тікелей қауіп төнгенде жəне басқа да ерекше мəн-жайлар) 
неке қиюды (ерлі-зайыпты болуды) мемлекеттік тіркеу орны бойынша көрсетілетін 
қызметті беруші бір ай өткенге дейін неке қиюды (ерлі-зайыпты болуды) тағайындайды 
не мемлекеттік көрсетілетін қызметті алушылардың берген жазбаша өтініші негізінде 
оны бір айдан аспайтын мерзімге ұзартады;

ерекше мəн-жайлар (жүктілігі, бала тууы, тараптардың бірінің өміріне тікелей қауіп 
төнгенде жəне басқа да ерекше мəн-жайлар) болған кезде неке қиюды (ерлі-зайыпты 
болуды) мемлекеттік тіркеу некеге отыратын (ерлі-зайыпты болатын) адамдардың 
ниеті бойынша, себебі мен растайтын құжаттарды міндетті түрде көрсете отырып, 
өтініш берілген күні жүргізіледі;

2) көрсетілетін қызметті алушыға құжаттар топтамасын тапсыру үшін кезек күтудің 
рұқсат етілген ең ұзақ уақыты – 60 (алпыс) минут;

3) көрсетілетін қызметті алушыға қызмет көрсетудің рұқсат етілген ең ұзақ уақыты 
– 20 (жиырма) минут. 

5. Мемлекеттік қызмет көрсету нысаны: қағаз түрінде.
6. Мемлекеттік қызмет көрсету нəтижесі – неке қию (ерлі-зайыптылық) туралы 

куəлік немесе осы мемлекеттік қызмет көрсету стандартының 10-тармағына сəйкес 
мемлекеттік қызмет көрсетуден бас тарту туралы дəлелді жауап. 

Мемлекеттік қызмет көрсету нəтижесін беру нысаны: қағаз түрінде.
7. Мемлекеттiк көрсетілетін қызмет «Салық жəне бюджетке төленетін басқа да 

міндетті төлемдер туралы (Салық кодексі)» Қазақстан Республикасының 2017 жылғы 
25 желтоқсандағы Кодексіне сəйкес консулдық алым мөлшерлемелері бойынша 
көрсетілетін қызметті алушыларға ақылы негізде көрсетіледі. 

Консулдық алым сомасын төлеу қолма-қол ақшалай немесе қолма-қол ақшасыз 
түрде екінші деңгейдегі банктер немесе банк операцияларының жекелеген түрлерін 
жүзеге асыратын ұйымдар арқылы жүргізіледі.

Мемлекеттік көрсетілетін қызмет азаматтық хал актілерін тіркеу кезінде жіберілген 
қателіктерге байланысты неке (ерлі-зайыптылық) туралы акт жазбалары өзгертілген, 
толықтырылған, қалпына келтірілген жəне түзетiлген кезде куəлiк берілгенi үшiн тегін 
көрсетіледі.

8. Көрсетілетін қызметті берушінің жұмыс кестесі: 
Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына сəйкес демалыс жəне мереке 

күндерінен басқа, дүйсенбіден бастап жұманы қоса алғанда, сағат 13:00-ден 14:30-ға 
дейінгі түскі үзіліспен сағат 09:00-ден 18:30-ға дейін.

Құжаттарды қабылдау көрсетілетін қызметті берушімен сағат 09:30-дан 12:30-ға 
дейін, ал мемлекеттік қызмет көрсету нəтижелерін беру сағат 16:00-ден 17:00-ге дейін 
жүзеге асырылады. Сəрсенбі – қабылдамайтын күн.

Мемлекеттік көрсетілетін қызмет алдын ала жазылусыз жəне жедел қызмет 
көрсетусіз, кезек күту тəртібімен жүзеге асырылады.

9. Көрсетілетін қызметті алушы жеке өзі немесе оның заңды өкілі өкілдік етуге 
құзыреттілігін растайтын құжаттар ұсына отырып, көрсетілетін қызметті берушіге 
жүгінген кезде мемлекеттік қызметті көрсету үшін қажетті құжаттар тізбесі: 

осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 1-қосымшаға сəйкес нысан 
бойынша некеге отыру (ерлі-зайыпты болу) туралы өтініш;

некеге (ерлі-зайыптылыққа) тұратын адамдардың жеке басын куəландыратын 
құжаттар (түпнұсқасы жəне көшірмесі);

некеге (ерлі-зайыптылыққа) тұратын адамдардың некеге құқық қабілеттілігі туралы 
уəкілетті органдар беретін анықтамалар; 

консулдық алымның төленгенін растайтын құжаттың түпнұсқасы.
Қазақстан Республикасының Заңында белгіленген неке қиюды (ерлі-зайыпты 

болуды) тіркеу мерзімін қысқарту немесе ұзарту қажет болған кезде, мерзімді ұзартудың 
немесе қысқартудың негізін растайтын қосымша құжаттар: жүктілік туралы дəрігерлік-
біліктілік комиссиясының анықтамасы, денсаулық жағдайы туралы анықтама, басқа да 
ерекше мəн-жайларды растайтын құжаттар қосымша ұсынылады.

Егер неке жасына толмаған адамдар некеге тұрса (ерлі-зайыпты болса), некеге 
тұратын (ерлі-зайыпты болатын) адамдардың заңды өкілдерінің келісімдері қосымша 
ұсынылады.

Өз құзыреті шегінде жəне белгіленген нысан бойынша шет мемлекеттің елтаңбалы 
мөрімен бекітілген шет мемлекеттің құзіретті мекемесі не соған уəкілетті тұлғамен 
куəландырылған немесе берілген құжаттар тек арнайы куəландыру рəсімінен өткеннен 
кейін ғана қабылданады (заңдастыру немесе апостиль қою).

Көрсетілетін қызметті алушы көрсетілетін қызметті берушіге барлық қажетті 
құжаттарды тапсырған кезде қағаз жеткізгіштегі өтініштің көшірмесіндегі қабылдау 
күні, қабылдаған адамның тегі, аты, əкесінің аты (болған жағдайда) жəне құжаттар 
топтамасын қабылдаған уақыты көрсетілген белгі оның қабылданғанын растау болып 
табылады.

10. Көрсетілетін қызметті беруші мемлекеттік қызметті көрсетуден мынадай негіздер 
бойынша бас тартады:

1) көрсетілетін қызметті алушы мемлекеттік көрсетілетін қызметті алу үшін ұсынған 
құжаттардың жəне (немесе) олардағы деректердің (мəліметтердің) дұрыс еместігін 
анықтау;

2) көрсетілетін қызметті алушының жəне (немесе) мемлекеттік қызмет көрсету үшін 
қажетті ұсынылған деректердің жəне мəліметтердің «Неке (ерлі-зайыптылық) жəне от-
басы туралы» Қазақстан Республикасы Кодексінің, Қазақстан Республикасы Əділет 
министрінің 2015 жылғы 25 ақпандағы № 112 бұйрығымен бекітілген Азаматтық хал 
актілерін мемлекеттік тіркеуді ұйымдастыру, азаматтық хал актілерінің жазбаларына 
өзгерістер енгізу, қалпына келтіру, күшін жою тəртібі қағидаларының (Нормативтік 
құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 10764 болып тіркелді) талаптарына 
сəйкес келмеуі.

Көрсетілетін қызметті алушы осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 
9-тармағында көзделген тізбеге сəйкес құжаттардың топтамасын толық ұсынбаған жəне 
(немесе) қолданылу мерзімі өтіп кеткен құжаттарды ұсынған жағдайларда көрсетілетін 
қызметті беруші өтінішті қабылдаудан бас тартады, бұл ретте көрсетілетін қызметті 
беруші осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 2-қосымшаға сəйкес нысан 
бойынша құжат қабылдаудан бас тартқаны туралы қолхат береді.

3-тарау. Көрсетілетін қызметті берушінің жəне (немесе) олардың лауазымды 
адамдарының мемлекеттік қызмет көрсету мəселелері жөніндегі əрекеттеріне 

(əрекетсіздігіне) шағымдану тəртiбi
11. Көрсетілетін қызметті берушінің жəне (немесе) оның лауазымды адамдарының 

мемлекеттік қызмет көрсету мəселелері бойынша шешімдеріне, əрекеттеріне 
(əрекетсіздігіне) шағымдану: шағым осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 
13-тармағында көрсетілген мекенжай бойынша көрсетілетін қызметті беруші 
басшысының атына беріледі.

Шағым көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесі арқылы қолма-қол, пошта арқылы 
жазбаша түрде немесе «электронды үкімет» веб-порталы арқылы беріледі.

Шағымды қабылдаған адамның тегі мен аты-жөні, берілген шағымға жауап алу 
мерзімі мен орны көрсетіле отырып, көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесінде тіркеу 
(мөртаңба, кіріс нөмірі мен күні) шағымның қабылданғанын растау болып табылады. 

Көрсетілген қызметті алушының шағымында оның тегі, аты, əкесінің аты (бар 
болған жағдайда), почта мекенжайы, шығыс нөмірі жəне уақыты көрсетіледі. Шағымда 
көрсетілетін қызметті алушының қолтаңбасы болу керек. 

Көрсетілетін қызметті берушінің атына келіп түскен көрсетілетін қызметті алушының 
шағымы тіркелген күнінен бастап бес жұмыс күні ішінде қаралуға жатады.

Көрсетілген мемлекеттік қызмет нəтижелерімен келіспеген жағдайда, көрсетілетін 
қызметті алушы мемлекеттік қызметті көрсету сапасын бағалау жəне бақылау жөніндегі 
уəкілетті органға шағыммен жүгіне алады.

Мемлекеттік қызмет көрсету сапасын бағалау жəне бақылау жөніндегі уəкілетті 
органның атына келіп түскен көрсетілетін қызметті алушының шағымы тіркелген күнінен 
бастап он бес жұмыс күні ішінде қаралады.

12. Көрсетілген мемлекеттік қызметтің нəтижелерімен келіспеген жағдайларда, 
көрсетілетін қызметті алушының Қазақстан Республикасының заңнамасында 
белгіленген тəртіппен сотқа жүгінуге құқығы бар. 

4-тарау. Мемлекеттік қызмет көрсету ерекшеліктерін ескере отырып 
қойылатын өзге талаптар

13. Мемлекеттік қызметті көрсету орындарының мекенжайлары Министрліктің www.
mfa.gov.kz интернет-ресурсында орналастырылған.

14. Мемлекеттік қызметті көрсету мəселелері бойынша анықтама қызметтерінің бай-
ланыс телефондары www.mfa.gov.kz интернет-ресурсында «Мемлекеттік көрсетілетін 
қызмет» бөлімінде көрсетілген, бірыңғай байланыс орталығының нөмірі – 1414, 8 
800 080 7777. 

«Шетелде неке қиюды (ерлі-зайыпты болуды) мемлекеттік тіркеу» 
мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 1-қосымша

нысан
Өтініш 20___ жылғы «____»_______________ қабылданды
№ _____ журналда тіркелді.
Некеге отыруды (ерлі-зайыпты болуды) тіркеу
20___ жылғы «___» ____________ тағайындалды.
Қолы ________________________

Некеге отыру (ерлі-зайыпты болу) туралы өтініш
№ Азамат Азаматша
1. Аты
2. Əкесінің аты (бар болғанда)
3. Тегі
4. Тегі «___» ______ жылы

___ жасқа толды
«___» ______ жылы
___ жасқа толды

5. Азаматтығы
6. Туылған жері (қала, ауыл, ау-

дан, облыс, өңір, республика)
7. Ұлты
8. Білімі
9. Қайда жəне кім болып жұмыс 

істейді
10. Отбасылық жағдайы: некеде 

отырған, жесір, ажырасқан
11. Ортақ балалар туралы мəлімет
12. Тұрақты мекенжайы
13. Қай жылдан
14. Нешінші некеге отыруы
15. Жеке тұлғаны растайтын құжат 

(нөмірі, қашан жəне кіммен 
берілді)

Некеге отыруға (ерлі-зайыпты болуға) кедергілер жоқ.
Некеге отыру (ерлі-зайыпты болуды) тіркелгеннен кейін келесі тегін алуды қалаймыз
ері __________________________________________________________________
зайыбы ______________________________________________________________
Неке қиюдың (ерлі-зайыпты болу) шарттарымен жəне тəртібімен таныстық. Болашақ 

ерлі-зайыптылардың жəне ата-ананың құқықтары мен міндеттері түсіндірілді.
«Əкімшілік құқық бұзушылық туралы» Қазақстан Республикасы Кодексінің 

491-бабына сəйкес жалған мағлұмат берген үшін əкімшілік жаза тағайындалаты 
туралы ескертілдім.

Некені (ерлі-зайыптылықты) тіркеуді cалтанатты/салтанатты емес (керек емесін 
сызып тастау) жағдайда өткізуді сұраймыз.

Некеге отырушылардың (ерлі-зайыпты болатындардың) қолдары:

Азамат ______________________________
(некеге дейінгі тегі) 

Азаматша _____________________________
 (некеге дейінгі тегі) 

 20__ жылғы «____» __________

 «Шетелде неке қиюды (ерлі-зайыпты болуды) мемлекеттік тіркеу» 
мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 2-қосымша

нысан
 _______________________________________________

 (көрсетілетін қызметті алушының тегі, аты, 
əкесінің аты (болған жағдайда) немесе ұйымының атауы 
 _______________________________________________

 (көрсетілетін қызмет алушының мекенжайы) 

Құжаттарды қабылдаудан бас тарту туралы қолхат
«Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер туралы» 2013 жылғы 15 сəуірдегі Қазақстан 

Республикасы Заңының 20-бабының 2-тармағын басшылыққа ала отырып, Қазақстан 
Республикасының ________________ Елшілігінің Консулдық бөлімі (мекенжайы 
көрсетілсін) мемлекеттік қызметтер көрсетуге (мемлекеттік көрсетілетін қызметтердің 
атауы мемлекеттік көрсетілетін қызметтер стандартына сəйкес көрсетілсін) құжаттарды 
қабылдаудан Сіз мемлекеттік көрсетілетін қызметтер стандарттарында көзделген 
тізбеге сəйкес құжаттардың толық топтамасын, атап айтқанда:

Жоқ құжаттардың атауы:
1)________________________________________;
2)________________________________________;
3) ... .
ұсынбауыңызға байланысты құжаттарды қабылдаудан бас тартады. 

Осы қолхат əр бір тарап үшін бір-бірден екі данада жасалды. 
_____________________________________________________________________
(көрсетілетін қызметті берушінің тегі, аты, əкесінің аты (болған жағдайда), қолы)

Орындаушы: тегі, аты, əкесінің аты (болған жағдайда) 
Телефоны __________
Алдым: тегі, аты, əкесінің аты (болған жағдайда)/көрсетілетін қызметті алушының 

қолы 
20__ жылғы «___» ____________ 

 Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрінің 
2018 жылғы 16 мамырдағы № 11-1-4/183 бұйрығына 4-қосымша

«Шетелде некені (ерлі-зайыптылықты) бұзуды мемлекеттік тіркеу» 
мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты

1-тарау. Жалпы ережелер
1. «Шетелде некені (ерлі-зайыптылықты) бұзуды мемлекеттік тіркеу» мемлекеттік 

көрсетілетін қызметі (бұдан əрі – мемлекеттік көрсетілетін қызмет). 
2. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартын Қазақстан Республикасы Сыртқы 

істер министрлігі (бұдан əрі – Министрлік) əзірледі.
3. Мемлекеттік көрсетілетін қызметті Қазақстан Республикасының шет елдердегі 

мекемелері (бұдан əрі – көрсетілетін қызметті беруші) көрсетеді.
Құжаттарды қабылдау жəне мемлекеттік қызмет көрсету нəтижесін беру көрсетілетін 

қызметті беруші арқылы жүзеге асырылады.
2-тарау. Мемлекеттiк қызметті көрсету тəртiбi

4. Мемлекеттік қызметті көрсету мерзімі:
1) жеке тұлғамен (бұдан əрі – көрсетілетін қызметті алушы) құжаттар топтамасы 

тапсырылған күннен бастап:
некені (ерлі-зайыптылықты) бұзуды мемлекеттік тіркеу өтініш берілген күннен бастап 

бір ай мерзім өткеннен кейін көрсетіледі;
осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 9-тармағында белгіленген 

құжаттарды қосымша тексеру қажет болған кезде қызмет көрсету мерзімі көрсетілетін 
қызметті алушыны күнтізбелік 3 (үш) күн ішінде хабардар ете отырып, күнтiзбелiк 30 
(отыз) күннен аспайтын уақытқа ұзартылады; 

2) көрсетілетін қызметті алушыға құжаттар топтамасын тапсыру үшін кезек күтудің 
рұқсат етілген ең ұзақ уақыты – 60 (алпыс) минут;

3) көрсетілетін қызметті алушыға қызмет көрсетудің рұқсат етілген ең ұзақ уақыты 
– 20 (жиырма) минут. 

5. Мемлекеттік қызмет көрсету нысаны: қағаз түрінде.
6. Мемлекеттік қызмет көрсету нəтижесі – некені (ерлі-зайыптылықты) бұзу туралы 

куəлік немесе осы мемлекеттік қызмет көрсету стандартының 10-тармағына сəйкес 
мемлекеттік қызмет көрсетуден бас тарту туралы дəлелді жауап. 

Мемлекеттік қызмет көрсету нəтижесін беру нысаны: қағаз түрінде.
7. Мемлекеттiк көрсетілетін қызмет «Салық жəне бюджетке төленетін басқа да 

міндетті төлемдер туралы (Салық кодексі)» Қазақстан Республикасының 2017 жылғы 
25 желтоқсандағы Кодексіне сəйкес консулдық алым мөлшерлемелері бойынша 
көрсетілетін қызметті алушыларға ақылы негізде көрсетіледі. 

Консулдық алым сомасын төлеу қолма-қол ақшалай немесе қолма-қол ақшасыз 
түрде екінші деңгейдегі банктер немесе банк операцияларының жекелеген түрлерін 
жүзеге асыратын ұйымдар арқылы жүргізіледі.

Мемлекеттік көрсетілетін қызмет азаматтық хал актілерін тіркеу кезінде жіберілген 
қателіктерге байланысты некені (ерлі-зайыптылықты) бұзу туралы акт жазбалары 
өзгертілген, толықтырылған, қалпына келтірілген жəне түзетiлген кезде куəлiк берілгенi 
үшiн тегін көрсетіледі.

8. Көрсетілетін қызметті берушінің жұмыс кестесі: 
Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына сəйкес демалыс жəне мереке 

күндерінен басқа, дүйсенбіден бастап жұманы қоса алғанда, сағат 13:00-ден 14:30-ға 
дейінгі түскі үзіліспен сағат 09:00-ден 18:30-ға дейін.

Құжаттарды қабылдау көрсетілетін қызметті берушімен сағат 09:30-дан 12:30-ға 
дейін, ал мемлекеттік қызмет көрсету нəтижелерін беру сағат 16:00-ден 17:00-ге дейін 
жүзеге асырылады. Сəрсенбі – қабылдамайтын күн.

Мемлекеттік көрсетілетін қызмет алдын ала жазылусыз жəне жедел қызмет 
көрсетусіз, кезек күту тəртібімен жүзеге асырылады.

9. Көрсетілетін қызметті алушы жеке өзі немесе оның заңды өкілі өкілдік етуге 
құзыреттілігін растайтын құжаттар ұсына отырып, көрсетілетін қызметті берушіге 
жүгінген кезде мемлекеттік қызметті көрсету үшін қажетті құжаттар тізбесі: 

1) кəмелеттік жасқа толмаған балалары жоқ ерлі-зайыптылардың ортақ келісімі 
бойынша некені (ерлі-зайыптылықты) бұзуды тіркеу үшін:

осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 1-қосымшаға сəйкес нысан бой-
ынша некені (ерлі-зайыптылықты) бұзуды мемлекеттік тіркеу туралы өтініш;

некені (ерлі-зайыптылықты) бұзушылардың жеке басын куəландыратын құжаттар 
(түпнұсқасы жəне көшірмесі);

неке қию (ерлі-зайыптылық) туралы куəлік (түпнұсқасы жəне көшірмесі);
консулдық алымның төленгенін растайтын құжаттың түпнұсқасы.
2) сот шешімінің негізінде некені (ерлі-зайыптылықты) бұзуды тіркеу үшін:
осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 2-қосымшаға сəйкес нысан бой-

ынша некені (ерлі-зайыптылықты) бұзуды мемлекеттік тіркеу туралы өтініш; 
некені (ерлі-зайыптылықты) бұзушылардың жеке басын куəландыратын құжаттар 

(түпнұсқасы жəне көшірмесі);
некені (ерлі-зайыптылықты) бұзу жөніндегі куəландырылған сот шешімінің көшірмесі; 
консулдық алымның төленгенін растайтын құжаттың түпнұсқасы.
3) белгіленген тəртіппен сот шешімінің негізінде хабар-ошарсыз кеткен, жүйке ау-

руынан немесе ақыл-есiнiң кемістiгiнен əрекетке қабілетсіз деп танылған не қылмыс 
жасағаны үшiн үш жылдан астам мерзiмге бас бостандығынан айыруға сотталған 
адаммен некені (ерлі-зайыптылықты) бұзуды тіркеу үшін:

осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 3-қосымшаға сəйкес нысан 
бойынша жұбайын хабар-ошарсыз кеткен, əрекетке қабілетсіз немесе əрекеті шектеулі 
деп танылған заңдық күшіне енген сот шешімінің, сондай-ақ қылмыс жасағаны үшін 
кемінде үш жыл мерзіміне бас бостандығынан айыру туралы жұбайының сотталғаны 
туралы сот үкімінің негізінде некені (ерлі-зайыптылықты) бұзуды тіркеу туралы өтініш;

көрсетілетін қызметті алушының жеке басын куəландыратын құжат (тұпнұсқасы 
жəне көшірмесі);

заңды күшіне енген сот шешімі немесе сот үкімінің көшірмесі;
неке қию (ерлі-зайыптылық) туралы куəлік (түпнұсқасы жəне көшірмесі);
консулдық алымның төленгенін растайтын құжаттың түпнұсқасы.
Өз құзыреті шегінде жəне белгіленген нысан бойынша шет мемлекеттің елтаңбалы 

мөрімен бекітілген шет мемлекеттің құзіретті мекемесі не соған уəкілетті тұлғамен 
куəландырылған немесе берілген құжаттар тек арнайы куəландыру рəсімінен өткеннен 
кейін ғана қабылданады (заңдастыру немесе апостиль қою).

Көрсетілетін қызметті алушы көрсетілетін қызметті берушіге барлық қажетті 
құжаттарды тапсырған кезде қағаз жеткізгіштегі өтініштің көшірмесіндегі қабылдау күні, 
қабылдаған адамның тегі, аты, əкесінің аты (болған жағдайда) жəне құжаттар топта масын 
қабылдаған уақыты көрсетілген белгі оның қабылданғанын растау болып табылады.

10. Көрсетілетін қызметті беруші мемлекеттік қызметті көрсетуден мынадай негіздер 
бойынша бас тартады:

1) көрсетілетін қызметті алушы мемлекеттік көрсетілетін қызметті алу үшін ұсынған 
құжат тардың жəне (немесе) олардағы деректердің (мəліметтердің) дұрыс еместігін 
анықтау;

2) көрсетілетін қызметті алушының жəне (немесе) мемлекеттік қызмет көрсету үшін 
қажетті ұсынылған деректердің жəне мəліметтердің «Неке (ерлі-зайыптылық) жəне от-
басы туралы» Қазақстан Республикасы Кодексінің, Қазақстан Республикасы Əділет 
министрінің 2015 жылғы 25 ақпандағы № 112 бұйрығымен бекітілген Азаматтық хал 
актілерін мемлекеттік тіркеуді ұйымдастыру, азаматтық хал актілерінің жазбаларына 
өзгерістер енгізу, қалпына келтіру, күшін жою тəртібі қағидаларының (Нормативтік 
құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 10764 болып тіркелді) талапта-
рына сəйкес келмеуі.

Көрсетілетін қызметті алушы осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 
9-тармағында көзделген тізбеге сəйкес құжаттардың топтамасын толық ұсынбаған жəне 
(немесе) қолданылу мерзімі өтіп кеткен құжаттарды ұсынған жағдайларда көрсетілетін 
қызметті беруші өтінішті қабылдаудан бас тартады, бұл ретте көрсетілетін қызметті 
беруші осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 4-қосымшаға сəйкес нысан 
бойынша құжат қабылдаудан бас тартқаны туралы қолхат береді.

3-тарау. Көрсетілетін қызметті берушінің жəне (немесе) олардың лауазымды 
адамдарының мемлекеттік қызмет көрсету мəселелері жөніндегі əрекеттеріне 

(əрекетсіздігіне) шағымдану тəртiбi
11. Көрсетілетін қызметті берушінің жəне (немесе) оның лауазымды адамдарының 

мемлекеттік қызмет көрсету мəселелері бойынша шешімдеріне, əрекеттеріне 
(əрекетсіздігіне) шағымдану: шағым осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 
13-тармағында көрсетілген мекенжай бойынша көрсетілетін қызметті беруші 
басшысының атына беріледі.

Шағым көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесі арқылы қолма-қол, пошта арқылы 
жазбаша түрде немесе «электронды үкімет» веб-порталы арқылы беріледі.

Шағымды қабылдаған адамның тегі мен аты-жөні, берілген шағымға жауап алу 
мерзімі мен орны көрсетіле отырып, көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесінде тіркеу 
(мөртаңба, кіріс нөмірі мен күні) шағымның қабылданғанын растау болып табылады. 

Көрсетілген қызметті алушының шағымында оның тегі, аты, əкесінің аты (бар 
болған жағдайда), почта мекенжайы, шығыс нөмірі жəне уақыты көрсетіледі. Шағымда 
көрсетілетін қызметті алушының қолтаңбасы болу керек. 

Көрсетілетін қызметті берушінің атына келіп түскен көрсетілетін қызметті алушының 
шағымы тіркелген күнінен бастап бес жұмыс күні ішінде қаралуға жатады.

Көрсетілген мемлекеттік қызмет нəтижелерімен келіспеген жағдайда, көрсетілетін 
қызметті алушы мемлекеттік қызметті көрсету сапасын бағалау жəне бақылау жөніндегі 
уəкілетті органға шағыммен жүгіне алады.

Мемлекеттік қызмет көрсету сапасын бағалау жəне бақылау жөніндегі уəкілетті 
органның атына келіп түскен көрсетілетін қызметті алушының шағымы тіркелген күнінен 
бастап он бес жұмыс күні ішінде қаралады.

12. Көрсетілген мемлекеттік қызметтің нəтижелерімен келіспеген жағдайларда, 
көрсетілетін қызметті алушының Қазақстан Республикасының заңнамасында 
белгіленген тəртіппен сотқа жүгінуге құқығы бар. 

4-тарау. Мемлекеттік қызмет көрсету ерекшеліктерін ескере отырып 
қойылатын өзге талаптар

13. Мемлекеттік қызметті көрсету орындарының мекенжайлары Министрліктің www.
mfa.gov.kz интернет-ресурсында орналастырылған.

14. Мемлекеттік қызметті көрсету мəселелері бойынша анықтама қызметтерінің бай-
ланыс телефондары www.mfa.gov.kz интернет-ресурсында «Мемлекеттік көрсетілетін 
қызмет» бөлімінде көрсетілген, бірыңғай байланыс орталығының нөмірі – 1414, 8 
800 080 7777. 

«Шетелде некені (ерлі-зайыптылықты) бұзуды мемлекеттік тіркеу» 
мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 1-қосымша

нысан

Өтініш 20__ жылғы «___» __________ қабылданды жəне
журналда № __________________ тіркелді
Некені (ерлі-зайыптылықты) бұзу 
20__ жылғы «___»__________ тағайындалды.
Қолы __________________

_________________________________
_________________________________
(көрсетілетін қызметті берушінің атауы)
_________________________________

(өтініш берушінің аты, əкесінің аты 
(бар болғанда), тегі) 

_________________________________ 
мекенжайы: 

 _________________________________
 _________________________________
тел. №___________________________
_________________________________

(өтініш берушінің аты, əкесінің аты 
 (бар болғанда), тегі)

_________________________________ 
мекенжайы: 

_________________________________
 тел. №___________________________

Некені (ерлі-зайыптылықты) бұзуды мемлекеттік тіркеу туралы өтініш
Біз, төменде қол қоюшылар, өзара келісім бойынша некені бұзуды сұраймыз. 

Кəмелетке толмаған балаларымыз жəне мүлікті бөлумен байланысты дауларымыз жоқ.
Азамат Азаматша

1. Аты
2. Əкесінің аты (бар болғанда)
3. Тегі
4. Туылған күні, жасы Жылы «___» 

_______ ____
жасқа толды

Жылы «___» 
_______ ____
жасқа толды

5. Азаматтығы
6. Туған жері (қала, ауыл, аудан, облысы, өңір, 
    республика)
7. Ұлты
8. Білімі
9. Қайда жəне кім болып жұмыс істейді (егер жұмыс 
    істемесе, өмір сүру көздерін көрсету)
10. Нешінші некеде (ерлі-зайыптылық) отырды
11. Бұзылатын неке (ерлі-зайыптылық) қайда 
     қиылды, неке қию туралы актінің нөмірі мен күні
12. Неке (ерлі-зайыптылық) бұзылғаннан кейін 
      қандай тегін алуды қалайды (некеге дейінгі 
      немесе некені тіркеу барысында қабылдаған)
13. Некені (ерлі-зайыптылықты) бұзу себебі
14. Жеке басын куəландыратын құжатының 
      деректері (нөмірі, қашан жəне кіммен берілді)

Некені (ерлі-зайыптылықты) бұзудың шарттарымен жəне тəртібімен таныстық. 
азаматтық хал актілері жазбасы ережесін бұзғаны үшін «Əкімшілік құқықбұзушылық 
туралы» Қазақстан Республикасы Кодексінің 491-бабына сəйкес əкімшілік жаза 
тағайындалаты туралы ескертілдім.

Неке бұзушылардың қолы:

Азамат ________________________ 
(аты, əкесінің аты (бар болғанда), тегі) 
Азаматша _______________________
(аты, əкесінің аты (бар болғанда), тегі)

20___жылғы «____» _______________

 «Шетелде некені (ерлі-зайыптылықты) бұзуды мемлекеттік тіркеу» 
мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 2-қосымша

нысан

Өтініш 20__ жылғы «___» __________ қабылданды жəне
журналда № __________________ тіркелді
Некені (ерлі-зайыптылықты) бұзу 
20__ жылғы «___»__________ тағайындалды.
Қолы __________________

_________________________________
_________________________________
(көрсетілетін қызметті берушінің атауы)
_________________________________

(өтініш берушінің аты, əкесінің аты 
(бар болғанда), тегі) 

_________________________________ 
мекенжайы: 

_________________________________ 
_________________________________ 
тел. №___________________________
_________________________________

(өтініш берушінің аты, əкесінің аты 
 (бар болғанда), тегі)

_________________________________ 
мекенжайы: _______________________ 
_________________________________ 
тел. №___________________________

Некені (ерлі-зайыптылықты) бұзуды мемлекеттік тіркеу туралы өтініш

_________________________________________________________ сотының 
 (сот атауы, сот шешімінің күні жəне нөмірі)
некені (ерлі-зайыптылықты) бұзу туралы шешімі негізінде некені бұзуды тіркеуді 

сұраймыз (-мын).
Некені (ерлі-зайыптылықты) бұзушылар туралы келесі мəліметтерді хабарлаймын 

(мыз).
Азамат Азаматша

1. Аты
2. Əкесінің аты (бар болғанда)
3. Тегі: бұзуға дейін

бұзудан кейін
4. Туылған күні, жасы _______ жылы

«___» ________ 
___ жасқа толды

_______ жылы
«___» ________ 
___ жасқа толды

5. Туған жері
6. Ұлты
7. Азаматтығы
8. Заңды мекенжайы
9. Қай жылдан бастап тұрады

10. Білімі
11. Қайда жəне кім болып жұмыс істейді 

(егер жұмыс істемесе, өмір сүру көздерін 
көрсету)

12. Нешінші некеде (ерлі-зайыптылық) 
отырды

13. Бұзылатын неке (ерлі-зайыптылық) қай 
жерде қиылған (некеге отыру (ерлі-
зайыпты болу) туралы акт жазуының 
нөмірі мен күні)

14. Өндіріліп алынатын мемлекеттік баж со-
масы

15. 18 жасқа дейінгі балалар (аты, əкесінің 
аты (бар болғанда), тегі

16. Жеке басын куəландыратын құжатының 
деректері (нөмірі, қашан жəне кіммен 
берілді)

Өтінішке қосып беремін (-міз): 
______________________________________________
Неке (ерлі-зайыптылықты) бұзушылардың қолдары:
Азамат ________________________________________
                   (аты, əкесінің аты (бар болғанда), тегі)
Азаматша ______________________________________
                   (аты, əкесінің аты (бар болғанда), тегі)
20 ___ жылғы «___» ___________ 

«Шетелде некені (ерлі-зайыптылықты) бұзуды мемлекеттік тіркеу» 
мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 3-қосымша

нысан
Жолданады __________________________
жауап күтілуде 20__ жылғы «___»_______
20__ жылғы «___»_______ даудың жоқтығы туралы
жауап алдында, даудың бары туралы жауап алынған
жоқ (керектігінің астын сызу)

____________________________________
____________________________________

(көрсетілетін қызметті берушінің атауы)
____________________________________

(өтініш берушінің аты, əкесінің аты
(бар болғанда), тегі)

 мекенжайы:
____________________________________
____________________________________
тел. № ______________________________
____________________________________

(өтініш берушінің аты, əкесінің аты
(бар болғанда), тегі)

 мекенжайы:
____________________________________
____________________________________
тел. № ______________________________

Жұбайының біреуінің хабар-ошарсыз кеткен, əрекетке қабілетсіз немесе 
əрекеті шектеулі деп танылған заңдық күшіне енген сот шешімінің, сондай-ақ 
қылмыс жасағаны үшін кемінде үш жыл мерзіміне бас бостандығынан айыру 

туралы жұбайының сотталғаны туралы сот үкімінің негізінде некені (ерлі-
зайыптылықты) бұзуды тіркеу туралы өтініш

Некені (ерлі-зайыптылықты) бұзуды сұраймын _____________________________
                                                                        (аты, əкесінің аты (бар болғанда), тегі)
_____________________________________ сотының шешімі/үкімі негізінде
                   (сот атауы)
__________________________ туралы 20___жылғы «_____» ________________
№ _________

Неке (ерлі-зайыптылықты) бұзушылар туралы мəліметтер:
Азамат Азаматша

1. Аты 
2. Əкесінің аты (бар болғанда)
3. Тегі: бұзуға дейін

бұзудан кейін
4. Туылған күні, жасы ______ жылы

«___» ________ 
___ жасқа толды

______ жылы
«___» ________ 
___ жасқа толды

5. Ұлты 
6. Азаматтығы 
7. Заңды мекенжайы 
8. Қай жылдан бастап тұрады
9. Білімі 
10. Қайда жəне кім болып жұмыс істейді 

(егер жұмыс істемесе, өмір сүру 
көздерін көрсету)

11. Нешінші некеде (ерлі-зайыптылық) 
отырды

12. Бұзылатын неке (ерлі-зайыптылық) қай 
жерде қиылған (некеге отыру (ерлі-
зайыпты болу) туралы акт жазуының 
нөмірі мен күні)

13. Өндіріліп алынатын мемлекеттік баж 
сомасы

14. 18 жасқа дейінгі балалар (аты, əкесінің 
аты (бар болғанда), тегі)

15. Жеке басын куəландыратын құжатының 
деректері (нөмірі, қашан жəне кіммен 
берілді)

Пошталық мекенжай ___________________________________________________
   (сотталған жұбайының, əрекетке қабілетсіз жұбайының,
_____________________________________________________________________

 хабар ошарсыз кеткен мүлкінің қорғаншысының
_____________________________________________________________________

 аты, əкесінің аты (бар болғанда), тегі нақты мекенжайды көрсету)

Өтінішке қосып беремін (-міз): ___________________________________________

Өтініш берушінің қолдары:
Азамат ______________________________________________________________

 (аты, əкесінің аты (бар болғанда), тегі)
Азаматша _____________________________________________________________

 (аты, əкесінің аты (бар болғанда), тегі)
20___жылғы «_____» __________________

 «Шетелде некені (ерлі-зайыптылықты) бұзуды мемлекеттік тіркеу» 
мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 4-қосымша

нысан
 ________________________________________________

 (көрсетілетін қызметті алушының тегі, аты, 
əкесінің аты (болған жағдайда) немесе ұйымының атауы 

 ________________________________________________
 (көрсетілетін қызмет алушының мекенжайы) 

Құжаттарды қабылдаудан бас тарту туралы қолхат
«Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер туралы» 2013 жылғы 15 сəуірдегі Қазақстан 

Республикасы Заңының 20-бабының 2-тармағын басшылыққа ала отырып, Қазақстан 
Республикасының ________________ Елшілігінің Консулдық бөлімі (мекенжайы 
көрсетілсін) мемлекеттік қызметтер көрсетуге (мемлекеттік көрсетілетін қызметтердің 
атауы мемлекеттік көрсетілетін қызметтер стандартына сəйкес көрсетілсін) құжаттарды 
қабылдаудан Сіз мемлекеттік көрсетілетін қызметтер стандарттарында көзделген 
тізбеге сəйкес құжаттардың толық топтамасын, атап айтқанда:

Жоқ құжаттардың атауы:
1)________________________________________;
2)________________________________________;
3) ... .
ұсынбауыңызға байланысты құжаттарды қабылдаудан бас тартады. 

Осы қолхат əр бір тарап үшін бір-бірден екі данада жасалды. 
_____________________________________________________________________
(көрсетілетін қызметті берушінің тегі, аты, əкесінің аты (болған жағдайда), қолы)

Орындаушы: тегі, аты, əкесінің аты (болған жағдайда) _______________________
Телефоны __________
Алдым: тегі, аты, əкесінің аты (болған жағдайда)/көрсетілетін қызметті алушының 

қолы ___________________________________________________________________
20__ жылғы «___» ____________ 

 Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрінің 
2018 жылғы 16 мамырдағы №11-1-4/183 бұйрығына 5-қосымша

«Шетелде бала асырап алуды мемлекеттік тіркеу» 
мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты

1-тарау. Жалпы ережелер
1. «Шетелде бала асырап алуды мемлекеттік тіркеу» мемлекеттік көрсетілетін 

қызметі (бұдан əрі – мемлекеттік көрсетілетін қызмет). 
2. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартын Қазақстан Республикасы Сыртқы 

істер министрлігі (бұдан əрі – Министрлік) əзірледі.
3. Мемлекеттік көрсетілетін қызметті Қазақстан Республикасының шет елдердегі 

мекемелері (бұдан əрі – көрсетілетін қызметті беруші) көрсетеді.
Құжаттарды қабылдау жəне мемлекеттік қызмет көрсету нəтижесін беру көрсетілетін 

қызметті беруші арқылы жүзеге асырылады.
2-тарау. Мемлекеттiк қызметті көрсету тəртiбi

4. Мемлекеттік қызметті көрсету мерзімі:
1) жеке тұлғамен (бұдан əрі – көрсетілетін қызметті алушы) құжаттар топтамасы 

тапсырылған күннен бастап – 5 (бес) жұмыс күні, қосымша зерделеу немесе тексеру 
қажет болған жағдайда, мерзім күнтізбелік 30 (отыз) күннен аспайтын мерзімге 
ұзартылуы мүмкін;

2) көрсетілетін қызметті алушыға құжаттар топтамасын тапсыру үшін кезек күтудің 
рұқсат етілген ең ұзақ уақыты – 60 (алпыс) минут;

3) көрсетілетін қызметті алушыға қызмет көрсетудің рұқсат етілген ең ұзақ уақыты 
– 20 (жиырма) минут. 

5. Мемлекеттік қызмет көрсету нысаны: қағаз түрінде.
6. Мемлекеттік қызмет көрсету нəтижесі – бала асырап алу туралы куəлік немесе 

осы мемлекеттік қызмет көрсету стандартының 10-тармағына сəйкес мемлекеттік 
қызмет көрсетуден бас тарту туралы дəлелді жауап. 

Мемлекеттік қызмет көрсету нəтижесін беру нысаны: қағаз түрінде.
7. Мемлекеттiк көрсетілетін қызмет «Салық жəне бюджетке төленетін басқа да 

міндетті төлемдер туралы (Салық кодексі)» Қазақстан Республикасының 2017 жылғы 
25 желтоқсандағы Кодексіне сəйкес консулдық алым мөлшерлемелері бойынша 
көрсетілетін қызметті алушыларға ақылы негізде көрсетіледі. 

Консулдық алым сомасын төлеу қолма-қол ақшалай немесе қолма-қол ақшасыз 
түрде екінші деңгейдегі банктер немесе банк операцияларының жекелеген түрлерін 
жүзеге асыратын ұйымдар арқылы жүргізіледі.

Мемлекеттік көрсетілетін қызмет азаматтық хал актілерін тіркеу кезінде жіберілген 
қателіктерге байланысты бала асырап алу туралы акт жазбалары өзгертілген, 
толықтырылған, қалпына келтірілген жəне түзетiлген кезде куəлiк берілгенi үшiн тегін 
көрсетіледі.

8. Көрсетілетін қызметті берушінің жұмыс кестесі: 
Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына сəйкес демалыс жəне мереке 

күндерінен басқа, дүйсенбіден бастап жұманы қоса алғанда, сағат 13:00-ден 14:30-ға 
дейінгі түскі үзіліспен сағат 09:00-ден 18:30-ға дейін.

Құжаттарды қабылдау көрсетілетін қызметті берушімен сағат 09:30-дан 12:30-ға 
дейін, ал мемлекеттік қызмет көрсету нəтижелерін беру сағат 16:00-ден 17:00-ге дейін 
жүзеге асырылады. Сəрсенбі – қабылдамайтын күн.

Мемлекеттік көрсетілетін қызмет алдын ала жазылусыз жəне жедел қызмет 
көрсетусіз, кезек күту тəртібімен жүзеге асырылады.

9. Көрсетілетін қызметті алушы жеке өзі немесе оның заңды өкілі өкілдік етуге 
құзыреттілігін растайтын құжаттар ұсына отырып, көрсетілетін қызметті берушіге 
жүгінген кезде мемлекеттік қызметті көрсету үшін қажетті құжаттар тізбесі: 

осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 1-қосымшаға сəйкес нысан бой-
ынша бала асырап алуды мемлекеттік тіркеу туралы өтініш;

бала асырап алушылардың жеке басын куəландыратын құжаттар (түпнұсқасы 
жəне көшірмесі);

бала асырап алу туралы куəландырылған сот шешімінің көшірмесі;
баланың туу туралы куəлігінің көшірмесі (тұпнұсқасын салыстырып тексеру үшін);
консулдық алымның төленгенін растайтын құжаттың түпнұсқасы.
Өз құзыреті шегінде жəне белгіленген нысан бойынша шет мемлекеттің елтаңбалы 

мөрімен бекітілген шет мемлекеттің құзіретті мекемесі не соған уəкілетті тұлғамен 
куəландырылған немесе берілген құжаттар тек арнайы куəландыру рəсімінен өткеннен 
кейін ғана қабылданады (заңдастыру немесе апостиль қою).

Көрсетілетін қызметті алушы көрсетілетін қызметті берушіге барлық қажетті 
құжаттарды тапсырған кезде қағаз жеткізгіштегі өтініштің көшірмесіндегі қабылдау 
күні, қабылдаған адамның тегі, аты, əкесінің аты (болған жағдайда) жəне құжаттар 
топтамасын қабылдаған уақыты көрсетілген белгі оның қабылданғанын растау болып 
табылады.

10. Көрсетілетін қызметті беруші мемлекеттік қызметті көрсетуден мынадай негіздер 
бойынша бас тартады:

1) көрсетілетін қызметті алушы мемлекеттік көрсетілетін қызметті алу үшін ұсынған 
құжаттардың жəне (немесе) олардағы деректердің (мəліметтердің) дұрыс еместігін 
анықтау;

2) көрсетілетін қызметті алушының жəне (немесе) мемлекеттік қызмет көрсету үшін 
қажетті ұсынылған деректердің жəне мəліметтердің «Неке (ерлі-зайыптылық) жəне от-
басы туралы» Қазақстан Республикасы Кодексінің, Қазақстан Республикасы Əділет 
министрінің 2015 жылғы 25 ақпандағы № 112 бұйрығымен бекітілген Азаматтық хал 
актілерін мемлекеттік тіркеуді ұйымдастыру, азаматтық хал актілерінің жазбаларына 
өзгерістер енгізу, қалпына келтіру, күшін жою тəртібі қағидаларының (Нормативтік 
құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 10764 болып тіркелді) талапта-
рына сəйкес келмеуі.

Көрсетілетін қызметті алушы осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 
9-тармағында көзделген тізбеге сəйкес құжаттардың топтамасын толық ұсынбаған жəне 
(немесе) қолданылу мерзімі өтіп кеткен құжаттарды ұсынған жағдайларда көрсетілетін 
қызметті беруші өтінішті қабылдаудан бас тартады, бұл ретте көрсетілетін қызметті 
беруші осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 2-қосымшаға сəйкес нысан 
бойынша құжат қабылдаудан бас тартқаны туралы қолхат береді.

3-тарау. Көрсетілетін қызметті берушінің жəне (немесе) олардың лауазымды 
адамдарының мемлекеттік қызмет көрсету мəселелері жөніндегі əрекеттеріне 

(əрекетсіздігіне) шағымдану тəртiбi
11. Көрсетілетін қызметті берушінің жəне (немесе) оның лауазымды адамдарының 

мемлекеттік қызмет көрсету мəселелері бойынша шешімдеріне, əрекеттеріне 
(əрекетсіздігіне) шағымдану: шағым осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 
13-тармағында көрсетілген мекенжай бойынша көрсетілетін қызметті беруші 
басшысының атына беріледі.

Шағым көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесі арқылы қолма-қол, пошта арқылы 
жазбаша түрде немесе «электронды үкімет» веб-порталы арқылы беріледі.

Шағымды қабылдаған адамның тегі мен аты-жөні, берілген шағымға жауап алу 
мерзімі мен орны көрсетіле отырып, көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесінде тіркеу 
(мөртаңба, кіріс нөмірі мен күні) шағымның қабылданғанын растау болып табылады. 

Көрсетілген қызметті алушының шағымында оның тегі, аты, əкесінің аты (бар 
болған жағдайда), почта мекенжайы, шығыс нөмірі жəне уақыты көрсетіледі. Шағымда 
көрсетілетін қызметті алушының қолтаңбасы болу керек. 

Көрсетілетін қызметті берушінің атына келіп түскен көрсетілетін қызметті алушының 
шағымы тіркелген күнінен бастап бес жұмыс күні ішінде қаралуға жатады.

Көрсетілген мемлекеттік қызмет нəтижелерімен келіспеген жағдайда, көрсетілетін 
қызметті алушы мемлекеттік қызметті көрсету сапасын бағалау жəне бақылау жөніндегі 
уəкілетті органға шағыммен жүгіне алады.

Мемлекеттік қызмет көрсету сапасын бағалау жəне бақылау жөніндегі уəкілетті 
органның атына келіп түскен көрсетілетін қызметті алушының шағымы тіркелген күнінен 
бастап он бес жұмыс күні ішінде қаралады.

12. Көрсетілген мемлекеттік қызметтің нəтижелерімен келіспеген жағдайларда, 
көрсетілетін қызметті алушының Қазақстан Республикасының заңнамасында 
белгіленген тəртіппен сотқа жүгінуге құқығы бар. 

4-тарау. Мемлекеттік қызмет көрсету ерекшеліктерін ескере отырып 
қойылатын өзге талаптар

13. Мемлекеттік қызметті көрсету орындарының мекенжайлары Министрліктің www.
mfa.gov.kz интернет-ресурсында орналастырылған.

14. Мемлекеттік қызметті көрсету мəселелері бойынша анықтама қызметтерінің бай-
ланыс телефондары www.mfa.gov.kz интернет-ресурсында «Мемлекеттік көрсетілетін 
қызмет» бөлімінде көрсетілген, бірыңғай байланыс орталығының нөмірі – 1414, 8 
800 080 7777. 

 «Шетелде бала асырап алуды мемлекеттік тіркеу» мемлекеттік 
көрсетілетін қызмет стандартына 1-қосымша

нысан
_________________________________
_________________________________

 (көрсетілетін қызметті берушінің атауы) 
_________________________________

(өтініш берушілердің аты, 
əкесінің аты (бар болғанда), тегі) 

 мекенжайы:
 _________________________________ 
_________________________________
 тел. №___________________________

Бала асырап алуды мемлекеттік тіркеу туралы өтініш
Азамат_______________________________________________________________ 

 (аты, əкесінің аты (бар болғанда), тегі)
Азаматша_____________________________________________________________ 

 (аты, əкесінің аты (бар болғанда), тегі)
Неке (ерлі-зайыптылық) тіркеген күні мен орны______________________________ 
Бала туралы мəліметті көрсетіп бала асырап алуды тіркеуді сұраймыз:
______________________________________________________________________

 (аты, əкесінің аты (бар болғанда), тегі)
_____________________________________________________________________

 (баланың асырап алғаннан кейінгі туылған күні)
_____________________________________________________________________

 (асырап алғаннан кейінгі туылған жері)
Тіркеуші органға заңды күшіне енген сот шешімі тапсырылды _________________
_____________________________________________________________________ 

 (сот атауы)
баланың атына 
 (баланың асырап алғанға дейінгі аты, əкесінің аты (бар болғанда), тегі)
Баланың туылған күні 20______ жылғы «____»______________________________
Баланың туылған жері __________________________________________________

Баланың туылуы _____________________________________________ тіркелді
 (тіркеуші органның атауы)

20_______жылғы «___»_______________________ № __________________ .
Сонымен бірге ата-аналар туралы мəліметті (егер сот шешімінде көрсетілсе) енгізіп, 

жаңа куəлік беруіңізді сұраймыз.

Өтініш берушінің қолы ___________________________________________
Өтініш беру күні 20______ жылғы «___»_______________

«Əкімшілік құқық бұзушылықтар туралы» Қазақстан Республикасы Кодексінің 
491-бабына сəйкес жалған мағлұматтарды хабарлағаны үшін əкімшілік өндіріп алу 
салынатыны туралы ескертілдім.

(Жалғасы. Басы 17-бетте) 

(Соңы 19-бетте) 
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20__ жылғы «____» _____________
 ____________________________________________________________________

(өтініш қабылдаушы лауазымды тұлғаның аты, 
əкесінің аты (бар болғанда), тегі)

Журнал бойынша № ____
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(жыртып алу сызығы)

20____ жылғы «____» ___________ қарауға ұл (қыз) бала асырап алу туралы 
өтініш қабылданды.

Қарау нəтижелері 20____ жылғы «____» ___________ хабарланатын болады.
Маман _______________________________________________________________

 (аты, əкесінің аты (бар болғанда), тегі)

 «Шетелде бала асырап алуды мемлекеттік тіркеу» мемлекеттік 
көрсетілетін қызмет стандартына 2-қосымша

нысан
 ________________________________________________

 (көрсетілетін қызметті алушының тегі, аты, 
əкесінің аты (болған жағдайда) немесе ұйымының атауы 

 ________________________________________________
 (көрсетілетін қызмет алушының мекенжайы) 

Құжаттарды қабылдаудан бас тарту туралы қолхат
«Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер туралы» 2013 жылғы 15 сəуірдегі Қазақстан 

Республикасы Заңының 20-бабының 2-тармағын басшылыққа ала отырып, Қазақстан 
Республикасының ________________ Елшілігінің Консулдық бөлімі (мекенжайы 
көрсетілсін) мемлекеттік қызметтер көрсетуге (мемлекеттік көрсетілетін қызметтердің 
атауы мемлекеттік көрсетілетін қызметтер стандартына сəйкес көрсетілсін) құжаттарды 
қабылдаудан Сіз мемлекеттік көрсетілетін қызметтер стандарттарында көзделген 
тізбеге сəйкес құжаттардың толық топтамасын, атап айтқанда:

Жоқ құжаттардың атауы:
1)________________________________________;
2)________________________________________;
3) ... .
ұсынбауыңызға байланысты құжаттарды қабылдаудан бас тартады. 
Осы қолхат əр бір тарап үшін бір-бірден екі данада жасалды. 
_____________________________________________________________________
(көрсетілетін қызметті берушінің тегі, аты, əкесінің аты (болған жағдайда), қолы)

Орындаушы: тегі, аты, əкесінің аты (болған жағдайда)________________________ 
Телефоны __________
Алдым: тегі, аты, əкесінің аты (болған жағдайда)/көрсетілетін қызметті алушының қолы 
20__ жылғы «___» ____________ 
 

Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрінің 
2018 жылғы 16 мамырдағы №11-1-4/183 бұйрығына 6-қосымша

«Шетелде атын, əкесінің атын, тегін ауыстыруды мемлекеттік тіркеу» 
мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты

1-тарау. Жалпы ережелер
1. «Шетелде атын, əкесінің атын, тегін ауыстыруды мемлекеттік тіркеу» мемлекеттік 

көрсетілетін қызметі (бұдан əрі – мемлекеттік көрсетілетін қызмет). 
2. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартын Қазақстан Республикасы Сыртқы 

істер министрлігі (бұдан əрі – Министрлік) əзірледі.
3. Мемлекеттік көрсетілетін қызметті Қазақстан Республикасының шет елдердегі 

мекемелері (бұдан əрі – көрсетілетін қызметті беруші) көрсетеді.
Құжаттарды қабылдау жəне мемлекеттік қызмет көрсету нəтижесін беру көрсетілетін 

қызметті беруші арқылы жүзеге асырылады.
2-тарау. Мемлекеттiк қызметті көрсету тəртiбi

4. Мемлекеттік қызметті көрсету мерзімі:
1) жеке тұлғамен (бұдан əрі – көрсетілетін қызметті алушы) құжаттар топтамасы 

тапсырылған күннен бастап – күнтізбелік 30 (отыз) күн, қосымша зерделеу немесе 
тексеру қажет болған жағдайда, мерзім күнтізбелік 30 (отыз) күннен аспайтын мерзімге 
ұзартылады;

2) көрсетілетін қызметті алушыға құжаттар топтамасын тапсыру үшін кезек күтудің 
рұқсат етілген ең ұзақ уақыты – 60 (алпыс) минут; 

3) көрсетілетін қызметті алушыға қызмет көрсетудің рұқсат етілген ең ұзақ уақыты 
– 20 (жиырма) минут. 

5. Мемлекеттік қызмет көрсету нысаны: қағаз түрінде.
6. Мемлекеттік қызмет көрсету нəтижесі – атын, əкесінің атын, тегін ауыстыру туралы 

куəлік немесе осы мемлекеттік қызмет көрсету стандартының 10-тармағына сəйкес 
мемлекеттік қызмет көрсетуден бас тарту туралы дəлелді жауап. 

Мемлекеттік қызмет көрсету нəтижесін беру нысаны: қағаз түрінде.
7. Мемлекеттiк көрсетілетін қызмет «Салық жəне бюджетке төленетін басқа да 

міндетті төлемдер туралы (Салық кодексі)» Қазақстан Республикасының 2017 жылғы 
25 желтоқсандағы Кодексіне сəйкес консулдық алым мөлшерлемелері бойынша 
көрсетілетін қызметті алушыларға ақылы негізде көрсетіледі. 

Консулдық алым сомасын төлеу қолма-қол ақшалай немесе қолма-қол ақшасыз 
түрде екінші деңгейдегі банктер немесе банк операцияларының жекелеген түрлерін 
жүзеге асыратын ұйымдар арқылы жүргізіледі.

Мемлекеттік көрсетілетін қызмет азаматтық хал актілерін тіркеу кезінде жіберілген 
қателіктерге байланысты атын, əкесінің атын, тегін ауыстыру туралы акт жазбалары 
өзгертілген, толықтырылған, қалпына келтірілген жəне түзетiлген кезде куəлiк берілгенi 
үшiн тегін көрсетіледі.

8. Көрсетілетін қызметті берушінің жұмыс кестесі: 
Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына сəйкес демалыс жəне мереке 

күндерінен басқа, дүйсенбіден бастап жұманы қоса алғанда, сағат 13:00-ден 14:30-ға 
дейінгі түскі үзіліспен сағат 09:00-ден 18:30-ға дейін.

Құжаттарды қабылдау көрсетілетін қызметті берушімен сағат 09:30-дан 12:30-ға 
дейін, ал мемлекеттік қызмет көрсету нəтижелерін беру сағат 16:00-ден 17:00-ге дейін 
жүзеге асырылады. Сəрсенбі – қабылдамайтын күн.

Мемлекеттік көрсетілетін қызмет алдын ала жазылусыз жəне жедел қызмет 
көрсетусіз, кезек күту тəртібімен жүзеге асырылады.

9. Көрсетілетін қызметті алушы жеке өзі немесе оның заңды өкілі өкілдік етуге 
құзыреттілігін растайтын құжаттар ұсына отырып, көрсетілетін қызметті берушіге 
жүгінген кезде мемлекеттік қызметті көрсету үшін қажетті құжаттар тізбесі: 

осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 1-қосымшаға сəйкес нысан 
бойын ша атын, əкесінің атын, тегін ауыстыру туралы мемлекеттік тіркеу туралы өтініш;

көрсетілетін қызметті алушының туу туралы куəлігі (түпнұсқасы жəне көшірмесі);
егер мемлекеттік көрсетілетін қызметті алушы некеде тұрса (ерлі-зайыпты болса), 

неке қию (ерлі-зайыптылық) туралы куəлік (түпнұсқасы жəне көшірмесі);
егер көрсетілетін қызметті алушының кəмелеттік жасқа толмаған балалары 

болса, кəмелеттік жасқа толмаған балалардың туу туралы куəліктері (түпнұсқасы 
жəне көшірмесі);

бала асырап алу туралы куəлігі немесе əкелікті анықтау туралы куəлігі (түпнұсқасы 
жəне көшірмесі), егер осындай құжаттар азаматтық хал актілерін тіркеу бөлімдерінде 
тіркелген болса;

егер көрсетілетін қызметті алушы некенің (ерлі-зайыптылығы) бұзылуына 
байланысты өзіне некеге дейінгі тегін беру туралы өтініш жасаса, неке бұзу (ерлі-
зайыптылық) туралы куəлік (түпнұсқасы жəне көшірмесі);

мөлшері 3х4 см. екі фотосурет;
көрсетілетін қызметті алушының атын, əкесінің атын жəне тегін өзгерту себептерін 

түсіндіре отырып, өз қолымен жазылған толық өмірбаяны;
жеке куəлігінің немесе Қазақстан Республикасы азаматы паспортының көшірмесі 

(əскери қызметшілерге – жеке басын куəландыратын құжат, ал он алты жасқа толған 
жəне паспорт алмаған адамдарға – туу туралы куəлік); 

консулдық алымның төленгенін растайтын құжаттың түпнұсқасы;
қажет болған жағдайда көрсетілетін қызметті берушімен көрсетілетін қызметті 

алушы атын, əкесінің атын, тегін ауыстыруын өтінуіне байланысты себептерді 
растайтын қосымша құжаттар талап етіледі.

Өз құзыреті шегінде жəне белгіленген нысан бойынша шет мемлекеттің елтаңбалы 
мөрімен бекітілген шет мемлекеттің құзіретті мекемесі не соған уəкілетті тұлғамен 
куəландырылған немесе берілген құжаттар тек арнайы куəландыру рəсімінен өткеннен 
кейін ғана қабылданады (заңдастыру немесе апостиль қою).

Көрсетілетін қызметті алушы көрсетілетін қызметті берушіге барлық қажетті 
құжаттарды тапсырған кезде қағаз жеткізгіштегі өтініштің көшірмесіндегі қабылдау 
күні, қабылдаған адамның тегі, аты, əкесінің аты (болған жағдайда) жəне құжаттар 
топтамасын қабылдаған уақыты көрсетілген белгі оның қабылданғанын растау болып 
табылады.

10. Көрсетілетін қызметті беруші мемлекеттік қызметті көрсетуден мынадай негіздер 
бойынша бас тартады:

1) көрсетілетін қызметті алушы мемлекеттік көрсетілетін қызметті алу үшін ұсынған 
құжаттардың жəне (немесе) олардағы деректердің (мəліметтердің) дұрыс еместігін 
анықтау;

2) көрсетілетін қызметті алушының жəне (немесе) мемлекеттік қызмет көрсету үшін 
қажетті ұсынылған деректердің жəне мəліметтердің «Неке (ерлі-зайыптылық) жəне от-
басы туралы» Қазақстан Республикасы Кодексінің, Қазақстан Республикасы Əділет 
министрінің 2015 жылғы 25 ақпандағы № 112 бұйрығымен бекітілген Азаматтық хал 
актілерін мемлекеттік тіркеуді ұйымдастыру, азаматтық хал актілерінің жазбаларына 
өзгеріс тер енгізу, қалпына келтіру, күшін жою тəртібі қағидаларының (Нормативтік 
құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 10764 болып тіркелді) талаптарына 
сəйкес келмеуі.

Көрсетілетін қызметті алушы осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 
9-тармағында көзделген тізбеге сəйкес құжаттардың топтамасын толық ұсынбаған жəне 
(немесе) қолданылу мерзімі өтіп кеткен құжаттарды ұсынған жағдайларда көрсетілетін 
қызметті беруші өтінішті қабылдаудан бас тартады, бұл ретте көрсетілетін қызметті 
беруші осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 2-қосымшаға сəйкес нысан 
бойынша құжат қабылдаудан бас тартқаны туралы қолхат береді.

3-тарау. Көрсетілетін қызметті берушінің жəне (немесе) олардың лауазымды 
адамдарының мемлекеттік қызмет көрсету мəселелері жөніндегі əрекеттеріне 

(əрекетсіздігіне) шағымдану тəртiбi
11. Көрсетілетін қызметті берушінің жəне (немесе) оның лауазымды адамдарының 

мемлекеттік қызмет көрсету мəселелері бойынша шешімдеріне, əрекеттеріне 
(əрекетсіздігіне) шағымдану: шағым осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 
13-тармағында көрсетілген мекенжай бойынша көрсетілетін қызметті беруші 
басшысының атына беріледі.

Шағым көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесі арқылы қолма-қол, пошта арқылы 
жазбаша түрде немесе «электронды үкімет» веб-порталы арқылы беріледі.

Шағымды қабылдаған адамның тегі мен аты-жөні, берілген шағымға жауап алу 
мерзімі мен орны көрсетіле отырып, көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесінде тіркеу 
(мөртаңба, кіріс нөмірі мен күні) шағымның қабылданғанын растау болып табылады. 

Көрсетілген қызметті алушының шағымында оның тегі, аты, əкесінің аты (бар 
болған жағдайда), почта мекенжайы, шығыс нөмірі жəне уақыты көрсетіледі. Шағымда 
көрсетілетін қызметті алушының қолтаңбасы болу керек. 

Көрсетілетін қызметті берушінің атына келіп түскен көрсетілетін қызметті алушының 
шағымы тіркелген күнінен бастап бес жұмыс күні ішінде қаралуға жатады.

Көрсетілген мемлекеттік қызмет нəтижелерімен келіспеген жағдайда, көрсетілетін 
қызметті алушы мемлекеттік қызметті көрсету сапасын бағалау жəне бақылау жөніндегі 
уəкілетті органға шағыммен жүгіне алады.

Мемлекеттік қызмет көрсету сапасын бағалау жəне бақылау жөніндегі уəкілетті 
органның атына келіп түскен көрсетілетін қызметті алушының шағымы тіркелген күнінен 
бастап он бес жұмыс күні ішінде қаралады.

12. Көрсетілген мемлекеттік қызметтің нəтижелерімен келіспеген жағдайларда, 
көрсетілетін қызметті алушының Қазақстан Республикасының заңнамасында белгі-
ленген тəртіппен сотқа жүгінуге құқығы бар. 

4-тарау. Мемлекеттік қызмет көрсету ерекшеліктерін ескере отырып 
қойылатын өзге талаптар

13. Мемлекеттік қызметті көрсету орындарының мекенжайлары Министрліктің www.
mfa.gov.kz интернет-ресурсында орналастырылған.

14. Мемлекеттік қызметті көрсету мəселелері бойынша анықтама қызметтерінің бай-
ланыс телефондары www.mfa.gov.kz интернет-ресурсында «Мемлекеттік көрсетілетін 
қызмет» бөлімінде көрсетілген, бірыңғай байланыс орталығының нөмірі – 1414, 8 
800 080 7777. 

 «Шетелде атын, əкесінің атын, тегін ауыстыруды мемлекеттік тіркеу» 
мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 1-қосымша

нысан
________________________________________

 ________________________________________
 (көрсетілетін қызметті берушінің атауы)

 ________________________________________
 (аты, əкесінің аты (бар болғанда), тегі)

 мекенжайы:
 ________________________________________
 ________________________________________

 Тел. № __________________________________

Атын, əкесінің атын, тегін ауыстыру туралы мемлекеттік тіркеу туралы 
(керегінің астын сызу) өтініш

Менің _________________________________________________________________
 (қандай өзгертулер енгізу керектігін көрсету)

__________________________________________________________байланысты
(таңдалған аты, əкесінің аты (бар болғанда), тегі) (аты, əкесінің аты (бар болғанда), 
______________________________________________________________________

тегі өзгеру себебі)
өзгертуіңізді сұраймын.
Өзім туралы келесі мəліметтерді хабарлаймын:
1. Аты, əкесінің аты (бар болғанда), тегі ___________________________________
2. Туылған күні ________________________________________________________
3. Туылған жері________________________________________________________
4. Ұлты_______________________________________________________________ 
5. Азаматтығы ________________________________________________________
6. Отбасылық жағдайы__________________________________________________ 
7. Кəмелетке толмаған балаларының аты, əкесінің аты (бар болғанда), тегі жəне 

туылған жерлері _________________________________________________________
8. Жеке басын куəландыратын құжат ______________________________________
9. Жұмысы туралы деректер_______________________________________________ 
10. Əскери міндетке қатысы: əскери міндетті немесе əскери міндетті жоқ
    (керек астын сызып қою)
а) қайда тіркеуде тұр____________________________________________________ 
б) қызмет атқаратын əскери бөлімшенің атауы______________________________ 
11. Тергеуде, сот қаралуында болу немесе өтелмеген немесе белгіленген тəртіпте 

шешілмеген сотталуының болуы жағдайында, аты, əкесінің аты (бар болғанда), тегі 
өзгерту туралы өтініш қабылданғаны жөнінде сəйкес сұранысты жолдау үшін, көрсету.

12. Бұрын тегін, атын, əкесінің (бар болғанда) атын ауыстырған ба
_____________________________________________________________________
13. Тегін, атын, əкесінің (болғанда) атын ауыстыру себебі 
_____________________________________________________________________
Өтінішке қосып беремін:
1) ______________________________4) ________________________________
2) ______________________________5) ________________________________
3) ______________________________6) ________________________________

«Əкімшілік құқық бұзушылықтар туралы» Қазақстан Республикасы Кодексінің 
491-бабына сəйкес жалған мағлұматтарды хабарлағаны үшін əкімшілік өндіріп алу 
салынатыны туралы ескертілдім.

20__ жылғы «___» ______________ Қолы
_____________________________________________________________________ 
(өтініш қабылдаушының лауазымды тұлғаның аты, əкесінің аты (бар болғанда), тегі)
 Журнал бойынша № ____
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 (жұлып алу сызығы)

20____жылғы «___» ________ қарауға тегін, атын, əкесінің атын (бар болғанда), 
өзгерту туралы өтініш қабылданды.

Қарау нəтижелері 20____жылғы «___» __________________ хабарланатын болады
Маман ________________________________________
                    (аты, əкесінің аты (бар болғанда), тегі)

 «Шетелде атын, əкесінің атын, тегін ауыстыруды мемлекеттік тіркеу» 
мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 2-қосымша

нысан
 ________________________________________________

 (көрсетілетін қызметті алушының тегі, аты, 
əкесінің аты (болған жағдайда) немесе ұйымының атауы 

 ________________________________________________
 (көрсетілетін қызмет алушының мекенжайы) 

Құжаттарды қабылдаудан бас тарту туралы қолхат
«Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер туралы» 2013 жылғы 15 сəуірдегі Қазақстан 

Республикасы Заңының 20-бабының 2-тармағын басшылыққа ала отырып, Қазақстан 
Республикасының ________________ Елшілігінің Консулдық бөлімі (мекенжайы 
көрсетілсін) мемлекеттік қызметтер көрсетуге (мемлекеттік көрсетілетін қызметтердің 
атауы мемлекеттік көрсетілетін қызметтер стандартына сəйкес көрсетілсін) құжаттарды 
қабылдаудан Сіз мемлекеттік көрсетілетін қызметтер стандарттарында көзделген 
тізбеге сəйкес құжаттардың толық топтамасын, атап айтқанда:

Жоқ құжаттардың атауы:
1)________________________________________;
2)________________________________________;
3) ... .
ұсынбауыңызға байланысты құжаттарды қабылдаудан бас тартады. 

Осы қолхат əр бір тарап үшін бір-бірден екі данада жасалды. 
_____________________________________________________________________
(көрсетілетін қызметті берушінің тегі, аты, əкесінің аты (болған жағдайда), қолы)

Орындаушы: тегі, аты, əкесінің аты (болған жағдайда) _________________________
Телефоны __________
Алдым: тегі, аты, əкесінің аты (болған жағдайда)/көрсетілетін қызметті алушының 

қолы 

20__ жылғы «___» ____________ 

 Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрінің 
2018 жылғы 16 мамырдағы № 11-1-4/183 бұйрығына 7-қосымша

«Шетелде қайтыс болуды мемлекеттік тіркеу» мемлекеттік көрсетілетін 
қызмет стандарты

1-тарау. Жалпы ережелер
1. «Шетелде қайтыс болуды мемлекеттік тіркеу» мемлекеттік көрсетілетін қызметі 

(бұдан əрі – мемлекеттік көрсетілетін қызмет). 
2. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартын Қазақстан Республикасы Сыртқы 

істер министрлігі (бұдан əрі – Министрлік) əзірледі.
3. Мемлекеттік көрсетілетін қызметті Қазақстан Республикасының шет елдердегі 

мекемелері (бұдан əрі – көрсетілетін қызметті беруші) көрсетеді.
Құжаттарды қабылдау жəне мемлекеттік қызмет көрсету нəтижесін беру көрсетілетін 

қызметті беруші арқылы жүзеге асырылады.
2-тарау. Мемлекеттiк қызметті көрсету тəртiбi

4. Мемлекеттік қызметті көрсету мерзімі:
1) жеке тұлғамен (бұдан əрі – көрсетілетін қызметті алушы) құжаттар топтамасы 

тапсырылған күннен бастап – 3 (үш) жұмыс күні;
2) көрсетілетін қызметті алушыға құжаттар топтамасын тапсыру үшін кезек күтудің 

рұқсат етілген ең ұзақ уақыты – 60 (алпыс) минут; 
3) көрсетілетін қызметті алушыға қызмет көрсетудің рұқсат етілген ең ұзақ уақыты 

– 20 (жиырма) минут. 
5. Мемлекеттік қызмет көрсету нысаны: қағаз түрінде.
6. Мемлекеттік қызмет көрсету нəтижесі – қайтыс болу туралы куəлік немесе осы 

мемлекеттік қызмет көрсету стандартының 10-тармағына сəйкес мемлекеттік қызмет 
көрсетуден бас тарту туралы дəлелді жауап. 

Мемлекеттік қызмет көрсету нəтижесін беру нысаны: қағаз түрінде.
7. Мемлекеттiк көрсетілетін қызмет көрсетілетін қызмет алушыларға тегін 

көрсетіледі. 
8. Көрсетілетін қызметті берушінің жұмыс кестесі: 
Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына сəйкес демалыс жəне мереке 

күндерінен басқа, дүйсенбіден бастап жұманы қоса алғанда, сағат 13:00-ден 14:30-ға 
дейінгі түскі үзіліспен сағат 09:00-ден 18:30-ға дейін.

Құжаттарды қабылдау көрсетілетін қызметті берушімен сағат 09:30-дан 12:30-ға 
дейін, ал мемлекеттік қызмет көрсету нəтижелерін беру сағат 16:00-ден 17:00-ге дейін 
жүзеге асырылады. Сəрсенбі – қабылдамайтын күн.

Мемлекеттік көрсетілетін қызмет алдын ала жазылусыз жəне жедел қызмет 
көрсетусіз, кезек күту тəртібімен жүзеге асырылады.

9. Көрсетілетін қызметті алушы жеке өзі немесе оның заңды өкілі өкілдік етуге 
құзыреттілігін растайтын құжаттар ұсына отырып, көрсетілетін қызметті берушіге 
жүгінген кезде мемлекеттік қызметті көрсету үшін қажетті құжаттар тізбесі: 

осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 1-қосымшаға сəйкес нысан 
бойынша қайтыс болуды мемлекеттік тіркеу туралы өтініш;

медициналық ұйыммен берілген белгіленген нысандағы қайтыс болу туралы құжат; 
қайтыс болған тұлғаның Қазақстан Республикасы азаматының паспорты, жеке 

куəлігі (болған жағдайда, қайтыс болған тұлғаның жеке куəлігі болмаған жағдайда 
өтініште себептері көрсетілуі тиіс);

сот шешімі негізінде тіркеу жағдайында, қайтыс болу фактісін белгілеу туралы 
немесе адамды қайтыс болды деп жариялау туралы соттың заңды күшіне енген шешімі;

қайтыс болған тұлғаның əскери билеті (болған жағдайда);
қажет болған жағдайда жақын туыстығын растайтын құжат.
Өз құзыреті шегінде жəне белгіленген нысан бойынша шет мемлекеттің елтаңбалы 

мөрімен бекітілген шет мемлекеттің құзіретті мекемесі не соған уəкілетті тұлғамен 
куəландырылған немесе берілген құжаттар тек арнайы куəландыру рəсімінен өткеннен 
кейін ғана қабылданады (заңдастыру немесе апостиль қою).

Көрсетілетін қызметті алушы көрсетілетін қызметті берушіге барлық қажетті 
құжаттарды тапсырған кезде қағаз жеткізгіштегі өтініштің көшірмесіндегі қабылдау 
күні, қабылдаған адамның тегі, аты, əкесінің аты (болған жағдайда) жəне құжаттар 
топтамасын қабылдаған уақыты көрсетілген белгі оның қабылданғанын растау болып 
табылады.

10. Көрсетілетін қызметті беруші мемлекеттік қызметті көрсетуден мынадай негіздер 
бойынша бас тартады:

1) көрсетілетін қызметті алушы мемлекеттік көрсетілетін қызметті алу үшін ұсынған 
құжаттардың жəне (немесе) олардағы деректердің (мəліметтердің) дұрыс еместігін 
анықтау;

2) көрсетілетін қызметті алушының жəне (немесе) мемлекеттік қызмет көрсету үшін 
қажетті ұсынылған деректердің жəне мəліметтердің «Неке (ерлі-зайыптылық) жəне от-
басы туралы» Қазақстан Республикасы Кодексінің, Қазақстан Республикасы Əділет 
министрінің 2015 жылғы 25 ақпандағы № 112 бұйрығымен бекітілген Азаматтық хал 
актілерін мемлекеттік тіркеуді ұйымдастыру, азаматтық хал актілерінің жазбаларына 
өзгерістер енгізу, қалпына келтіру, күшін жою тəртібі қағидаларының (Нормативтік 
құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 10764 болып тіркелді) талаптарына 
сəйкес келмеуі.

Көрсетілетін қызметті алушы осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 
9-тармағында көзделген тізбеге сəйкес құжаттардың топтамасын толық ұсынбаған жəне 
(немесе) қолданылу мерзімі өтіп кеткен құжаттарды ұсынған жағдайларда көрсетілетін 
қызметті беруші өтінішті қабылдаудан бас тартады, бұл ретте көрсетілетін қызметті 
беруші осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 2-қосымшаға сəйкес нысан 
бойынша құжат қабылдаудан бас тартқаны туралы қолхат береді.

3-тарау. Көрсетілетін қызметті берушінің жəне (немесе) олардың лауазымды 
адамдарының мемлекеттік қызмет көрсету мəселелері жөніндегі əрекеттеріне 

(əрекетсіздігіне) шағымдану тəртiбi
11. Көрсетілетін қызметті берушінің жəне (немесе) оның лауазымды адамдарының 

мемлекеттік қызмет көрсету мəселелері бойынша шешімдеріне, əрекеттеріне 
(əрекетсіздігіне) шағымдану: шағым осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 
13-тармағында көрсетілген мекенжай бойынша көрсетілетін қызметті беруші 
басшысының атына беріледі.

Шағым көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесі арқылы қолма-қол, пошта арқылы 
жазбаша түрде немесе «электронды үкімет» веб-порталы арқылы беріледі.

Шағымды қабылдаған адамның тегі мен аты-жөні, берілген шағымға жауап алу 
мерзімі мен орны көрсетіле отырып, көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесінде 
тіркеу (мөртаңба, кіріс нөмірі мен күні) шағымның қабылданғанын растау болып 
табылады. 

Көрсетілген қызметті алушының шағымында оның тегі, аты, əкесінің аты (бар 
болған жағдайда), почта мекенжайы, шығыс нөмірі жəне уақыты көрсетіледі. Шағымда 
көрсетілетін қызметті алушының қолтаңбасы болу керек. 

Көрсетілетін қызметті берушінің атына келіп түскен көрсетілетін қызметті алушының 
шағымы тіркелген күнінен бастап бес жұмыс күні ішінде қаралуға жатады.

Көрсетілген мемлекеттік қызмет нəтижелерімен келіспеген жағдайда, көрсетілетін 
қызметті алушы мемлекеттік қызметті көрсету сапасын бағалау жəне бақылау жөніндегі 
уəкілетті органға шағыммен жүгіне алады.

Мемлекеттік қызмет көрсету сапасын бағалау жəне бақылау жөніндегі уəкілетті 
органның атына келіп түскен көрсетілетін қызметті алушының шағымы тіркелген күнінен 
бастап он бес жұмыс күні ішінде қаралады.

12. Көрсетілген мемлекеттік қызметтің нəтижелерімен келіспеген жағдайларда, 
көрсетілетін қызметті алушының Қазақстан Республикасының заңнамасында 
белгіленген тəртіппен сотқа жүгінуге құқығы бар. 

4-тарау. Мемлекеттік қызмет көрсету ерекшеліктерін ескере отырып 
қойылатын өзге талаптар

13. Мемлекеттік қызметті көрсету орындарының мекенжайлары Министрліктің www.
mfa.gov.kz интернет-ресурсында орналастырылған.

14. Мемлекеттік қызметті көрсету мəселелері бойынша анықтама қызметтерінің бай-
ланыс телефондары www.mfa.gov.kz интернет-ресурсында «Мемлекеттік көрсетілетін 
қызмет» бөлімінде көрсетілген, бірыңғай байланыс орталығының нөмірі – 1414, 8 
800 080 7777.

 
«Шетелде қайтыс болуды мемлекеттік тіркеу» 

мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 1-қосымша

нысан
 ______________________________________
 ______________________________________

 (көрсетілетін қызметті берушінің атауы)
 ______________________________________

 (өтініш берушінің аты, əкесінің аты
 (бар болғанда), тегі)

 мекенжайы:
 ______________________________________
 ______________________________________
 Тел №. _______________________________

Қайтыс болуды мемлекеттік тіркеу туралы өтініш
Қайтыс болуды мемлекеттік тіркеуіңізді сұраймын___________________________ 
______________________________________________________________________

 (қайтыс болған адамның аты, əкесінің аты (бар болғанда) тегі,
____________________________________________________________________

 қайтыс болған адамның туылған күні, 
____________________________________________________________________

 қайтыс болған адамның соңғы орны,
____________________________________________________________________

 қайтыс болған адамның отбасылық жағдайы,
____________________________________________________________________

 қайтыс болған адамның қайтыс болу күні,
____________________________________________________________________

 қайтыс болған адамның өлімінің себебі)
Өтінішке қосымша беріледі______________________________________________ 

20___ жылғы «___»_____________ Қолы 

«Шетелде қайтыс болуды мемлекеттік тіркеу» 
мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 2-қосымша

нысан
 ________________________________________________

 (көрсетілетін қызметті алушының тегі, аты, 
əкесінің аты (болған жағдайда) немесе ұйымының атауы 

 ________________________________________________
 (көрсетілетін қызмет алушының мекенжайы) 

Құжаттарды қабылдаудан бас тарту туралы қолхат
«Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер туралы» 2013 жылғы 15 сəуірдегі Қазақстан 

Республикасы Заңының 20-бабының 2-тармағын басшылыққа ала отырып, Қазақстан 
Республикасының ________________ Елшілігінің Консулдық бөлімі (мекенжайы 
көрсетілсін) мемлекеттік қызметтер көрсетуге (мемлекеттік көрсетілетін қызметтердің 
атауы мемлекеттік көрсетілетін қызметтер стандартына сəйкес көрсетілсін) құжаттарды 
қабылдаудан Сіз мемлекеттік көрсетілетін қызметтер стандарттарында көзделген 
тізбеге сəйкес құжаттардың толық топтамасын, атап айтқанда:

Жоқ құжаттардың атауы:

1)________________________________________;
2)________________________________________;
3) ... .
ұсынбауыңызға байланысты құжаттарды қабылдаудан бас тартады. 

Осы қолхат əр бір тарап үшін бір-бірден екі данада жасалды. 
____________________________________________________________________

(көрсетілетін қызметті берушінің тегі, аты, əкесінің аты (болған жағдайда), қолы)

Орындаушы: тегі, аты, əкесінің аты (болған жағдайда) 
Телефоны __________
Алдым: тегі, аты, əкесінің аты (болған жағдайда)/көрсетілетін қызметті алушының 

қолы 

20__ жылғы «___» ____________ 

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2018 жылғы 
18 маусымда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің 
тізіліміне №17089 болып енгізілді.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
ҚОРҒАНЫС ЖӘНЕ АЭРОҒАРЫШ ӨНЕРКӘСІБІ 

МИНИСТРЛІГІНІҢ БҰЙРЫҒЫ

2018 жылғы 16 наурыз              №44/НҚ                    Астана қаласы

Электрондық ақпараттық ресурстарды сақтаудың 
бірыңғай ұлттық резервтік платформасын құру және оның 
жұмыс істеуін қамтамасыз ету қағидаларын бекіту туралы

«Ақпараттандыру туралы» 2015 жылғы 24 қарашадағы Қазақстан Республикасы 
Заңының 7-1-бабының 17) тармақшасына сəйкес БҰЙЫРАМЫН: 

1. Қоса беріліп отырған электрондық ақпараттық ресурстарды сақтаудың бірыңғай 
ұлттық резервтік платформасын құру жəне оның жұмыс істеуін қамтамасыз ету 
қағидаларын бекітілсін.

2. Қазақстан Республикасы Қорғаныс жəне аэроғарыш өнеркəсібі министрлігінің 
Ақпараттық қауіпсіздік комитеті Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген 
тəртіппен:

1) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік 
тіркеуді;

2) осы бұйрық мемлекеттік тіркелген күнінен бастап күнтізбелік он күн ішінде оның 
қағаз жəне электрондық түрдегі қазақ жəне орыс тілдеріндегі көшірмесін ресми жария-
лау жəне Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау 
банкіне енгізу үшін «Республикалық құқықтық ақпарат орталығы» шаруашылық жүргізу 
құқығындағы республикалық мемлекеттік кəсіпорнына жіберуді;

3) осы бұйрық мемлекеттік тіркелген күнінен бастап күнтізбелік он күн ішінде оның 
көшірмесін мерзімді баспасөз басылымдарында ресми жариялауға жіберуді;

4) осы бұйрық ресми жарияланғаннан кейін оны Қазақстан Республикасы Қорғаныс 
жəне аэроғарыш өнеркəсібі министрлігінің интернет-ресурсында орналастыруды;

5) осы бұйрық Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік 
тіркелгеннен кейін он жұмыс күні ішінде Қазақстан Республикасы Қорғаныс жəне 
аэроғарыш өнеркəсібі министрлігінің Заң департаментіне осы тармақтың 1), 2), 3) 
жəне 4) тармақшаларында көзделген іс-шаралардың орындалуы туралы мəліметтер 
беруді қамтамасыз етсін.

3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау жетекшілік ететін Қазақстан Республи-
касының Қорғаныс жəне аэроғарыш өнеркəсібі вице-министріне жүктелсін.

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

Қазақстан Республикасының Қорғаныс жəне 
аэроғарыш өнеркəсібі министрі Б.АТАМҚҰЛОВ

«КЕЛІСІЛДІ»
Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік комитетінің төрағасы
___________ К. Мəсімов
«___» ________ 2018 жыл
 

Қазақстан Республикасы Қорғаныс жəне аэроғарыш өнеркəсібі министрінің 
2018 жылғы 16 наурыздағы № 44/НҚ бұйрығымен бекітілген

Электрондық ақпараттық ресурстарды сақтаудың бірыңғай ұлттық резервтік 
платформасын құру жəне жұмыс істеуін қамтамасыз ету қағидалары

1-тарау. Жалпы ережелер
1. Осы Электрондық ақпараттық ресурстарды сақтаудың бірыңғай ұлттық 

резервтік платформасын құру жəне жұмыс істеуін қамтамасыз ету қағидалары (бұдан 
əрі – Қағидалар) «Ақпараттандыру туралы» 2015 жылғы 24 қарашадағы Қазақстан 
Республикасы Заңының (бұдан əрі – Заң) 7-1-бабының 17) тармақшасына сəйкес 
əзірленді жəне электрондық ақпараттық ресурстарды сақтаудың бірыңғай ұлттық 
резервтік платформасын құру жəне жұмыс істеуін қамтамасыз ету тəртібін, ақпараттық-
коммуникациялық инфрақұрылым объектілерінің аса маңызды электрондық ақпараттық 
ресурстарын резервтік көшіру мерзімділігін айқындайды.

2. Осы Қағидаларда мынадай негізгі ұғымдар пайдаланылады:
1) ақпараттық қауіпсiздiкті қамтамасыз ету саласындағы уəкiлеттi орган (бұдан əрi 

– уəкiлеттi орган) – ақпараттық қауіпсiздiкті қамтамасыз ету саласында басшылықты 
жəне салааралық үйлестіруді жүзеге асыратын орталық атқарушы орган;

2) Ақпараттық қауіпсіздіктің ұлттық үйлестіру орталығы (бұдан əрі – АҚҰҮО) – 
мемлекеттік техникалық қызметтің электрондық ақпараттық ресурстарды сақтаудың 
бірыңғай ұлттық резервтік платформасын құру мен жұмыс істеуін қамтамасыз етуді 
жүзеге асыратын құрылымдық бөлімшесі;

3) жедел резервтеу – қосымша бағдарламалық жəне техникалық құралдарды пай-
далану жəне оларды белсенді режимде ұстау жəне/немесе нақты уақыт режимінде 
(немесе 1 сағатқа кідірумен нақты уақытқа жақын) өзгерістерді беруді жəне ақпараттың 
сақталуын қамтамасыз ету;

4) мемлекеттік органдардың бірыңғай көлік ортасы (бұдан əрі – МО БКО) – 
«электрондық үкiметтiң» ақпараттық-коммуникациялық инфрақұрылымына кіретін 
жəне ақпараттық қауіпсіздіктің талап етілетін деңгейін сақтай отырып, мемлекеттік 
органдардың, олардың ведомстволық бағынысты ұйымдары мен жергілікті өзін-өзі 
басқару органдарының, сондай-ақ уəкілетті орган айқындаған өзге де ақпараттандыру 
субъектілерінің жергілікті (Интернетке қолжетімділігі бар жергілікті желілерді 
қоспағанда), ведомстволық жəне корпоративтік телекоммуникациялар желілерінің 
өзара іс-қимыл жасауын қамтамасыз етуге арналған телекоммуникациялар желісі;

5) резервтік көшірме – деректерді олар жоғалған, зақымдалған, бұзылған немесе 
рұқсатсыз өзгертілген жəне жойылған жағдайда, олардың түпнұсқалық немесе жаңа 
орналасу орнында қалпына келтіруге арналған электрондық тасығышта деректердің 
көшірмелерін жасаудың сəтті аяқталған процесінің нəтижесі;

6) ұзақ мерзімді сақтау – электрондық ақпараттық ресурстардың резервтік 
көшірмелерін екі жылдан артық сақтау мерзімімен электрондық ақпараттық ресурстар-
ды сақтаудың бірыңғай ұлттық резервтік платформасына бір реттік беру;

7) іске қосусыз резервтеу – деректерді қалпына келтіру мүмкіндігін қамтамасыз ету 
мақсатында операциялық жүйенің құралдарымен жұмыс істеп тұрған немесе сөндірілген 
электрондық ақпараттық ресурстан резервтік көшірме жасау;

8) электрондық ақпараттық ресурстар (бұдан əрі – ЭАР) – электрондық-цифрлық 
нысанда ұсынылған жəне электрондық тасымалдауышта, интернет-ресурста жəне 
(немесе) ақпараттық жүйеде қамтылған ақпарат;

9) электрондық ақпараттық ресурстарды сақтаудың бірыңғай ұлттық резервтік плат-
формасы (бұдан əрі – БҰРП) - сақтау үшін жəне қажет болған жағдайда деректерді 
қалпына келтіру мақсатында электрондық ақпараттық ресурстардың резервтік 
көшірмелерін сақтауға арналған аппараттық-бағдарламалық кешен;

10) IP VPN – функционалдық мүмкіндіктер мен сервистерді қорғауды қамтамасыз 
ету үшін криптографиялық əдістер қолданылатын TCP/IP хаттамасы бойынша клиент 
объектілері арасындағы деректер беруді ұйымдастыру үшін, байланыс провайдерінің 
желілік инфрақұрылымы негізінде құрылған деректер берудің виртуалды жеке желісі.

3. Осы Қағидалардың күші Қазақстан Республикасының мемлекеттік құпиялар ту-
ралы заңнамасына сəйкес мемлекеттік құпияларға жатқызылған қорғалып орындалған 
ақпараттық жүйелерге, сондай-ақ арнайы мақсаттағы телекоммуникациялар жəне (не-
месе) үкіметтік, құпияландырылған, шифрланған жəне кодталған байланыс желілеріне 
қолданылмайды.

2-тарау. Электрондық ақпараттық ресурстарды сақтаудың бірыңғай ұлттық 
резервтік платформасын құру тəртібі

4. АҚҰҮО ЭАР деректерін жоғалту, бұзу, заңсыз өзгерту жəне (немесе) жою 
қаупін азайту мақсатында БҰРП құруды, олардың сақталуын жəне қажет болған 
жағдайда резервтік көшірмелерден қалпына келтіру мүмкіндігін қамтамасыз етуді 
ұйымдастырады.

5. БҰРП-ның техникалық ерекшеліктерін, функционалдық мүмкіндіктерін АҚҰҮО 
айқындайды. 

6. Ақпараттық-коммуникациялық инфрақұрылымның аса маңызды объектілерінің 
(бұдан əрі – АКИАМО) тізбесі негізінде əрбір ЭАР-ға бойынша АҚҰҮО:

1) БҰРП-ға беру үшін ЭАР резервтік көшіру мерзімділігін;
2) ЭАР резервтік көшірмелерінің кестесін;
3) ЭАР резервтік көшірмелеріне қол жеткізу режимін;
4) ЭАР резервтік көшіру түрін;
5) ЭАР резервтік көшірмелерін сақтау мерзімдерін белгілейді.
7. АҚҰҮО осы Қағидалардың 6-тармағында анықталған ақпарат негізінде ЭАР 

резервтік көшірмелерін БҰРП-ға беруге арналған техникалық құралдарды айқындайды 
жəне бөледі.

АҚҰҮО АКИАМО иеленушісіне бөлінетін есептеу құралдарының техникалық сипат-
тамаларын өзгертуге мүмкіндігі бар. 

8. БҰРП есептеу құралдарын бөлу басымдылығы Қазақстан Республикасы 
Инвестициялар жəне даму министрінің міндетін атқарушысының 2016 жылғы 28 
қаңтардағы № 135 бұйрығымен бекітілген (нормативтік құқықтық актілерін тіркеу 
мемлекеттік тізімінде № 13349 тіркелген) ақпараттандыру объектілерінің сыныптауыш-
тарына сəйкес айқындалған ЭАР сыныбына сəйкес жүзеге асырылады.

9. ЭАР резервтік көшірмелерін (соның ішінде ЭАР құжаттамасының көшірмелері, 
нұсқаулықтар) Заңның 17-бабы 2-1-тармағының 4) тармақшасына сəйкес уəкілетті 
орган айқындайтын тəртіппен жəне мерзімдерде БҰРП-ға беруді АКИАМО иеленушісі 
жүзеге асырады. 

3-тарау. Электрондық ақпараттық ресурстарды сақтаудың бірыңғай ұлттық 
резервтік платформасының жұмыс істеуін қамтамасыз ету тəртібі

10. БҰРП-ның жұмыс істеуін қамтамасыз ету шеңберінде АҚҰҮО:
1) БҰРП-ны техникалық сүйемелдеуді;
2) БҰРП-ның жұмыс істеу мəселелері бойынша АКИАМО иеленушілерімен өзара 

іс-қимылды;
3) резервтік көшіру мерзімділігін, кестесін, қол жеткізу режимін, түрін, ЭАР резервтік 

көшірмелерін БҰРП-да сақтау мерзімдерін белгілеуді;
4) ЭАР резервтік көшірмелерін алу мен сақтауды;
5) БҰРП жай-күйінің мониторингін;
6) БҰРП талдау жəне дамытуды;
7) БҰРП-да сақталатын ақпараттың қолжетімділігін тексеруді;
8) БҰРП техникалық құжаттамаларын əзірлеуді;
9) БҰРП құру жəне (немесе) жаңартуға жобалық құжаттамаларын əзірлеуді;
10) БҰРП құру жəне (немесе) жаңартуды жүзеге асырады.
11. БҰРП-да қамтылған ақпаратты қорғау, сондай-ақ оған қолжетімділік Қазақстан 

Республикасының заңнамасында жəне осы Қағидаларда белгіленген талаптарды 
сақтай отырып қамтамасыз етіледі. 

12. БҰРП жəне АКИАМО иеленушісі арасындағы өзара іс-қимыл:
1) мемлекеттік органдар болып табылатын АКИАМО иеленушілеріне МО БКО 

арқылы;
2) мемлекеттік емес ұйымдар болып табылатын АКИАМО иеленушілеріне IP VPN 

арқылы жүзеге асырылады.
13. ЭАР иеленушілері БҰРП-да сақталатын АКИАМО тестілік қалпына келтіруді:
1) бірінші класты ЭАР мен дерекқорларына – жедел резервтеуді қоспағанда, 

тоқсанына кем дегенде 1 рет;
2) екінші класты ЭАР үшін – жарты жылда кем дегенде 1 рет;
3) үшінші класты ЭАР үшін – бір жылда кем дегенде 1 рет;
4) ұзақ мерзімді сақтаудағы ЭАР резервтік көшірмелеріне – резервтік көшірмені 

БҰРП-ға берген күнінен кейін бір жылда бір рет жүргізеді.
АКИАМО иеленушілері 3 (үш) жұмыс күннен кешіктірмей АҚҰҮО-ға ЭАР тестілік 

қалпына келтіру нəтижесі туралы хабарлайды.
14. АКИАМО иеленушілері БҰРП-дан резервтік көшірмелерді алу қажеттілігі ту-

ралы АҚҰҮО-ны:
1) тестілік қалпына келтіру мақсатында – резервтік көшірмені алғанға дейін 3 (үш) 

жұмыс күнінен кешіктірмей;
2) штаттан тыс оқиға жағдайында – резервтік көшірмені алғаннан кейін 1 (бір) жұмыс 

күнінен кешіктірмей ресми хабардар етеді.
АҚҰҮО тəулік бойы АКИАМО иеленушілері резервтік көшірмелеріне жедел 

қолжетімділік мүмкін қамтамасыз етеді.
15. Резервтік көшіру жəне тестілік қалпына келтіру мен резервтік көшірудің барлық 

рəсімдерінің нəтижелерін бақылауды, сондай-ақ резервтік көшірмелердің тұтастығын 
тексеруді АКИАМО иеленушілері жүзеге асырады.

16. АКИАМО иеленушілері резервтік көшірмелердің тұтастығын, жедел резервтеу 
жағдайларын қоспағанда, резервтік көшірмені БҰРП-ға беру аяқталған соң бірден 
бақылау сомаларын салыстыру негізінде тексереді. 

17. Резервтік көшірмелердің бірдей болмаған жағдайда, резервтік көшірмені беру 
сəтсіз деп танылады жəне дереу қайтадан көшіруді жəне қайтадан табыстауды та-
лап етеді. 

18. АКИАМО иеленуші лерімен келісім бойынша АҚҰҮО осы Қағидалардың 
1-қосымшасына сəйкес нысан бойынша БҰРП-да ЭАР резервтік көшірмелерін сақтау 
мерзімдерін айқындайды. 

19. ЭАР резервтік көшірмесін ұзақ мерзімді сақтау үшін АКИАМО иеленушісі осы 
Қағидалардың 2-қосымшасына сəйкес нысан бойынша БҰРП-да ұзақ мерзімде сақтау 
үшін ЭАР тізбесі АҚҰҮО атына ақпарат жолдайды.

20. Заңның 17-бабы 2-1-тармағының 4) тармақшасына сəйкес бекітілетін АКИАМО 
тізбесінен ЭАР шығарылған жағдайда:

1) АҚҰҮО резервтік көшірмелерді БҰРП-ға беруді тоқтату қажеттілігі туралы АКИАМО 
иеленушісіне ресми хабарлайды;

2) АКИАМО иеленушілері резервтік көшірмелерді БҰРП-ға беруді тоқтатады;
3) БҰРП-ға бұрын берілген резервтік көшірмелер мерзімі аяқталғанға дейін БҰРП-

да сақталуы тиіс.
4-тарау. Ақпараттық-коммуникациялық инфрақұрылым объектілерінің аса 

маңызды электрондық ақпараттық ресурстарын резервтік көшіру мерзімділігі
21. АКИАМО иеленушілері ұсынған ақпарат негізінде АҚҰҮО осы Қағидалардың 

3-қосымшасына сəйкес нысандар бойынша БҰРП-да ЭАР резервтік көшіру мерзімділігін 
белгілейді.

22. БҰРП-ға резервтік көшірмелерді беру мерзімділігі өзгерген жағдайда АҚҰҮО бұл 
туралы АКИАМО иеленушілеріне хабарлайды. 

Электрондық ақпараттық ресурстарды сақтаудың бірыңғай ұлттық резервтік 
платформасын құру жəне жұмыс істеуін қамтамасыз ету қағидаларына 

1- қосымша

Нысан
ЭАР резервтік көшірмелерін сақтау мерзімдері

№ ЭАР АКИАМО 
иеленушісі

ЭАР 
орна-
ласуы

Резервтік 
көшіру 

əдісі/түрі

Резервтік 
көшірмеге 

дейінгі 
жол

ЭАР 
көшір-
месінің 
орна-
ласуы

Резервтік 
көшіру 
режимі 

ЭА
Р 

кл
ас

ы
Са

қт
ау

 
ме

рз
ім

і

1 1-ДҚ 1-иеленуші Негізгі 
алаң

Толық 
көшірмесі

IP-adress:/
backup/
БД1

БҰРП

2 2-ДҚ 2-иеленуші Негізгі 
алаң

Инкрементті 
көшірмесі

IP-adress:/
backup/
БД2

БҰРП

Кестесі:

Электрондық ақпараттық ресурстарды сақтаудың бірыңғай ұлттық 
резервтік платформасын құру жəне жұмыс істеуін қамтамасыз ету 

қағидаларына, ақпараттық-коммуникациялық инфрақұрылым объектілерінің аса 
маңызды электрондық ақпараттық ресурстарын резервтік көшіру мерзімділігіне 

2- қосымша

Нысан
БҰРП-да ұзақ мерзімде сақтау үшін ЭАР тізбесі

№ ЭАР толық 
атауы дейін сақтау АКИАМО 

иеленушісі
Ескертпе / резервтік 

көшірмеге дейінгі жол
1 1-ДҚ
2 2-ДҚ
3 БҚ
Қолданылған аббревиатуралар:
ДҚ – дерекқор;
БҚ – бағдарламалық қамтамасыз етуі.

Электрондық ақпараттық ресурстарды сақтаудың бірыңғай ұлттық резервтік 
платформасын құру жəне жұмыс істеуін қамтамасыз ету қағидаларына 

3- қосымша

Нысан
ЭАР резервтік көшіру мерзімділігін

1-кесте – Күн сайын көшіру 

№ ЭАР АКИАМО 
иеленушісі

Дү
йс

ен
бі

Се
йс

ен
бі

Се
нб

і

Бе
йс

ен
бі

Ж
ұм

а

Се
нб

і

Ж
ек

се
нб

і

1 1-ДҚ 1-иеленуші

1-
ин

кр
ем

ен
тт

і 
кө

ш
ір

ме
сі 

(2
3.

00
) 

2-
ин

кр
ем

ен
тт

і 
кө

ш
ір

ме
сі 

(2
3.

00
) 

3-
ин

кр
ем

ен
тт

і 
кө

ш
ір

ме
сі 

(2
3.

00
) 

4-
ин

кр
ем

ен
тт

і 
кө

ш
ір

ме
сі 

(2
3.

00
) 

5-
ин

кр
ем

ен
тт

і 
кө

ш
ір

ме
сі 

(2
3.

00
)

То
лы

қ 
кө

ш
ір

ме
сі 

(2
3.

00
)

1-
ин

кр
ем

ен
тт

і 
кө

ш
ір

ме
сі 

(2
3.

00
)

2 2-ДҚ 1-иеленуші

То
лы

қ 
кө

ш
ір

ме
сі 

(2
3.

00
)

То
лы

қ 
кө

ш
ір

ме
сі 

(2
3.

00
)

То
лы

қ 
кө

ш
ір

ме
сі 

(2
3.

00
)

То
лы

қ 
кө

ш
ір

ме
сі 

(2
3.

00
)

То
лы

қ 
кө

ш
ір

ме
сі 

(2
3.

00
)

То
лы

қ 
кө

ш
ір

ме
сі 

(2
3.

00
)

То
лы

қ 
кө

ш
ір

ме
сі 

(2
3.

00
)

3 БҚ 2-иеленуші - - - - -

То
лы

қ 
кө

ш
ір

ме
сі 

(2
3.

00
)

-

2-кесте – Ай сайын көшіру 
№ ЭАР АКИАМО иеленушісі Көшіру уақыты 
1 1-ДҚ 1-иеленуші Жаңа айдың бірінші аптасында жұма күні толық 

көшіру (23.00) 
2 2-ДҚ 1-иеленуші Жаңа айдың бірінші сенбісінде толық көшіру

 (23.00)
3 БҚ 2-иеленуші Жаңа айдың бірінші аптасында жұма күні толық 

көшіру (23.00)
3-кесте –Тоқсан сайын көшіру

№ ЭАР АКИАМО 
иеленушісі 1-тоқсан 2-тоқсан 3-тоқсан 4-тоқсан

1 1-ДҚ 1-иеленуші Жаңа 
тоқсанның 
бірінші 
сенбісінде 
толық көшіру 
(23.00)

Жаңа 
тоқсанның 
бірінші 
сенбісінде 
толық көшіру 
(23.00)

Жаңа 
тоқсанның 
бірінші 
сенбісінде 
толық көшіру 
(23.00)

Жаңа 
тоқсанның 
бірінші 
сенбісінде 
толық көшіру 
(23.00)

2 2-ДҚ 1-иеленуші Жаңа 
тоқсанның 
бірінші 
жұмасында 
толық көшіру 
(23.00)

Жаңа 
тоқсанның 
бірінші 
жұмасында 
толық көшіру 
(23.00)

Жаңа 
тоқсанның 
бірінші 
жұмасында 
толық көшіру 
(23.00)

Жаңа 
тоқсанның 
бірінші 
жұмасында 
толық көшіру 
(23.00)

3 БҚ 2-иеленуші Жаңа 
тоқсанның 
бірінші 
жұмасында 
толық көшіру 
(23.00)

Жаңа 
тоқсанның 
бірінші 
сенбісінде 
толық көшіру 
(23.00)

Жаңа 
тоқсанның 
бірінші 
жұмасында 
толық көшіру 
(23.00)

Жаңа 
тоқсанның 
бірінші 
сенбісінде 
толық көшіру 
(23.00)

4-кесте –Жыл сайын көшіру 

№ ЭАР АКИАМО 
иеленушісі Көшіру уақыты

1 1-ДҚ 1-иеленуші Жаңа жылдың бірінші сенбісінде толық көшіру (23.00) 
2 2-ДҚ 1-иеленуші Жаңа жылдың бірінші сенбісінде толық көшіру (23.00) 
3 БҚ 2-иеленуші Жаңа жылдың бірінші сенбісінде толық көшіру (23.00) 

Ескертпе:
1. Резервтік көшіру əдістері: 
1) Клондау (point-in-time) – томдардың бірнеше физикалық көшірмесін жасау 

(жүйелердің клондарын);
2) Шұғыл көшірме жасау (snapshot) – дискінің, оның бейінінің логикалық көшірмесін 

жасау;
3) Көшіру – ЭАР электрондық көшірмесін жасау.
2. Көшіру түрлері:
Толық көшіру – толық көшірмесін жасау (бір көшірме);
Инкрементті көшіру – соңғы толық, инкрементті немесе дифференциалды көшіруден 

кейін өзгерту жүргізілген өзгертілген деректердің көшірмелерін жасау;
Дифференциалды көшіру – толық көшіру жүргізілген уақыттан бастап өзгертілген 

деректердің соңғы көшірмесін жасау.
3. Резервтік көшіру режимдері:
1) Нақты уақыт режимі – өзгерістерді нақты уақыт режимінде БҰРП-ға беру (же-

дел резервтеу);
2) Іске қосусыз резервтеу – деректерді қалпына келтіруге арналған тасығышта 

деректердің көшрмелерін жасау режимінде өзгерістерді БҰРП-ға беру (іске қосусыз 
резервтеу);

4. Қол жеткізу режимдері:
1) Оқу жəне жазу режимі (ең жоғарғы қол жеткізу режимі) – пайдаланушыларға жаңа 

деректер енгізу, бар деректерді өзгерту мен оқу құқығы берілетін режим.
2) Тек қана жазу режимі – пайдаланушыларға оларды оқу мүмкіндігінсіз тек қана 

жаңа деректер енгізу мен бар деректерді өзгерту құқығы берілетін режим.
3) Тек қана оқу режимі (ең төменгі қол жеткізу режимі) – пайдаланушыларға 

деректерді өзгерту мен енгізу мүмкіндігінсіз тек қана оқу құқығы берілетін режим.
4) Белсенді режим – ЭАР өзгерістерін (резервтік көшірмелерді) нақты уақыт 

режимінде БҰРП-ға беру режимі, бұл ретте пайдаланушыларға ең төменгі қол жеткізу 
режимінің құқығы беріледі жəне ең жоғарғы режимге дейін кеңейту мүмкіндігі болады. 

Қолданылған аббревиатуралар:
ДҚ – дерекқор;
БҚ – бағдарламалық қамтамасыз етуі.

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2018 жылғы 
2 мамырда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің 
тізіліміне №16857 болып енгізілді.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
ҚОРҒАНЫС ЖӘНЕ АЭРОҒАРЫШ ӨНЕРКӘСІБІ 

МИНИСТРЛІГІНІҢ БҰЙРЫҒЫ 

2018 жылғы 8 маусым           №97/НҚ            Астана қаласы 

«Ақпараттық жүйені, «электрондық үкіметтің» ақпараттық-
коммуникациялық платформасын және мемлекеттік 

органның интернет-ресурсын ақпараттық қауіпсіздік 
талаптарына сәйкестікке аттестаттау» мемлекеттік 

көрсетілетін қызмет регламентін бекіту туралы

«Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер туралы» 2013 жылғы 15 сəуірдегі Қазақстан 
Республикасы Заңының 10-бабының 2) тармақшасына сəйкес БҰЙЫРАМЫН:

1. Қоса беріліп отырған «Ақпараттық жүйені, «электрондық үкіметтің» ақпараттық-
коммуникациялық платформасын жəне мемлекеттік органның интернет-ресурсын 
ақпараттық қауіпсіздік талаптарына сəйкестікке аттестаттау» мемлекеттік көрсетілетін 
қызмет регламенті бекітілсін.

2. Қазақстан Республикасы Қорғаныс жəне аэроғарыш өнеркəсібі министрлігінің 
Ақпараттық қауіпсіздік комитеті: 

1) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тəртіппен 
Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркелуін; 

2) осы бұйрықты Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде мемлекеттік 
тіркелген күнінен бастап күнтізбелік он күн ішінде оның қазақ жəне орыс тілдеріндегі 
қағаз жəне электрондық түрдегі көшірмелерін Қазақстан Республикасы Нормативтік 
құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкіне ресми жариялау жəне енгізу үшін 
«Республикалық құқықтық ақпарат орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы 
республикалық мемлекеттік кəсіпорнына жіберуді;

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

4) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Қорғаныс жəне аэроғарыш өнеркəсібі 
министрлігінің ресми интернет-ресурсында орналастырылуын;

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

3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау жетекшілік ететін Қазақстан Республи-
касының Қорғаныс жəне аэроғарыш өнеркəсібі вице-министріне жүктелсiн. 

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

Қазақстан Республикасы Қорғаныс жəне аэроғарыш 
өнеркəсібі министрінің міндетін атқарушы М.НҰРҒОЖИН

Қазақстан Республикасы Қорғаныс жəне аэроғарыш өнеркəсібі министрінің 
міндетін атқарушының 2018 жылғы 8 маусымдағы №97/НҚ бұйрығымен бекітілген

«Ақпараттық жүйені, «электрондық үкіметтің» ақпараттық-коммуникациялық 
платформасын жəне мемлекеттік органның интернет-ресурсын ақпараттық 
қауіпсіздік талаптарына сəйкестікке аттестаттау» мемлекеттік көрсетілетін 

қызмет регламенті
1-тарау. Жалпы ережелер

1. «Ақпараттық жүйені, «электрондық үкіметтің» ақпараттық-коммуникациялық 
платформасын жəне мемлекеттік органның интернет-ресурсын ақпараттық 
қауіпсіздік талаптарына сəйкестікке аттестаттау» мемлекеттік көрсетілетін 
қызметті (бұдан əрі – мемлекеттік көрсетілетін қызмет) Қазақстан Республикасы 
Қорғаныс жəне аэроғарыш өнеркəсібі министрлігінің Ақпараттық қауіпсіздік 
комитеті (бұдан əрі – комитет) жəне Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік 
комитетінің «Мемлекеттік техникалық қызмет» шаруашылық жүргізу құқығындағы 
республикалық мемлекеттік кəсіпорны (бұдан əрі – МТҚ) (бұдан əрі – көрсетілетін 
қызметті беруші) көрсетеді. 

Өтінішті қабылдау жəне мемлекеттік қызмет көрсету нəтижесін беру комитеттің 
кеңсесі арқылы жүзеге асырылады.

2. Мемлекеттік қызмет көрсету нысаны: қағаз түрінде.
3. Мемлекеттік қызмет көрсету нəтижесі: ақпараттық жүйені, «электрондық үкіметтің» 

ақпараттық-коммуникациялық платформасын жəне мемлекеттік органның интернет-ре-
сурсын ақпараттық қауіпсіздік талаптарына сəйкестік аттестаты (бұдан əрі – Аттестат) 
немесе Қазақстан Республикасы Қорғаныс жəне аэроғарыш өнеркəсібі министрінің 
2017 жылғы 22 желтоқсандағы № 229/НҚ бұйрығымен бекітілген (Нормативтік 
құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізіліміне № 16363 болып тіркелді) «Ақпараттық 
жүйені, «электрондық үкіметтің» ақпараттық-коммуникациялық платформасын 
жəне мемлекеттік органның интернет-ресурсын ақпараттық қауіпсіздік талаптарына 
сəйкестікке аттестаттау» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартын бекіту туралы» 
мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының (бұдан əрі – Стандарт) 10-тармағымен 
белгіленген жағдайлар мен негіздер бойынша мемлекеттік қызметті көрсетуден бас 
тарту туралы дəлелді жауап.

Мемлекеттік қызметті көрсету нəтижесін ұсыну нысаны: қағаз түрінде.

(Соңы. Басы 17-18-беттерде) 

(Соңы 20-бетте) 
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2-тарау. Мемлекеттік қызметті көрсету процесінде көрсетілетін қызметті 
берушінің құрылымдық бөлімшелерінің (қызметкерлерінің) іс-қимыл тəртібінің 

сипаттамасы 
4. Мемлекеттік қызметті көрсету бойынша рəсімнің (іс-қимылдың) басталуына 

Стандарттың 9-тармағымен көзделген құжаттар топтамасы бар жеке немесе заңды 
тұлғаның (бұдан əрі – көрсетілетін қызметті алушы) өтініші негіз болып табылады.

5. Мемлекеттік қызметті көрсету процесінің құрамына кіретін əрбір рəсімнің (іс-
қимылдың) мазмұны, орындаудың ұзақтығы келесі рəсімдерден тұрады: 

1) комитет кеңсесінің қызметкері көрсетілетін қызметті алушыдан (немесе сенімхат 
бойынша оның өкілінен) Стандарттың 9-тармағына сəйкес өтініш пен құжаттарды 
қабылдайды, тіркейді жəне комитет басшысына құжаттармен бірге өтінішті береді – 
30 (отыз) минуттан аспайды; 

2) комитет басшысы құжаттармен танысады жəне комитеттің құрылымдық бөлімше 
басшысына береді – 3 (үш) сағаттан аспайды; 

3) комитеттің құрылымдық бөлімше басшысы құжаттарды зерделейді жəне 
комитеттің құрылымдық бөлімшесінің жауапты орындаушысын анықтайды – 30 (отыз) 
минуттан аспайды; 

4) комитеттің құрылымдық бөлімшесінің жауапты орындаушысы өтініштің жəне 
өтінішке қоса берілген құжаттардың Стандарттың 9-тармағымен белгіленген нысан 
мен жиынтыққа қойылатын талаптарға сəйкестігін тексеруді жүзеге асырады. Өтініш 
жəне (немесе) құжаттар белгіленген талаптарға сəйкес келмеген жағдайда, одан əрі 
мемлекеттік қызметті көрсетуден бас тарту туралы 3 (үш) жұмыс күнінен аспайтын 
мерзімде дəлелді жауап дайындайды. Өтініш жəне қоса берілген құжаттар нысан мен 
жиынтыққа қойылатын талаптарға сəйкес келген жағдайда өтініш пен құжаттарды МТҚ-
ға 3 (үш) жұмыс күнінен аспайтын мерзімде жолдайды; 

5) МТҚ кеңсесінің қызметкері өтініш пен құжаттарды алғаннан кейін оларды 
тіркейді жəне МТҚ-ның аттестаттық зерттеп-қарау жүргізетін бөлімше (бұдан əрі – МТҚ 
бөлімшесі) басшысына жолдайды – 30 (отыз) минуттан аспайды;

6) МТҚ бөлімшесінің басшысы өтініш жəне құжаттармен танысады жəне өтініш 
пен құжаттарды МТҚ бөлімшесінің жауапты орындаушысына жолдайды – 3 (үш) 
сағаттан аспайды; 

7) МТҚ бөлімшесінің жауапты орындаушысы алынған құжаттарды қарастырады, 
екі данада аттестаттық зерттеп-қарау бойынша қызметтер көрсету шартын дайын-
дайды жəне оларды көрсетілетін қызметті алушыға 3 (үш) жұмыс күнінен аспайтын 
мерзімде жолдайды;

8) көрсетілетін қызметті алушы шарт даналарын алғаннан кейін 5 (бес) жұмыс 
күнінен кеш емес мерзімде қолын қояды жəне аттестаттық зерттеп-қарау бойынша 
қызметтер көрсету шартының бір данасын МТҚ-ға қайтарады. Көрсетілген мерзім өткен 
соң шарттың көрсетілетін қызметті алушы қол қойған данасы МТҚ-ға ұсынылмаған 
жағдайда, аттестаттау жүргізуге берілген өтініштің күші жойылды деп саналады; 

9) МТҚ бөлімшесінің жауапты орындаушысы көрсетілетін қызметті алушының қолы 
қойылған шартты алғаннан кейін 30 (отыз) жұмыс күнінен аспайтын мерзімде атте-
статтау объектісіне аттестаттық зерттеп-қарауды жүргізеді жəне аттестаттау объектісі 
қорғалуының нақты жай-күйі туралы мəліметтерді қамтитын аттестаттық зерттеп-қарау 
актісін жасайды. Аттестаттық зерттеп-қарау актісі үш данада жасалады, олардың біреуі 
МТҚ-да қалады, қалғандары көрсетілетін қызметті беруші мен көрсетілетін қызметті 
алушы үшін көрсетілетін қызметті берушіге жолданады;

10) көрсетілетін қызметті беруші аттестаттық зерттеп-қарау актілерін алғаннан 
кейін 3 (үш) жұмыс күні ішінде:

1) аттестат беру туралы; 
2) аттестатты беруден бас тарту туралы; 
3) көрсетілетін қызметті алушының анықталған сəйкессіздіктерді жоюы туралы 

шешімдердің бірін қабылдайды. 
Көрсетілетін қызметті алушының анықталған сəйкессіздіктерді жоюы туралы шешім 

аттестаттау жүргізу туралы өтініш негізінде бір реттен артық қабылданбайды; 
11) аттестаттау туралы оң шешім қабылданған жағдайда, көрсетілетін қызметті 

беруші шешім қабылданған күннен бастап, көрсетілетін қызметті алушыға аттестаттық 
зерттеп-қарау актісі мен Стандарттың 6-қосымшасына сəйкес нысан бойынша атте-
статты жібереді жəне тиісті мəліметтерді аттестаттар тізіліміне 3 (үш) жұмыс күнінен 
аспайтын мерзімде енгізеді; 

12) аттестатты беруден бас тарту туралы шешім қабылданған жағдайда, 
көрсетілетін қызметті беруші көрсетілетін қызметті алушыға аттестаттық зерттеп-
қарау актісін шешім қабылданған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күнінен аспайтын 
мерзімде жолдайды; 

13) анықталған сəйкессіздіктерді жою туралы шешім қабылданған жағдайда, 
көрсетілетін қызметті беруші көрсетілетін қызметті алушыға аттестаттық зерттеп-
қарау актісін шешім қабылданған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күнінен аспайтын 
мерзімде жолдайды;

14) көрсетілетін қызметті алушы анықталған сəйкессіздіктерді жойған жағдайда, 
олардың жойылғаны туралы 20 (жиырма) жұмыс күні ішінде көрсетілетін қызметті 
берушіні хабардар етеді жəне қосымша аттестаттық зерттеп-қарау үшін құжаттар 
ұсынады. Қосымша аттестаттық зерттеп-қарау тегін жүргізіледі. Қосымша мерзім 
көрсетілетін қызметті алушының аттестаттау комиссиясы отырысы хаттамасының 
көшірмесін жəне аттестаттық зерттеп-қарау актісін алған күнінен бастап саналады. 
Ескертулерді жою туралы хабарламаның 20 (жиырма) жұмыс күні ішінде болмауы 
көрсетілетін қызметті алушының өтінішін қабылдамауға негіз болады; 

15) көрсетілетін қызметті беруші хабарламаны алған күннен бастап 3 (үш) жұмыс 
күнінен аспайтын мерзімде МТҚ-ға қосымша аттестаттық зерттеп-қарауды жүргізу 
қажеттігі туралы хабарлайды; 

16) МТҚ бөлімшесінің жауапты орындаушысы көрсетілетін қызметті берушіден 
қосымша аттестаттық зерттеп-қарау жүргізу туралы хабарлама келіп түскен күннен 
бастап 15 (он бес) жұмыс күнінен аспайтын мерзімде аттестаттау объектісіне қосымша 
аттестаттық зерттеп-қарауды жүргізеді жəне аттестаттау объектісін аттестаттық 
зерттеп-қарау жүргізу кезінде анықталған ескертулерді жою туралы мəліметтерді 
қамтитын қосымша аттестаттық зерттеп-қарау нəтижелері бойынша қосымша 
аттестаттық зерттеп-қарау актісін жасайды. Қосымша аттестаттық зерттеп-қарау актісі 
үш данада жасалады, оның бір данасы МТҚ-да қалады, ал қалғандары көрсетілетін 
қызметті беруші мен көрсетілетін қызметті алушы үшін көрсетілетін қызметті берушіге 
жіберіледі; 

17) көрсетілетін қызметті беруші қосымша аттестаттық зерттеп-қарау актілерін 
алған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде:

1) аттестат беру туралы;
2) аттестатты беруден бас тарту туралы шешімдердің бірін қабылдайды.
Көрсетілетін қызметті беруші қосымша аттестаттық зерттеп-қарау нəтижелері 

бойынша оң шешім қабылдаған жағдайда, көрсетілетін қызметті алушыға қосымша 
аттестаттық зерттеп-қарау актісі мен Стандарттың 6-қосымшасына сəйкес нысан бой-
ынша аттестатты жібереді жəне тиісті мəліметтерді аттестаттар тізіліміне 3 (үш) жұмыс 
күнінен аспайтын мерзімде енгізеді; 

көрсетілетін қызметті беруші қосымша аттестаттық зерттеп-қарау нəтижелері бойын-
ша аттестатты беруден бас тарту туралы шешім қабылдаған жағдайда, көрсетілетін 
қызметті алушыға қосымша аттестаттық зерттеп-қарау актісін 3 (үш) жұмыс күнінен 
аспайтын мерзімде жолдайды.

3-тарау. Мемлекеттік қызметті көрсету процесінде көрсетілетін қызметті 
берушінің құрылымдық бөлімшелерінің (қызметкерлерінің) өзара іс-қимыл 

тəртібінің сипаттамасы 
6. Мемлекеттік қызметті көрсету процесінде көрсетілетін қызметті берушінің мы-

надай қызметкерлері қатысады: 
1) комитет кеңсесінің қызметкері;
2) комитет басшысы;
3) комитет құрылымдық бөлімшесінің басшысы; 
4) комитеттің жауапты орындаушысы; 
5) МТҚ кеңсесінің қызметкері;
6) МТҚ бөлімшесінің басшысы; 
7) МТҚ бөлімшесінің жауапты орындаушысы.
7. Мемлекеттік қызметті көрсету процесінде көрсетілетін қызметті берушінің 

құрылымдық бөлімшелерінің (қызметкерлердің) өзара жұмыс жасау рəсімдері (іс-
қимылы) реттілігінің толық сипаттамасы, сондай-ақ мемлекеттік қызметті көрсету 
процесінде өзге көрсетілетін қызметті берушілермен өзара іс-қимыл тəртібінің сипат-
тамасы «Ақпараттық жүйені, «электрондық үкіметтің» ақпараттық-коммуникациялық 
платформасын жəне мемлекеттік органның интернет-ресурсын ақпараттық қауіпсіздік 
талаптарына сəйкестікке аттестаттау» мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламентінің 
қосымшасына сəйкес мемлекеттік қызметті көрсетудің бизнес-үдерістерінің 
анықтамалығында көрсетіледі

«Ақпараттық жүйені, «электрондық үкіметтің» ақпараттық-
коммуникациялық платформасын жəне мемлекеттік органның интернет 

ресурсын ақпараттық қауіпсіздік талаптарына сəйкестікке аттестаттау» 
мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламентіне қосымша

«Ақпараттық жүйені, «электрондық үкіметтің» ақпараттық-коммуникациялық 
платформасын жəне мемлекеттік органның интернет-ресурсын ақпараттық 

қауіпсіздік талаптарына сəйкестікке аттестаттау» мемлекеттік қызметін 
көрсетудің бизнес-процестерінің анықтамалығы

1-қадам 2-қадам 3-қадам
көрсетілетін 
қызметті алушы 

комитет кеңсесінің қызметкері комитет басшысы

Стандарттың 
9-тармағында 
көрсетілген 
құжаттар топтама-
сы бар өтінішпен 
жүгінеді

көрсетілетін қызметті алушы-
дан (немесе сенімхат бойынша 
оның өкілінен) Стандарттың 
9-тармағына сəйкес өтініш пен 
құжаттарды қабылдайды, тіркейді 
жəне комитеттің басшысына 
құжаттармен бірге өтінішті береді 
– 30 (отыз) минуттан аспайды

құжаттармен таныса-
ды жəне комитеттің 
құрылымдық бөлімше бас-
шысына береді – 3 (үш) 
сағаттан аспайды

4-қадам 5-қадам 6-қадам
комитет 
құрылымдық 
бөлімшесінің бас-
шысы

комитет құрылымдық бөлімшесінің жауап-
ты орындаушысы

МТҚ кеңсесінің 
қызметкері

құжаттарды 
зерделейді 
жəне комитеттің 
құрылымдық 
бөлімшесінің жау-
апты орындаушы-
сын анықтайды – 30 
(отыз) минуттан 
аспайды

өтініштің жəне өтінішке қоса берілген 
құжаттардың Стандарттың 9-тармағымен 
белгіленген нысан мен жиынтыққа 
қойылатын талаптарға сəйкестігін 
тексеруді жүзеге асырады. Өтініш жəне 
(немесе) құжаттар белгіленген талаптарға 
сəйкес келмеген жағдайда, одан əрі 
мемлекеттік қызметті көрсетуден бас тар-
ту туралы 3 (үш) жұмыс күнінен аспайтын 
мерзімде дəлелді жауап дайындайды. 
Өтініш жəне қоса берілген құжаттар нысан 
мен жиынтыққа қойылатын талаптарға 
сəйкес келген жағдайда өтініш пен 
құжаттарды МТҚ-ға 3 (үш) жұмыс күнінен 
аспайтын мерзімде жолдайды

өтініш пен 
құжаттарды 
алғаннан кейін 
оларды тіркейді 
жəне МТҚ-ның 
аттестаттық 
зерттеп-қарау 
жүргізетін 
бөлімше (бұдан 
əрі – МТҚ 
бөлімшесі) бас-
шысына жол-
дайды – 30 
(отыз) минуттан 
аспайды

7-қадам 8-қадам 9-қадам 10-қадам
МТҚ бөлім-
шесінің 
басшысы

МТҚ бөлім-
шесінің жауап-
ты орындау-
шысы

көрсетілетін қызметті 
алушы

МТҚ бөлімшесінің жауапты 
орындаушысы

өтініш жəне 
құжат-
тармен 
таныса-
ды жəне 
өтініш пен 
құжаттарды 
МТҚ бөлім-
шесінің 
жауапты 
орында-
ушысына 
жолдайды 
– 3 (үш) 
сағаттан 
аспайды

алынған 
құжаттарды 
қарастырады, 
екі данада 
аттестаттық 
зерттеп-қарау 
бойынша 
қызметтер 
көрсету шар-
тын дайындай-
ды жəне олар-
ды көрсетілетін 
қызметті 
алушыға 3 (үш) 
жұмыс күнінен 
аспайтын 
мерзімде жол-
дайды

шарт даналарын 
алғаннан кейін 5 
(бес) жұмыс күнінен 
кеш емес мерзімде 
қолын қояды жəне 
аттестаттық зерттеп-
қарау бойынша 
қызметтер көрсету 
шартының бір дана-
сын МТҚ-ға қайтарады. 
Көрсетілген мерзім 
өткен соң шарттың 
көрсетілетін қызметті 
алушы қол қойған 
данасы МТҚ-
ға ұсынылмаған 
жағдайда, аттестат-
тау жүргізуге берілген 
өтініштің күші жойылды 
деп саналады

көрсетілетін қызметті 
алушының қолы қойылған 
шартты алғаннан кейін 30 
(отыз) жұмыс күнінен аспай-
тын мерзімде аттестаттау 
объектісіне аттестаттық 
зерттеп-қарауды жүргізеді 
жəне аттестаттау объектісі 
қорғалуының нақты жай-күйі 
туралы мəліметтерді қамтитын 
аттестаттық зерттеп-қарау 
актісін жасайды. Аттестаттық 
зерттеп-қарау актісі үш дана-
да жасалады, олардың біреуі 
МТҚ-да қалады, қалғандары 
көрсетілетін қызметті беруші 
мен көрсетілетін қызметті алу-
шы үшін көрсетілетін қызметті 
берушіге жолданады

11-қадам 12-қадам
көрсетілетін 
қызметті 
беруші

көрсетілетін қызметті беруші

аттестаттық 
зерттеп-
қарау 
актілерін 
алған 
күннен ба-
стап 3 (үш) 
жұмыс күні 
ішінде мына 
шешімдердің 
бірін 
қабылдайды: 

аттестат беру 
туралы шешім 

шешім қабылданған күннен бастап, 
көрсетілетін қызметті алушыға аттестаттық 
зерттеп-қарау актісі мен Стандарттың 
6-қосымшасына сəйкес нысан бойын-
ша аттестатты жібереді, сондай-ақ тиісті 
мəліметтерді аттестаттар тізіліміне 3 (үш) 
жұмыс күнінен аспайтын мерзімде енгізеді

аттестатты бе-
руден бас тарту 
туралы шешім 

көрсетілетін қызметті алушыға аттестат тық 
зерттеп-қарау актісін шешім қабыл данған 
күннен бастап 3 (үш) жұмыс күнінен аспай-
тын мерзімде жолдайды

көрсетілетін 
қызметті алушы-
ның анықталған 
сəйкессіздіктерді 
жоюы туралы

көрсетілетін қызметті алушыға аттес таттық 
зерттеп-қарау актісін шешім қабыл данған 
күннен бастап 3 (үш) жұмыс күнінен аспай-
тын мерзімде жолдайды

13-қадам 14-қадам 15-қадам
көрсетілетін 
қызметті алушы

көрсетілетін 
қызметті 
беруші

МТҚ бөлімшесінің жауапты орындаушысы

анықталған 
сəйкессіздіктерді 
жойған жағдайда, 
олардың 
жойылғаны тура-
лы 20 (жиырма) 
жұмыс күні ішінде 
көрсетілетін 
қызметті берушіні 
хабардар етеді 
жəне қосымша 
аттестаттық 
зерттеп-қарау 
үшін құжаттар 
ұсынады

хабарламаны 
алған күннен 
бастап 3 
(үш) жұмыс 
күнінен 
аспайтын 
мерзімде 
МТҚ-ға 
қосымша 
аттестаттық 
зерттеп-
қарауды 
жүргізу 
қажеттігі ту-
ралы хабар-
лайды

көрсетілетін қызметті берушіден қосымша 
аттестаттық зерттеп-қарау жүргізу туралы ха-
барлама келіп түскен күннен бастап 15 (он 
бес) жұмыс күнінен аспайтын мерзімде ат-
тестаттау объектісіне қосымша аттестаттық 
зерттеп-қарауды жүргізеді жəне аттестаттау 
объектісін аттестаттық зерттеп-қарау жүргізу 
кезінде анықталған ескертулерді жою туралы 
мəліметтерді қамтитын қосымша аттестаттық 
зерттеп-қарау нəтижелері бойынша қосымша 
аттестаттық зерттеп-қарау актісін жасайды. 
Қосымша аттестаттық зерттеп-қарау актісі үш 
данада жасалады, оның бір данасы МТҚ-да 
қалады, ал қалғандары көрсетілетін қызметті 
беруші мен көрсетілетін қызметті алушы үшін 
көрсетілетін қызметті берушіге жіберіледі

16-қадам 17-қадам
көрсетілетін 
қызметті 
беруші

көрсетілетін қызметті беруші

қосымша 
аттестаттық 
зерттеп-қарау 
актісін қарау 
негізінде 
мына 
шешімдердің 
бірін 
қабылдайды: 

аттестат 
беру 
туралы

қосымша аттестаттық зерттеп-қарау 
нəтижелері бойынша оң шешім қабылдаған 
жағдайда, көрсетілетін қызметті алушыға 
қосымша аттестаттық зерттеп-қарау актісі 
мен Стандарттың 6-қосымшасына сəйкес ны-
сан бойынша аттестатты жібереді жəне тиісті 
мəліметтерді аттестаттар тізіліміне 3 (үш) 
жұмыс күнінен аспайтын мерзімде енгізеді

аттестатты 
беруден 
бас тарту 
туралы

қосымша аттестаттық зерттеп-қарау 
нəтижелері бойынша аттестатты беруден бас 
тарту туралы шешім қабылдаған жағдайда, 
көрсетілетін қызметті алушыға қосымша 
аттестаттық зерттеп-қарау актісін 3 (үш) 
жұмыс күнінен аспайтын мерзімде жолдайды

Шартты белгілер:

 келесі рəсімге көшу;

таңдау нұсқасы;

көрсетілетін қызметті алушының жəне (немесе) көрсетілетін қызметті 
                берушінің құрылымдық бөлімшелерінің (қызметкерлерінің), өзге ұйымдардың 
            немесе комиссиялардың рəсімдерінің (іс-қимылдарының) атауы.

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2018 жылғы 
21 маусымда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің 
тізіліміне №17106 болып енгізілді.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІНІҢ БҰЙРЫҒЫ 

2018 жылғы 24 мамыр            №224        Астана қаласы 

«Болашақ» халықаралық стипендиясы бойынша шығыс 
нормаларын, оқуға және тағылымдамадан өтуге арналған 

үлгілік шарттарды бекіту туралы» Қазақстан Республикасы 
Білім және ғылым министрінің 2012 жылғы 13 сәуірдегі 

№163 бұйрығына өзгерістер енгізу туралы

БҰЙЫРАМЫН:
1. «Болашақ» халықаралық стипендиясы бойынша шығыс нормаларын, оқуға 

жəне тағылымдамадан өтуге арналған үлгілік шарттарды бекіту туралы» Қазақстан 
Республикасы Білім жəне ғылым министрінің 2012 жылғы 13 сəуірдегі № 163 бұйрығына 
(Нормативтік құқықтық актілерін мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 7613 болып тіркелген, 
«Егемен Қазақстан» газетінің 2012 жылғы 29 мамырдағы № 274-278 (27352) санында 
жарияланған) мынадай өзгерістер енгізілсін:

көрсетілген бұйрықпен бекітілген Елдер бөлінісінде «Болашақ» халықаралық 
стипендиясының көлемін анықтау үшін шығыс нормаларында:

2-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«2. Өзге де шығыс нормалары:
визаны рəсімдеу, ұзарту (консулдық жинақ), виза (консулдық жинақты) рəсімдеу 

үшін Елшіліктің талабы бойынша міндетті көрсетілетін қызметтерді;
шетелдік жоғары оқу орындарына 5-тен (бестен) аспайтын сауалнама нысанын 

ресімдеу жəне беруді;
қабылдаушы елдің уəкілетті органдарында жəне шетелдік жоғары оқу орындарында 

стипендиаттардың тіркелуін;
шет тілін білу деңгейін анықтауға аралық жəне қорытынды бақылау тестілеуді қоса 

алғанда, Шетелде кадрлар даярлау жөніндегі республикалық комиссияның шешімі 
бойынша өтуі қажет болған жағдайда тілдік курстарды;

академиялық оқуға түсу үшін шетелдік жоғары оқу орындарының талаптары бойын-
ша дайындықтың академиялық жəне техникалық деңгейін анықтау бойынша пəндік 
емтихандарды бір реттен көп емес тапсыруды;

стипендиаттың академиялық оқуға, тілдік курстарға, магистратура алдындағы 
дайындық курстарына түсу кезінде, сондай-ақ тілдік жəне магистратура алдындағы 
дайындық, академиялық оқу, тағылымдама процесінде қажетті шетелдік жоғары оқу 
орындарының, тағылымдамаларды, магистратура алдындағы дайындықты өткізуді 
жүзеге асыратын шетелдік ұйымның (бұдан əрі – шетелдік ұйым), тілдік курстардың 
(бұдан əрі – тілдік мектептер) талаптары бойынша міндетті қызметтерді;

тілдік курстардан, магистратура алдындағы дайындықтан өту, академиялық оқу, 
тағылымдамадан өту елдерінің жəне/немесе шетелдік жоғары оқу орнының, тілдік 
мектептің, шетелдік ұйымның талаптары бойынша міндетті медициналық тексерісті;

стипендиаттың банктік карточкасын шығару, əрекет ету мерзімінің аяқталуы бойын-
ша оны қайта шығару жəне оған қызмет көрсетуді;

шетелдік жоғары оқу орындарының, тілдік мектептер немесе шет мемлекеттердің 
уəкілетті органдары айқындайтын шетелдік ұйымдардың (бұдан əрі – шетелдік 
əріптестер) стипендиаттың үлгерімі (транскрипт) туралы ресми құжаттарды ұсынуым, 
шетелдік студенттерге арналған жазатайым жағдайлардан, аурудың кенеттен туын-
дауынан медициналық сақтандыруды, шетелдік əріптестердің академиялық оқуды, 
тілдік курстарды, магистратура алдындағы дайындықты, тағылымдаманы ұйымдастыру 
бойынша қызмет көрсету шарттары бойынша өз міндеттемелерін орындауына байла-
нысты шығыстарды қамтиды.

Шығыстарды төлеу растаушы құжаттардың негізінде нақты шығыстар бойынша 
жүргізіледі.»;

3-тармақтың 2) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
«2) Қазақстан Республикасынан тыс жерге жол жүру бойынша – үнемділік класы 

бойынша тікелей қатынайтын əуе көлігін пайдалану үшін, теміржол көлігін пайдалану 
үшін, сол аймақта қолданыстағы жол жүру құны бойынша тас жол мен қара жол бойын-
ша автокөлікті (таксиді қоспағанда) пайдалану үшін.

Бұл ретте Қазақстан Республикасы шегінен тыс жол жүру кезінде əуе көлігін 
пайдалану бойынша шығыстарды төлеу стипендиат өтініші бойынша «Болашақ» 
бағдарламасы əкімшісі билетті брондап қойған сəттегі жол ақысының ең аз құны 
шеңберінде жүргізімді.

Стипендияны есептеу стипендиаттың нақты тұрған жерінің шығыс нормалары бойын-
ша жүргізіледі. Егер стипендиат тілдік курстар, магистратура алдындағы дайындық, 
академиялық оқу (практика, зерттеу немесе бекітілген оқу жоспарында/жеке оқу жос-
парында көзделген басқа жұмыс) уақытында «Болашақ» халықаралық стипендиясы 
тағайындалған елден ерекшеленетін елде, штатта немесе қалада болса, есептеу 
стипендиаттың нақты тұратын елінің бекітілген нормативі бойынша осындай норма-
тив елдер бөлінісіндегі шығыс нормаларының бекітілген тізімінде болса, жүргізіледі. 
Норматив болмаған жағдайда, есептеу тағайындау елі бойынша жүргізіледі. Стипендиат 
академиялық оқу (практика, зерттеу немесе бекітілген оқу жоспарында/жеке оқу жоспа-
рында қарастырылған басқа жұмыс) кезінде Қазақстан Республикасы аумағында болса, 
есептеу Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008 жылғы 7 ақпандағы № 116 қаулысымен 
бекітілген Білім беру ұйымдарында білім алушыларға мемлекеттік стипендияларды 
тағайындау, төлеу қағидалары жəне олардың мөлшерлеріне сəйкес жасалады. 

«Болашақ» халықаралық стипендиясы иегерлеріне оқу елінде тұру жəне тамақтану 
шығыстарының ай сайынғы сомасын есептеу кезеңі шетелдік жоғары оқу орнының / 
білім беру ұйымының академиялық күнтізбесіне, шақыру хатына (алғаш рет шығатындар 
үшін), студенттік визаны рəсімдеу үшін иммиграциялық емес нысандарға (DS-2019, 
1-20), тағылымдамадан өтудің бекітілген бағдарламасына, бекітілген оқу жоспарына / 
жеке оқу жоспарына (академиялық оқуын жалғастыруға шығатындар үшін) сəйкес оқу 
елінде нақты оқудың, тағылымдамадан, тілдік курстардан, магистратура алдындағы 
дайындықтан өтудің, бірақ оқуды / тағылымдамадан өтуді ұйымдастыру шартымен 
белгіленген мерзімнен аспайтын кезеңі болып табылады.

Оқу елінде тұру жəне тамақтану шығыстарының ай сайынғы сомаларын есептеу 
əрбір күнтізбелік айға толық көлемде жасалады.

Академиялық оқудың, тағылымдамадан, тілдік курстардан, магистратура алдындағы 
дайындықтан өтудің бірінші айы жəне академиялық оқудың, тағылымдамадан, тілдік 
курстардан, магистратура алдындағы дайындықтан өтудің соңғы айы күндерінің жал-
пы саны күнтізбелік 30 (отыз) немесе одан кем күнді құраса, онда төлем академиялық 
оқудың, тағылымдамадан, тілдік курстардан, магистратура алдындағы дайындықтан 
өтудің бірінші немесе соңғы айында жүзеге асырылады.

Оқу кезеңінің бірінші немесе соңғы айының оқу күндерінің саны күнтізбелік 3 (үш) 
күннен аспаса, онда осы айлар үшін төлем жасалмайды.

Академиялық оқу кезеңінде оқу материалдарын сатып алу шығыстарының сома-
ларын есептеу бекітілген оқу жоспарына сəйкес жылына екі рет жүргізіледі, тілдік кур-
стардан, магистратура алдындағы дайындықтан жəне тағылымдамадан өту кезеңінде 
ай сайын жүргізіледі.

Тұру, тамақтану жəне оқу əдебиеттерін сатып алу үшін стипендияны есептеу жəне 
төлеу Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген тəртіппен бекітілген 
нормаларға сəйкес тізімдеме құру күніндегі валюта айырбастаудың нарықтық курсы 
бойынша жүргізіледі. Тұру жəне тамақтану шығыстарының ай сайынғы сомаларын төлеу 
алдыңғы айдың 25-інен бастап ағымдағы айдың 5-іне дейін жүргізіледі.

«Болашақ» халықаралық стипендиясы иегерлерінің жоғары арнаулы білім алу, 
клиникалық ординатурада, аспирантурада оқу үшін «бакалавриат» бағдарламасы 
бойынша оқу процесінде оқу əдебиеттерін сатып алу бойынша шығыс нормалары 
2012 жылға дейінгі «Болашақ» халықаралық стипендиясын тағайындау конкурсына 
қатысқан стипендия иегерлеріне қолданылады.».

2. Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрлігінің Заң қызметі 
жəне халықаралық ынтымақтастық департаменті (Н.Ə. Байжанов) Қазақстан 
Республикасының заңнамасында белгіленген тəртіппен:

1) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде мемлекеттік 
тіркелуін;

2) осы бұйрық мемлекеттік тіркеуден өткен күнінен бастап күнтізбелік он күн 
ішінде осы бұйрықтың қазақ жəне орыс тілдеріндегі қағаз жəне электронды түрдегі 
көшірмелерін ресми жариялау жəне Қазақстан Республикасы нормативтiк құқықтық 
актiлерiнiң эталондық бақылау банкiне енгізу үшін Қазақстан Республикасы Əділет 
министрлігінің «Республикалық құқықтық ақпарат орталығы» шаруашылық жүргізу 
құқығындағы республикалық мемлекеттік кəсіпорнына жолдауды; 

3) осы бұйрық мемлекеттік тіркеуден өткеннен кейін күнтізбелік он күн ішінде осы 
бұйрықтың көшірмесін ресми жариялау үшін мерзімді баспа басылымдарына жолдауды;

4) осы бұйрық ресми жарияланғаннан кейін оны Қазақстан Республикасы Білім 
жəне ғылым министрлігінің интернет-ресурсында орналастыруды қамтамасыз етсін.

3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау Қазақстан Республикасының Білім жəне 
ғылым вице-министрі Т.И. Ешенкуловқа жүктелсін.

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

Қазақстан Республикасының Білім жəне 
ғылым министрінің м.а. Б.АСЫЛОВА

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2018 жылғы 
7 маусымда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің 
тізіліміне №17010 болып енгізілді.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ МИНИСТРЛІГІНІҢ БҰЙРЫҒЫ 

2018 жылғы 5 мамыр            №224         Астана қаласы 

Халықтың инфекциялық және паразиттік, кәсіптік 
аурулары мен улану жағдайларын тексеру қағидаларын 

бекіту туралы

2009 жылғы 18 қыркүйектегі «Халық денсаулығы жəне денсаулық сақтау жүйесі 
туралы» Қазақстан Республикасы Кодексінің 151-бабының 2-тармағына сəйкес 
БҰЙЫРАМЫН:

1. Қоса беріліп отырған Халықтың инфекциялық жəне паразиттік, кəсіптік аурулары 
мен улану жағдайларын тексеру қағидалары бекітілсін. 

2. «Халықтың инфекциялық жəне паразиттік, кəсіптік аурулары мен улану 
жағдайларын тексеру қағидаларын бекіту туралы Қазақстан Республикасы Ұлттық 
экономика министрінің 2015 жылғы 23 маусымдағы №440 (Нормативтік құқықтық 
актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 11748 болып тіркелген, 2015 жылғы 3 
тамызда «Əділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде жарияланған) бұйрығының күші 
жойылды деп танылсын. 

3. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық денсаулық 
сақтау комитеті заңнамада белгіленген тəртіппен: 

1) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік 
тіркеуді;

2) осы бұйрық мемлекеттік тіркелген күнінен бастап күнтізбелік он күн ішінде 
оның қазақ жəне орыс тілдеріндегі көшірмелерін қағаз жəне электрондық түрде 
ресми жариялау жəне Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің 
эталондық бақылау банкіне қосу үшін «Республикалық құқықтық ақпарат орталығы» 
шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кəсіпорнына 
жіберуді;

3) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің интер-
нет-ресурсына орналастыруды;

4) осы бұйрық Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік 
тіркелгеннен кейін он жұмыс күні ішінде осы тармақтың 1), 2) жəне 3) тармақшаларында 
көз делген іс-шаралардың орындалуы туралы мəліметтерді Қазақстан Республикасы 
Денсаулық сақтау министрлігінің Заң қызметі департаментіне ұсынуды қамтамасыз 
етсін.

4. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау жетекшілік ететін Қазақстан Республи-
касының Денсаулық сақтау вице-министрі А. В. Цойға жүктелсін. 

5. Осы бұйрық алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік жиырма бір 
күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

Қазақстан Республикасының
Денсаулық сақтау министрі Е.БІРТАНОВ

«КЕЛІСІЛГЕН»  «КЕЛІСІЛГЕН»
Қазақстан Республикасының  Қазақстан Республикасының
Еңбек жəне халықты əлеуметтік  Ұлттық экономика министрі
қорғау министрі
___________________ Т. Дүйсенова ___________________ Т. Сүлейменов
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Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 
2018 жылғы 5 мамырдағы №224 бұйрығымен бекіткен

Халықтың инфекциялық жəне паразиттік, кəсіптік аурулары мен улану 
жағдайларын тексеру қағидалары

1 тарау. Жалпы ережелер
1.Осы халықтың инфекциялық жəне паразиттік, кəсіптік аурулары мен улану 

жағдайларын тексеру қағидалары (бұдан əрі – Қағидалар) халықтың инфекциялық 
жəне паразиттік, кəсіптік аурулары мен улану жағдайларын халықтың санитариялық-
эпидемиологиялық салауаттылығы саласындағы мемлекеттік орган ведомствасының 
аумақтық бөлімшелерінің тексеру тəртібін айқындайды (бұдан əрі – аумақтық бөлімшелер).

2. Халықтың инфекциялық жəне паразиттік, кəсіптік аурулары мен улану 
жағдайлары, тексеруді Жасанды иммунтапшылығы синдромын алдын-алу жəне оған 
қарсы күрес саласында қызмет атқаратын денсаулық сақтау ұйымдары жүргізетін 
адамның иммун тапшылығының вирусы қоздыратын ауру жағдайын қоспағанда, 
аумақтық бөлімшесімен тексерілуіне жатады.

2 тарау. Халықтың инфекциялық жəне паразиттік аурулары 
жағдайларын тексеру тəртібі

3. Халықтың аумақтық бөлімшелер шұғыл хабарлама түскен күннен бас тап 
күнтізбелік 7 күн ішінде халықтың инфекциялық жəне паразиттік аурулары жағ-
дайларына эпидемиологиялық тексеруді жүргізеді.

4. Карантиндік жəне аса қауіпті аурулар тіркелгенде шұғыл хабарламаны бергеннен 
бастап 3 сағатта эпидемиологиялық тексеру басталады. Өлімге əкелген жағдайлар 
тіркелген кезде, сондай-ақ инфекциялық жəне (немесе) паразиттік аурулардың 
өзара байланысқан жəне бір инкубациялық кезеңде 3 жəне содан да көп жағдайлары 
тіркелгенде соңғы шұғыл хабарламаны берген күннен бастап тəулік ішінде (24 сағат) 
эпидемиологиялық тергеу жүргізіледі.

5. Сирек кездесетін, Қазақстан Республикасының аумағында жойылған немесе 
қайтадан пайда болатын халықтың инфекциялық жəне паразиттік аурулары тіркелгенде 
аумақтық бөлімшелермен штаб құрылады, оның құрамына аумақтық бөлімше, 
санитариялық-эпидемиологиялық сараптама орталығы, халықтың санитариялық-
эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы мемлекеттік органның республикалық 
органдары мен ұйымдарының, ғылыми-зерттеу институттарының өкілдері қосылады.

Штабтың жанында мынадай:
1) құрамына эпидемиолог/паразитолог мамандар кіретін эпидемиологиялық тек-

серу жəне талдау;
2) құрамына бактериолог/вирусолог дəрігерлер, зертханашы-дəрігерлер кіретін 

зертханалық диагностикалау;
3) құрамына денсаулық сақтау ұйымдарының дəрігерлері (инфекционистер, тера-

певтер, педиатрлар, невропатологтар, отбасылық дəрігерлер жəне басқа да мамандар) 
кіретін науқастарды анықтау жəне емдеу;

4) құрамына гигиена бейіні бойынша санитариялық дəрігерлер кіретін санитариялық-
гигиеналық қадағалау;

5) құрамына дезинфекционист дəрігері, дезнұсқаушы, дезинфекторлар кіретін де-
зинфекциялау топтары ұйымдастырылады.

6. Эпидемиологиялық көрсеткіштер бойынша инфекциялық жəне паразитарлық 
аурулардың жағдайына инфекция көзін анықтау мақсатында эпидемиологиялық тер-
геу жүргізгенде байланыста болған адамдарға жəне инфекцияның таралуына қатысы 
болуы мүмкін адамдарға зертханалық тексеру жүргізіледі. 

7. Эпидемиологиялық тексеру барысында дəрігер эпидемиолог (паразиолог) 
халықтың инфекциялық жəне паразиттік аурулары жағдайларының клиникалық си-
паттамасын талдайды, ол үшін медициналық мекемеде медициналық құжаттамамен 
танысады, осы мекеме дəрігерлерімен əңгімелеседі, науқастардан жəне науқастармен 
байланыста болған тұлғалардан сұрайды, бар зертханалық деректерді талдайды 
жəне санитариялық-эпидемиологиялық сараптама өткізу үшін ошақтан сынамалар 
алады. Инфекция көзін іздеп табу мақсатында жанасқан түлғалардың зертханалық 
тексеруін ұйымдастырады (бактериологиялық, вирусологиялық, серологиялық жəне 
басқалар). Ең маңызды симптомдар мен белгілер Қазақстан Республикасының 2009 
жылғы 18 қыркүйектегі «Халық денсаулығы жəне денсаулық сақтау жүйесі туралы» 
Кодексінің 7-1-бабының 1 тармағына 2) тармақшасына (бұдан əрі – Кодекс) сəйкес 
бекітілетін, ошақтың эпидемиологиялық тексеру картасына толық жазылады (сипатта-
масы жəне 24 сағат ішінде ең көп болған нəжісі, температурасының қисығы жəне басқа).

8. Аумақтық бөлімшелер мен зертхана қызметкерлерімен бірге зертханалық 
диагностиканың дұрыстығын мынадай критерий: 

1) зертхананың техникалық жабдықталғандығы, өлшеуші құралдарын тексеру 
уақтылығы;

2) халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы 
мемлекеттік органмен бекітілген жəне (немесе) мемлекеттік өлшеулер жүйесі тізбесіне 
енгізілген зертханалық зерттеу жүргізу əдістемелерін сақтау; 

3) қолданылатын орталардың, агглютинация сарысуларының, диагностикумдардың, 
сынақ-жүйелерінің сапасы (жарамдылық мерзімі, сақтау талаптарын бұзбау, өсу сапасы);

4) зертханаішілік бақылау жүргізудің толықтығы мен сапасы;
5) зертханада жұмыс істейтін персоналдың кəсіптік деңгейі бойынша бағалау керек.
9. Диагнозды этиологиялық ашу үшін науқастардың материалын қолданыстағы 

əдістемелік құжаттарға сəйкес зерттеледі. Көрсеткіш бойынша зерттеулер халықтың 
санитариялық-эпидемиологиялық салауаттылығы саласындағы мемлекеттік органның 
зертханалық ұйымдарында жүргізіледі, бөлінген патогенді өсірінділер сəйкестендіру 
үшін тиісті референс-зертханаға жіберіледі.

10. Халықтың инфекциялық жəне паразитарлық ауруларына эпидемиологиялық тер-
геу жүргізу барысында аумақтық бөлімшелер жинастырған эпидемиологиялық анамнез 
жəне науқастарды сұрастыру негізінде, сонымен бірге медициналық ұйымдармен ау-
руларды тексеру кезінде алынған клиникалық жəне зертханалық мəліметтерге сүйеніп 
қорытынды диагноз қойылады. 

11. Науқастардан жəне науқаспен байланыста болғандардан сұрақ алу кезінде 
эпидемиолог (паразитолог) маман мыналарды:

1) инкубация кезеңі ішінде ұқсас ауру белгілері бар байланыста болған адамдардың тобын;
2) тегін, аты-жөнін, туған күнін, мекенжайын, байланыс телефондарын, жұмыс/

оқу орнын;
3) ауру басталған күнін (қысқа инкубациялық кезенді аурулар үшін – ауру басталған 

анық күні), ауруханаға жатқан күні мен орнын, аурудың негізгі белгілерін;
4) инфекцияның болуы мүмкін көздері, факторлары жəне берілу жолдары тура-

лы мəліметтерді;
5) ұйымдасқан ұжымға соңғы рет барған, елді мекеннен, облыстан, елден тысқары 

шыққан күнін;
6) алынған профилактикалық егу туралы мəліметтерді анықтайды.
12. Инфекциялық жəне/немесе паразиттік ауруларды сырттан əкелу жағдайы 

тіркелген кезде мыналарды:
1) науқастың соңғы 3 жыл ішінде эндемиялық елдерге бару мерзімін;
2) науқастың эпидемологиялық маусымында сырқаттану кезінен диагноз қойғанға 

дейінгі уақытта Қазақстан Республикасының жəне облыстың, ауданның аумағынан 
орын ауыстыруын;

3) соңғы 3 жыл ішінде белгісіз генездің қызбалық ауруларының болуын жəне соңғы 
3 күн ішінде қызбаның болуын нақтылау керек;

4) соңғы 3 ай ішінде қанның құйылғаны не құйылмағаны;
5) зооноздық жəне карантиндік аурулар жағдайлары тіркелген елді мекенге арасында 

паразит тасымалдаушы немесе қоздырушылардың көзі болуы мүмкін халықтың көптеген 
топтарының (маусымдық жұмысшылар, қоныс аударушылар) келген-келмегені анықтайды.

13. Карантиндік инфекциялар, аса қауіпті аурулар, сондай-ақ топталған ауру-
ларды тіркелгенде халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы 
саласындағы мемлекеттік орган ведомствосының аумақтық бөлімшесі үй басын ара-
лауды ұйымдастырады.

14. Науқас инкубация кезеңі/ауру ағымында ұйымдасқан ұжымға немесе 
эпидемиологиялық маңызды объектіге (мұнда инфекцияның одан əрі таралуы мүмкін) 
барған жағдайда шұғыл хабарлама берілген кезден бастап халықтың санитариялық-
эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы мемлекеттік орган ведомствосының 
аумақтық бөлімшесі күнтізбелік 7 күн мерзімде сол объектіні тексеруді жəне аурудың 
ары қарай таралуының алдын алу бойынша санитариялық-эпидемияға қарсы жəне 
санитариялық-профилактикалық іс-шараларды ұйымдастырып, жүргізеді артынан 
Кодекстің 7-1-бабының 1 тармағы 2) тармақшасына сəйкес бекітетін нысан бойын-
ша санитариялық-эпидемиологиялық тексеру актісін толытырады.

15. Инфекциялық жəне паразитарлық аурулардың жағдайына тергеу жүргізу ба-
рысында декреттелген контингент арасында инфекция көзіне күдік туғызған кезде 
соңғылары зертханалық зерттеулердің нəтижелерін алғанға дейін жəне тұрғындарға 
қауіп туғызбас үшін объектің басшысы бұйрығымен немесе аумақтық бөлімшенің 
қаулылары бойынша жұмыстан шеттетіледі. 

16. Басқа аймақтардан келген улану себебі болған (күдікті тағам немесе шикізат) 
инфекция көздерімен туындаған халықтың инфекциялық жəне паразитарлық ауруларын 
тексеру барысында, сол орында санитариялық-эпидемияға қарсы жəне санитариялық-
профилактикалық іс-шараларды ұйымдастыру үшін денсаулық сақтау ұйымымен ауру 
туралы хабарламаның аумақтық бөлімшеге уақытылы берілуі тексеріледі. 

17. Эпидемиологиялық тексеру нəтижелері Кодекстің 7-1-бабының 1 тармағы 2) 
тармақшасына сəйкес халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы 
саласындағы уəкілетті орган бекіткен инфекциялық ауру ошағының эпидемиологиялық 
тексеру Картасына (бұдан əрі – ИАОЭТ Картасы) жазылады. 

3тарау. Халықтың кəсіптік аурулары мен улану жағдайларын тексеру тəртібі
Параграф 1. Кəсіптік аурулар мен уланулар жағдайы бойынша аумақтық 

бөлімшелерге хабарлау тəртібі 
18. Жұмыс беруші кəсіптік ауру мен уланудың əр жағдайына тексеріс жүргізу үшін 

екі комиссия құрады:
1) жұмысшының еңбек жағдайына санитариялық-эпидемиологиялық сипаттама 

жасау жөніндегі комиссия (бұдан əрі – СЭС комиссиясы);
2) жіті жəне созылмалы кəсіптік аурулар мен уланулардың жағдайларын тергеу 

комиссиясы (бұдан əрі – комиссия).
19. Ұйым (кəсіпорын) таратылған жағдайда комиссияны жəне СЭС комиссиясын 

құру туралы бұйрықты жұмыс беруші-заңды қабылдап алушы шығарады.
20. Кəсіптік аурулар мен уланудың əрбір жағдайына тергеу жүргізудің басы 

медициналық ұйымның Кодекстің 7-1-бабының 1 тармағы 2) тармақшасына сəйкес 
халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы уəкілетті ор-
ган бекітетін «Инфекциялық ауру, тамақтан, кенеттен кəсіби улану, екпеге əдеттегіден 
бөлек реакция болғаны туралы шұғыл хабарлама» (бұдан əрі – шұғыл хабарлама) 
медициналық құжаттамасы аумақтық бөлімшелер жолдауы болып табылады жəне 
бір уақытта жұмыс берушіге хабарланады.

21. Жұмыскердің жіті кəсіптік аурудың немесе уланудың бастапқы диагнозын 
анықтау туралы шұғыл хабарлама бір тəулік ішінде, ал созылмалы кəсіптік ауру тура-
лы – 3 күнтізбелік күн ішінде науқастың зиянды еңбек жағдайында байланыста болған 
соңғы жұмыс орнының мекен-жайы бойынша аумақтық бөлімшеге жəне жұмыс берушіге 
осы Қағиданының 1 қосымшасындағы формасына сəйкес жіберіледі.

22. Шұғыл хабарлама жіті кəсіптік аурудың немесе уланудың диагнозы өзгерген не-
месе алынып тасталған жағдайда медициналық ұйымдармен (аудан, қала, облыстың), 
ал созылмалы кəсіптік ауру немесе улану жəне олардың салдарлары, сонымен бірге 
жұмыс жасауды қойғаннан кейін ұзақ мерзім ішінде орын алғанда, кəсіптік патология 
жəне сараптама саласында арнайыландырылған медициналық көмек көрсететін 
денсаулық сақтау ұйымымен (əрі қарай - МДҰ) аумақтық бөлімше мен жұмыс берушіге 
3 жұмыс күнінен кешіктірмей береді. 

23. Жіті кəсіптік аурудың немесе уланудың диагнозы өзгерген немесе алынып 
тасталған жағдайда, 24 сағат ішінде, ал созылмалы кəсіптік ауру диагнозында – 7 
жұмыс күні ішінде жаңа шұғыл хабарлама аумақтық бөлімшеге, жұмыс берушіге жəне 
жұмысшының жұмыс орны бойынша медициналық ұйымға беріледі. 

24. Созылмалы кəсіптік ауру немесе улануды қойғаннан кейін, аумақтық бөлімше ма-
мандарымен науқас мəліметтері осы Қағиданың 2 қосымшасына нысанына сəйкес кəсіби 
ауруы, улануы алғашқы рет анықталған адамдарды есепке алу журналына толтырылады. 

Параграф 2. Жұмысшының еңбек жағдайына санитариялық-
эпидемиологиялық сипаттама жасау жөніндегі комиссиясының жұмыс тəртібі

23. Жұмыс беруші аумақтық бөлімшенің жазбаша хабарламасын алған күннен 
бастап 3 жұмыс күні ішінде СЭС комиссиясын құрады, кейіннен комиссияның барлық 
мүшелерін жазбаша хабардар етеді.

24. СЭС комиссиясының құрамы тақ саннан тұрады, оның құрамына жұмыс 
берушінің өкілі, еңбек қауіпсіздігі мен еңбекті қорғау жөніндегі қызметі маманы (неме-
се жұмыс беруші тағайындаған еңбек қауіпсіздігі мен еңбекті қорғау жөніндегі жауап-
ты тұлға), аумақтық бөлімшенің өкілі, зардап шегуші жұмысшы немесе ұқсас жұмыс 
орнының, учаске мен цехтың жұмысшысы, кəсіподақтың немесе жұмысшының өкілі 
кіреді. СЭС комиссиясының төрағасы болып жұмыс беруші сайланады (ұйым басшы-
сы немесе оның орынбасары).

25. Жұмысшының еңбек жағдайының санитариялық-эпидемиологиялық сипатта-
масын (бұдан əрі – СЭС) жасау үшін жұмыс беруші:

1) жұмыс орнындағы (учаскедегі, цехтағы) еңбек жағдайын сипаттайтын құжаттар 
мен материалдарды, оның ішінде мұрағаттық құжаттарды береді; өткізілген 
медициналық тексерістер туралы мəліметтер; кезеңдік медициналық тексеріс ба-
рысында анықталған науқастарды сауықтыру бойынша шаралар жоспарын; еңбекті 
қорғау бойынша жұмысшының білімің тексеру нұсқаулықтары мен хаттамаларын 
тіркеу журналынан көшірме; жұмысшы түсініктемесінің, онымен бірге жұмыс жасай-
тын жұмысшылардан, басқа тұлғалардан сұрау алу хаттамалары; зерттеулер мен 
сынақтардың қорытындылары; жұмысшының денсаулығына тиген зиянның сипаты 
мен ауырлық дəрежесі туралы медициналық құжат; жұмысшыға жеке бас қорғаныс 
құралдары берілгендігін рассау құжаттарының көшірмесі; осы өндіріске (объектіге) 
аумақтық бөлімшелермен жəне еңбек бойынша уəкілетті мемлекеттік органмен бұрын 
берілген ұйғарымдар көшірмесі;

2) комиссия мүшелерінің талап етуі бойынша жұмыс орнындағы еңбек жағдайын 
бағалау мақсатында жеке қаражат есебінен жұмысшының еңбек жағдайына 
санитариялық-эпидемиологиялық сипаттама беру мақсатында жұмыс орнында не-
месе осыған ұқсас жұмыс орнында, өндірістік бақылау мəліметтерін ескере отырып, 
зертханалық-аспаптық жəне басқа гигиеналық зерттеулер жүргізіледі;

3) тексеру құжаттарының сақталуы мен есебін қамтамасыз етеді.
28. СЭС жасау процесінде СЭС комиссиясы:
1) Осы Қағиданың 25 тармағының 1 тармақшасында көрсетілген құжаттарды 

зерделейді;
2) жұмыскердің қызметтестерінен, санитариялық-эпидемиологиялық нормалаудың 

мемлекеттік жүйесінің құжаттары талаптарының бұзылуына жол берген адамдардан 
сұрайды;

3) кəсіптік аурудың немесе уланудың жағдайы мен туындау себептері анықталады; 
4) кəсіби ауру туындаған немесе кəсіптік ауру мен улануға күмəн туындаған жұмыс 

орнына тексеру жүргізіледі;
5) зиянды өндірістік факторларға зертханалық жəне аспаптық зерттеулер жүргізіледі;
6) жұмыс істейтіндердің еңбегінің санитариялық-эпидемиологиялық жағдайы 

бағаланады: 
7) ұйымның сантариялық-эпидемиологиялық тексеру актісін, зертханалық тексеру 

нəтижелерін, еңбек жағдайы бойынша өндірістік объектінің аттестациялау материал-
дары зерделенеді;

8) алдын ала жəне мерзімдік медициналық тексеру материалдары, мерзімдік 
медициналық тексеру кезінде анықталған ауруларды сауықтыру бойынша іс-шаралар 
жоспары, еңбекті қорғау жағдайы жəне санитариялық-сауықтыру шаралары бойынша 
жоспардың орындалуы туралы мəліметтер зерделенеді;

29. СЭС комиссиясының жұмысы аяқталғаннан кейін еркін нысанда қорытынды дайын-
далады жəне аумақтық бөлімшеге беріледі, ол 3 күн ішінде Қазақстан Республикасы Ұлттық 
экономика Министрлігінің 2015 жылғы 30 мамырдағы №415 «Халықтың санитарлық-
эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы есепке алу мен есеп құжаттамасының 
нысандарын бекіту туралы» бұйрығына сəйкес (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік 
тіркеу тізілімінде № 11626 болып тіркелген) бекітілген нысанда СЭС құрады. 

30. Көрсетілген нəтижелерден басқа СЭС зардап шегуші жұмысшының жұмыс орны 
мен жұмыс берушінің заңды мекен-жайы көрсетіледі. Егер зардап шеккен жұмысшы 
жұмыс жасайтын немесе жасаған жұмыс берушінің орналасқан жері мен нақты мекен-
жайы жəне жұмысты (оқуды) орындаудың басқада орындары əр облыстарда, аудан-
дарда, қалаларда, республикалық маңызы бар қалалар мен астанасында болса, СЭС 
кəсіптік ауру мен улану орын алған объектінің нақты мекен-жайы бойынша жүргізіледі. 

31. Егер кəсіптік аурулар немесе улану əртүрлі аумақтық бөлімшелерінің 
бақылауындағы обьектілерінде туындаған болса, соңғы жұмыс орны бойынша аумақтық 
бөлімше.(арнайы сұраныс бойынша тиісті аумақтық бөлімшелерінен жəне басқа да 
ұйымдардан арнайы сұраныс бойынша алынған материалдардың негізінде) СЭС 
құрады. Сұраныс жолданған ұйымдар СЭС құруға қажет сұратылған құжаттардың 
көшірмелерің 15 күнтізбелік күн ішінде ұсынады.

32. Қосымша жұмыс атқару кезінде пайда болған кəсіптік ауруға СЭС құруға қосымша 
жұмыс атқарылған орында жүзеге асырылады.
Параграф 3. Жіті жəне созылмалы кəсіптік аурулар мен уланулар жағдайларын 

тексеру бойынша комиссияның жұмыс тəртібі 
33. Жұмыс беруші қорытынды диагноз қойылғаны туралы МДҰ шұғыл хабарлама 

алған сəттен бастап жіті немесе созылмалы кəсіптік аурудың немесе уланудың əрбір 
жағдайына тексеру жүргізуге комиссия құрады, сонынан комиссия мүшелерің жазба-
ша хабарландырады:

1) шұғыл түрде – еңбекке жарамдылығын жоғалтатын, саны 2 жəне одан да көп 
адам сырқаттанатын (зардап шегетін), өлім-жітімге əкеліп соғатын, аса қауіпті инфек-
цияларымен жіті кəсіптік ауруды немесе улануды. Комиссия төрағасы мемлекеттік 
еңбек инспекторы (аса қауіпті инфекциялар кезінде – бас мемлекеттік санитариялық 
дəрігер немесе оның орынбасары) болып табылады;

2) 24 сағат ішінде – жіті кəсіптік аурудың немесе уланудың алдын ала қойылатын 
диагнозын. Комиисия төрағасы жұмыс беруші (ұйымның басшысы немесе оның орын-
басары) болып табылады;

3) 10 жұмыс күні ішінде – созылмалы кəсіптік ауруды немесе улану Комиссия төрағасы 
жұмыс беруші (ұйымның басшысы немесе оның орынбасары) болып табылады.

33 Комиссияның құрамы тақ саннан тұрады, оның құрамына жұмыс берушінің 
өкілі, еңбек қауіпсіздігі мен еңбекті қорғау жөніндегі қызметінің маманы (немесе жұмыс 
беруші тағайындаған еңбек қауіпсіздігі мен еңбекті қорғау жөніндегі жауапты тұлға), 
медициналық ұйымның өкілдері, аумақтық бөлімшенің маманы, кəсіподақтың немесе 
жұмысшының өкілі кіреді. Даулы жағдайларда тексеріске медициналық ұйымның про-
фпатология бойынша мамандандырылған мамандары қатысады. 

Комиссия мүшелері кəсіптік аурулар немесе улануларға тексеруді комиссия 
құрамында ғана жүргізеді. Комиссия мүшелеріне өз бетінше жеке тексеру жүргізуге 
жол берілмейді.

35. Халықтың кəсіптік аурулар немесе улану жағдайына тексеріс жүргізу бары-
сында комиссия: 

1) жұмыскердің қызметтестерінен, санитариялық-эпидемиологиялық нормалаудың 
мемлекеттік жүйесінің құжаттары талаптарының бұзылуына жол берген адамдардан 
сұрайды;

2) кəсіптік аурудың немесе уланудың жағдайы мен туындау себептерін анықтайды; 
3) кəсіби ауру немесе улану туындаған жұмыс орнына тексеру жүргізіледі;
4) зиянды өндірістік факторларға зертханалық жəне аспаптық зерттеулер жүргізілуің 

ұйымдастырады;
5) жұмыс істейтіндердің еңбегінің санитариялық-эпидемиологиялық жағдайына 

баға береді; 
6) ұйымның сантариялық-эпидемиологиялық тексеру актісін, зертханалық тексеру 

нəтижелерін, еңбек жағдайы бойынша өндірістік объектінің аттестациялау материал-
дарын зерделейді;

7) алдын ала жəне мерзімдік медициналық тексеру материалдары, мерзімдік 
медициналық тексеру кезінде анықталған ауруларды сауықтыру бойынша іс-шаралар 
жоспары, еңбекті қорғау жағдайы жəне санитариялық-сауықтыру шаралары бойынша 
жоспардың орындалуы туралы мəліметтер зерделейді;

8) нұсқаулықтарды жəне жұмыскердің еңбекті қорғау бойынша білімін тексеру хат-
тамалары журналын зерделейді;

9) қызметкердің денсаулығына келтірілген зақымның ауырлық сипаты мен деңгейі 
туралы медициналық құжаттаманы зерделейді;

10) жұмыскерге жеке қорғаныш құралдарын бергендігін растайтын құжаттардың 
көшірмесің зерделейді; 

11) осы өндіріске (обьектіге) халықтың санитариялық-эпидемиологиялық 
саламаттылығы саласындағы мемлекеттік органның аумақтық ведомоство 
бөлімшелерінің жəне еңбекті қорғау саласындағы мемлекеттік органның бұрын берген 
ұйғарымдарының көшірмелерің зерделейді;

Жұмысшының еңбек жағдайының санитариялық-эпидемиологиялық сипаттама-
сы кəсіптік аурулар мен уланулар жағдайларын тексеру барысында қолданылады. 

36. Кəсіптік аурулар мен уланулар жағдайына тексеріс жүргізу барысында комиссия 
мүшелері қаджетті құжаттар мен ақпаратты сұратады. Сұраныс жіберілген ұйым талап 
етілген тексеру жүргізуге жəне санитариялық-эпидемиологиялық сипаттама құруға 
қажетті құжаттардың көшірмесін күнтізбелік 15 күннің ішінде жібереді.

37. Комиссияның тексеру нəтижесі бойынша 3 жұмыс күні ішінде жұмыс берушімен 
«Еңбек қызметіне байланысты жазатайым оқиғаларды тергеп-тексеру материалдарын 
ресімдеу бойынша нысандарды бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Денсаулық 
сақтау жəне əлеуметтік даму Министрінің 2015 жылдың 28 желтоқсанында № 1055 
бұйрығымен (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 12655 
болып тіркелген) бекітілген нысанына сəйкес Еңбек қызметіне байланысты жазатайым 
оқиға туралы акт (бұдан əрі – Акт) толтырылады, ол үш күн ішінде зардап шегушіге не-
месе оның сенімді тұлғасына жəне аумақтық бөлімшеге жолданады. 

38. Акт басқа да тексеріс материалдарымен бірге жұмыс берушіде жəне аумақтық 
бөлімшелерде сақталады. 

39. Акт негізінде жұмыс беруші айлық мерзім ішінде кəсіптік аурулар мен 
уланулардың алдын алу бойынша шаралар жоспарын дайындайды, оның орындалуы 
бойынша жəне комиссияның шешімің аумақтық бөлімшеге жазбаша түрде хабарлайды. 

40. Басқа ұйымға жұмыс істеуге жіберілген жұмысткерде кəсіптік ауру немесе улану-
лар пайда болған жағдайда аталған кəсіптік ауру туындаған ұйымда құрылған комиссия 
тексереді. Комиссия құрамына жұмыскерді жіберген жұмыс берушінің (ұйымның, жеке 
кəсіпкердің) өкілетті өкілі кіреді. Жұмыс берушінің уəкілетті өкілінің келмеуі немесе 
уақытында келмеуі тексеру мерзімін өзгертуге негіз болып есептелмейді.

41. Қосымша жұмыс атқару кезінде жұмысшыда пайда болған кəсіптік ауру немесе 
улану, қосымша жұмыс атқарылған орын бойынша тексеріледі.

42. Тексеру кезінде кəсіптік аурудың пайда болуына əсер еткен зиянды өндірістік 
факторлармен қарым-қатынаста болмаған, сонымен бірге жұмыс жасамайтын тұлғалар 
үшін созылмалы аурулар мен уланулардың туындау себептері мен салдарларын тексеру, 
зиянды өндірістік факторлары бар бұрынғы жұмыс орны бойынша жүзеге асырылады. 

43. Егер зардап шегуші жұмыс істейтін немесе жұмыс жасаған жұмыс берушінің жəне 
орындалатын жұмыстың (оқудың) басқа да орындарының тұрақты мекенжайы əртүрлі об-
лыста, ауданда жəне қалада, республикалық маңызы бар қалалар мен астанада болса, 
кəсіптік ауру немесе улану жағдайын тексеру Актісің жасау, жағдайды тіркеу жəне есепке 
алу кəсіптік ауру немесе улану орын алған обьектінің нақты орнында жүргізіледі. Актіде 
зардап шегушінің нақты жұмыс орны мен жұмыс берушінің заңды мекенжайы көрсетіледі.

44. Кəсіптік аурулар немесе улануды ретроспективті тексеру нəтижелері бойынша, 
Акт мұрағаттық мəліметтерден қалпына келтіріледі немесе белгіленген тəртіпте кəсіптік 
аурулар немесе уланулардың орын алуы мен диагностикалануының бұрын болғанынан 
тəуелсіз, қайтадан құрылады немесе осы Акттың объектінің басшысының қолы мен 
мөрімен расталған дубликаты беріледі. 

45. Кəсіптік, инфекциялық жəне паразитарлық ауруларды тексеру ИАОЭТ карта-
сына (бұдан əрі – ИАОЭТ Картасы) жазылады, ол Актіге қосымша болып есептеледі 
жəне сонымен бірге сақталады. 

Кəсіптік, инфекциялық жəне паразитарлық ауруларды тексеру нəтижесі бойын-
ша ИАОЭТ картасы инфекциялық немесе паразитарлық аурулар диагнозын қойған 
медициналық ұйымға, аумақтық бөлімшеге, МДҰ, жұмыс берушіге жəне жұмысшыға 
жолданады. 

Халықтыңинфекциялықжəне паразиттік, кəсіптікаурулары 
менуланужағдайларын тексеруқағидаларына 1-қосымша

Нысан
Кəсіби ауру жəне улану туралы хабарлама

Извещение о профессиональном заболевании и отравлении

1. Тегі, аты, бар болған кезде əкесінің аты (Фамилия, имя, отчество)
_____________________________________________________________________
2. Жынысы(Пол)________________________________________________________
3. Жасы(Возраст)_______________________________________________________
толық жасы (полных лет)
4. Ұйымның атауы, оның меншіктік түрі (наименование организации, ее форма собствен-

ности)____________________________________________________________________
5. Цехтің, бөлімшенің, учаскенің атауы (Наименование цеха, отделения,участ

ка)______________________________________________________________________
6. Жалпы еңбек өтілі (Общий стаж работы).___________________________________
7. Еңбек өтілі (Стаж работы). Кəсіби ауруды туғызған өндірістік зиянды факторлар-

мен жанасуда болған. (В контакте с вредными производственными факторами, вызвав-
шими профессиональное заболевание состоял) _________________________________

8. Негізгі диагнозы (Основной диагноз) ____________________________________
Қосымша (Сопутствующий) _____________________________________________
9. Ауруды тудырған зиянды өндірістік фактор (Вредный производственный фактор, 

вызвавший заболевание) __________________________________________________
10. Қорытынды диагноз қойылған күн (Дата установления окончательногодиагно-

за) _____________________________________________________________________
11. Диагнозды қойған ұйымның атауы (Наименование организации,установивший 

диагноз) ________________________________________________________________
12. Хабарламаның тіркеу нөмірі (Регистрационный номер извещения № ___)
«____» ___________________ күні 20 ж.(г.)
Ұйымның Хабарлама жіберілген күн (Дата отправления извещения)
мөрінің орны «____»___________________________ 20 ж.(.)

Место печати Хабарламаны жіберген адамның қолы _____________________________
 организации (Подпись лица, пославшего извещение) тегі, аты, бар болған кезде 

əкесінің аты(фамилия, имя, отчество)

Халықтың инфекциялық жəне паразиттік, кəсіптік аурулары мен улану 
жағдайларын тексеру қағидаларына 2-қосымша

Нысан

Кəсіби ауруы, улануы алғашқы рет анықталған адамдарды есепке алу
ЖУРНАЛЫ 
ЖУРНАЛ

учета лиц, у которых впервые выявлено профессиональное заболевание, 
отравление

Басталды (Начат) «____»______________________________ 20 ж.(г.) 
Аяқталды (Окончен) «____»_________________________________ 20 ж.(г.)
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Стаж работы

Жалпы 
еңбек өтілі

Кəсіби ауруды туғызған 
өндірістік зиянды 

факторлармен жанасуда 
болған

Общий 
стаж 

работы

В контакте с вредными про-
изводственными факторами, 
выз вавшими профессиональ-

ное заболевание состоял
1 2 3 4 5 6 7 8 9

жалғасы:
Өндірістік зиянды 

факторлар Диагнозы Қорытынды диагнозды қойған 
ұйымның атауы Ескерту

Вредные 
производственные 

факторы
Диагноз

Наименование организаций, 
установившей окончательный 

диагноз
Примечание

10 11 12 13

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2018 жылғы 
12 маусымда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің 
тізіліміне №17039 болып енгізілді.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ӘДІЛЕТ
МИНИСТРЛІГІНІҢ БҰЙРЫҒЫ

2018 жылғы 13 маусым           №923       Астана қаласы

«Жер қойнауын пайдалануға арналған келісімшарттар 
жобаларының құқықтық сараптамасын жүзеге асыру 

ережелерін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Әділет 
министрінің 2015 жылғы 20 қаңтардағы №25 бұйрығының 

күші жойылды деп тану туралы

«Құқықтық актілер туралы» 2016 жылғы 6 сəуірдегі Қазақстан Республикасы 
Заңының 27-бабының 2-тармағына сəйкес БҰЙЫРАМЫН:

1. «Жер қойнауын пайдалануға арналған келісімшарттар жобаларының құқықтық са-
раптамасын жүзеге асыру ережелерін бекіту туралы» Қазақстан Рес публикасы Əділет 
министрінің 2015 жылғы 20 қаңтардағы № 25 бұй рығының (Нормативтік құқықтық актілерді 
мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 10169 болып тіркелген, 2015 жылғы 9 қыркүйекте 
«Əділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде жарияланған) күші жойылды деп танылсын.

2. Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінің Мемлекеттің мүліктік құқықтарын 
қорғау жөніндегі департаменті Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген 
тəртіпте:

1) осы бұйрықты мемлекеттік тіркеуді;
2) осы бұйрықты мемлекеттік тіркеген күнінен бастап күнтізбелік он күн ішінде оның 

көшірмесін қазақ жəне орыс тілдерінде қағаз жəне электрондық түрде ресми жариялау 
жəне Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау 
банкіне енгізу үшін Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінің «Республикалық 
құқықтық ақпарат орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық 
мемлекеттік кəсіпорнына жолдауды;

3) осы бұйрықты мемлекеттік тіркегеннен кейін күнтізбелік он күн ішінде оның 
көшірмесін мерзімді баспа басылымдарына ресми жариялауға жолдауды;

4) осы бұйрықты ресми жарияланғаннан кейін Қазақстан Республикасы Əділет 
министрлігінің интернет-ресурсында орналастыруды қамтамасыз етсін.

3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау Қазақстан Республикасы Əділет 
министрлігінің жауапты хатшысы Д. Айтмухаметовке жүктелсін.

4. Осы бұйрық 2018 жылғы 29 маусымынан бастап қолданысқа енгізіледі жəне 
ресми жариялануға жатады.

Қазақстан Республикасының
Əділет министрі М. БЕКЕТАЕВ

«КЕЛІСІЛДІ»   «КЕЛІСІЛДІ»
Қазақстан Республикасының Қазақстан Республикасының
Инвестициялар жəне даму министрі Энергетика министрі
__________ Ж. Қасымбек  __________ Қ. Бозымбаев
2018 жылғы 18 маусым  2018 жылғы 18 маусым

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2018 жылғы 
20 маусымда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің 
тізіліміне №17098 болып енгізілді.

(Соңы. Басы 19-бетте) 
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ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
ЭНЕРГЕТИКА МИНИСТРЛІГІНІҢ БҰЙРЫҒЫ

2018 жылғы 28 сәуір         №151          Астана қаласы

Көмірсутектерді барлауды және (немесе) өндіруді жүргізу 
кезінде пайдаланылатын теңіз объектілерін теңізде және 

ішкі су айдындарында құру, орналастыру және пайдалану 
қағидаларын бекіту туралы 

«Жер қойнауы жəне жер қойнауын пайдалану туралы» 2017 жылғы 27 
желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Кодексі 157-бабының 5-тармағына 
сəйкес БҰЙЫРАМЫН:

1. Қоса беріліп отырған Көмірсутектерді барлауды жəне (немесе) өндіруді жүргізу 
кезінде пайдаланылатын теңіз объек тілерін теңізде жəне ішкі су айдындарында құру, 
орналастыру жəне пайдалану қағидалары бекітілсін.

2. Мыналардың күші жойылды деп танылсын:
1) «Жасанды аралдарды, бөгеттерді, құрылыстар мен қондырғыларды, сондай-ақ 

мұнай операцияларымен байланысты өзге де объектілерді құру, пайдалануға беру 
жəне пайдалану қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Энергетика 
министрінің 2015 жылғы 23 ақпандағы № 131 бұйрығы (Нормативтік құқықтық актілерді 
мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 10900 болып тіркелген, «Егемен Қазақстан» газетінде 
2016 жылғы 7 сəуірде № 65 (28793) жарияланған);

2) «Жасанды аралдарды, бөгеттерді, құрылыстар мен қондырғыларды, сондай-ақ 
мұнай операцияларымен байланысты өзге де объектілерді құру, пайдалануға беру 
жəне пайдалану қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Энергетика 
министрінің 2015 жылғы 23 ақпандағы № 131 бұйрығына өзгерістер енгізу туралы» 
Қазақстан Республикасы Энергетика министрінің міндетін атқарушының 2016 жылғы 
18 шілдедегі № 325 бұйрығы (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу 
тізілімінде № 14258 болып тіркелген, 2016 жылғы 14 қазанда «Əділет» ақпараттық-
құқықтық жүйесінде жарияланған).

3. Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігінің Мұнай-газ кешеніндегі 
мемлекеттік инспекция департаменті Қазақстан Республикасының заңнамасында 
белгіленген тəртіппен:

1) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік 
тіркеуді;

2) осы бұйрық мемлекеттік тіркелген күнінен бастап күнтізбелік он күн ішінде 
оның қазақ жəне орыс тілдеріндегі қағаз жəне электрондық түрдегі көшірмесін рес-
ми жариялау жəне Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерінің 
эталондық бақылау банкіне қосу үшін «Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінің 
Республикалық құқықтық ақпарат орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы 
республикалық мемлекеттік кəсіпорнына жіберуді;

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

4) осы бұйрықты ресми жарияланғаннан кейін Қазақстан Республикасы Энергетика 
министрлігінің интернет-ресурсында орналастыруды;

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

4. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау жетекшілік ететін Қазақстан 
Республикасының энергетика вице-министріне жүктелсін.

5. Осы бұйрық 2018 жылғы 29 маусымнан бастап қолданысқа енгізіледі жəне рес-
ми жариялануға тиіс.

 
Қазақстан Республикасының

 Энергетика министрі Қ.БОЗЫМБАЕВ

«КЕЛІСІЛДІ»   «КЕЛІСІЛДІ»
Қазақстан Республикасы   Қазақстан Республикасының
Премьер-Министрінің орынбасары- Ақпарат жəне коммуникациялар
Қазақстан Республикасының министрі
Ауыл шаруашылығы
министрі______________Ө. Шөкеев ________________ Д. Абаев
2018 жылғы 29 мамыр   2018 жылғы 30 мамыр

«КЕЛІСІЛДІ»   «КЕЛІСІЛДІ»
Қазақстан Республикасының Қазақстан Республикасының
Инвестициялар жəне даму министрі Қорғаныс министрі
________________Ж. Қасымбек _______________ С. Жасұзақов
2018 жылғы 14 мамыр   2018 жылғы 23 мамыр

 «КЕЛІСІЛДІ»   «КЕЛІСІЛДІ»
Қазақстан Республикасы  Қазақстан Республикасының
Ұлттық қауіпсіздік  Ұлттық экономика министрі
комитетінің төрағасы  ________________Т. Сүлейменов
________________ К. Мəсімов
2018 жылғы 25 мамыр   2018 жылғы 11 мамыр

«КЕЛІСІЛДІ»
Қазақстан Республикасының Ішкі істер министрі
________________Қ. Қасымов
2018 жылғы 18 мамыр 

Қазақстан Республикасы Энергетика министрінің 
2018 жылғы  28 сəуірдегі №151 бұйрығымен бекітілген

Көмірсутектерді барлауды жəне (немесе) өндіруді жүргізу кезінде пайдаланы-
латын теңіз объектілерін теңізде жəне ішкі су айдындарында құру, 

орналастыру жəне пайдалану 
ҚАҒИДАЛАРЫ

1-тарау. Жалпы ережелер
1. Осы Көмірсутектерді барлауды жəне (немесе) өндіруді жүргізу кезінде пайда-

ланылатын теңіз объектілерін теңізде жəне ішкі су айдындарында құру, орналастыру 
жəне пайдалану қағидалары (бұдан əрі - Қағидалар) «Жер қойнауы жəне жер қойнауын 
пайдалану туралы» 2017 жылғы 27 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Кодексі 
(бұдан əрі - Кодекс) 157-бабының 5-тармағына сəйкес əзірленді жəне көмірсутектерді 
барлауды жəне (немесе) өндіруді жүргізу кезінде пайдаланылатын теңіз объектілерін 
теңізде жəне ішкі су айдындарында құру, орналастыру жəне пайдалану тəртібін 
айқындайды. 

Осы Қағидалар сондай-ақ Кодекстің 154-бабының 13-тармағына сəйкес сақтық 
аймағында көмірсутектер бойынша жер қойнауын пайдалану жөніндегі операцияларға 
да қолданылады.

2. Осы Қағидаларда пайдаланылатын негізгі ұғымдар: 
1) жүзбелi бұрғылау қондырғысы - теңiз түбiндегi жерасты ресурстарын барлау 

жəне (немесе) өндiру жөнiндегi бұрғылау жұмыстарын орындауға арналған кеме 
(жүзбелi құрылыс);

2) жүзбелі жабдықты (жүзбелі бұрғылау қондырғысын) алуға тапсырыс беруші 
– жүзбелі жабдықты (жүзбелі бұрғылау қондырғысын) құру жөніндегі жұмыстарды 
орындауға арналған мердігерлік шартын жасаған жеке, заңды тұлға немесе бірлестік 
(консорциум), құрылып жатқан кеменің инвесторы, иесі;

3) мердігер – теңіз объектілерін құру жəне оларды қолдану процесі кезінде 
техникалық алып жүру жөніндегі жұмыстарды орындауға арналған мердігерлік шартына 
сəйкес жер қойнауын пайдаланушы (жер қойнауын пайдалануға келісімшарт бойын-
ша оператор, сенімгерлік басқарушы, бірлескен инфрақұрылым объектілерін жедел 
басқаруды жүзеге асыратын басқарушы компания) жəне/немесе жүзбелі жабдыққа 
тапсырыс беруші тартқан жеке немесе заңды тұлға;

4) өтініш беруші - теңіз объектілерін құруға жəне орналастыруға рұқсатын алу үшін 
көмірсутектері саласындағы уəкілетті органға өтініш беретін тұлға;

5) теңіз объектілері - теңізде жəне ішкі су айдындарында көмірсутектерді барлау 
жəне (немесе) өндіру жүргізу кезінде қолданылатын жасанды аралдар, бөгеттер, 
құрылыстар, қондырғылар, құбырлар жəне өзге объектілер;

6) теңіз объектілерін пайдалану - теңіз объектілерін мақсаты бойынша пайдалану 
үшін техникалық шаралар жиынтығы.

Осы Қағидаларда қолданылатын өзге ұғымдар мен анықтамалар Қазақстан 
Республикасының жер қойнауы жəне жер қойнауын пайдалану туралы заңнамасына 
сəйкес қолданылады.

2-тарау. Көмірсутектерді барлауды жəне (немесе) өндіруді жүргізу кезінде 
пайдаланылатын теңіз объектілерін теңізде жəне ішкі су айдындарында құру, 

орналастыру жəне пайдалану тəртібі
1-параграф. Теңіз объектілерін құру жəне орналастыруға 

рұқсаттарды алу
3. Өтініш беруші осы Қағидаларға 1-қосымшаға сəйкес нысан бойынша берілетін 

теңіз объектілерін теңізде жəне ішкі су айдындарында құру жəне орналастыруға рұқсат 
(бұдан əрі - рұқсат) алу үшін көмірсутектері саласындағы уəкілетті органға www.elicense.
kz, www.egov.kz «электрондық үкіметтің» веб-порталы арқылы:

1) осы Қағидаларға 2-қосымшаға сəйкес нысан бойынша теңіз объектілерін құруға 
жəне орналастыруға рұқсат алуға өтінішті (бұдан əрі - өтініш);

2) осы Қағидаларға 3-қосымшаға сəйкес теңіз объектілерін құруға жəне 
орналастыруға рұқсат алу үшін мəліметтер (бұдан əрі – мəліметтер нысаны) ныса-
нын жолдайды.

Рұқсат беру (беруден бас тарту) осы Қағидалардың осы тармағында көзделген 
құжаттарды алған күннен бастап он үш жұмыс күні ішінде көмірсутектері саласындағы 
уəкілетті органмен жүзеге асырылады.

4. Көмірсутектері саласындағы уəкілетті орган өтінішті екі жұмыс күні ішінде мына-
дай негіздер бойынша қараусыз кері қайтарады: 

1) өтініш беруші рұқсатты алу үшін ұсынған құжаттарының жəне (немесе) оларда 
қамтылған деректердің (мəліметтердің) дұрыс еместігі анықталса;

2) өтініш берушінің жəне (немесе) рұқсатты беру үшін қажетті ұсынылған 
материалдардың, объектілердің, деректердің жəне мəліметтердің Қазақстан Респуб-
ликасының нормативтік құқықтық актілерінде белгіленген талаптарға сəйкес келмеуі;

3) өтініш берушіге қатысты мемлекеттік қызмет ті алуды талап ететін қызметке 
немесе жекелеген қызмет түрлеріне тыйым салатын заңды күшіне енген сот шешімі 
(үкімі) болса;

4) өтініш берушіге қатысты заңды күшіне енген сот шешімі болса, оның негізінде 
өтініш беруші мемлекеттік қызметті алумен байланысты арнаулы құқығынан айырылса.

Сəйкессіздіктері жойылған өтінішті қарау мерзімін көмірсутектері саласындағы 
уəкілетті орган өтініш берушінің қайта жолданған өтінішін алған күннен бастап санайды. 

5. Осы Қағидалардың 3-тармағында көзделген құжаттардағы толық мəліметтерді 
ұсынған жағдайда, көмірсутектері саласындағы уəкілетті орган қоса берілген 
мəліметтерді нысанымен өтінішті алғаннан кейін оларды теңіз объектілерін көрсетілген 
географиялық координаталары ауданында құрудың немесе орналастырудың 
мүмкіндігіне немесе мүмкін еместігіне жеті жұмыс күні ішінде келісім беретін су қорын 
пайдалану жəне қорғау, жануарлар дүниесiн қорғау, өсiмiн молайту жəне пайдала-
ну саласындағы уəкілетті органдарға, Қазақстан Республикасы Ұлттық кауіпсіздік 
комитетінің Шекара қызметіне, қорғаныс саласындағы мемлекеттік саясатын жүргізетін 
орталық атқарушы органға екі жұмыс күні ішінде жолдайды.

6. Көмірсутектері саласындағы уəкілетті орган осы Қағидалардың 5-тармағында 
көзделген уəкілетті органдардың, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық кауіпсіздік 
комитетінің Шекара қызметінің, қорғаныс саласындағы мемлекеттік саясатын жүргізетін 
орталық атқарушы органның жауаптарын алғаннан кейін төрт жұмыс күні ішінде өтінішті 
қарап, рұқсатты береді немесе беруден бас тартады.

7. Көмірсутектері саласындағы уəкілетті орган осы Қағидалардың 5-тармағында 
көзделген уəкілетті органдардың, Қазақстан Республикасы Ұлттық кауіпсіздік 
комитетінің Шекара қызметінің, қорғаныс саласындағы мемлекеттік саясатын жүргізетін 
орталық атқарушы органның біреуінің теріс жауабы болса рұқсат беруден бас тартады.

Ескертулерді (болған жағдайда) алып тастағаннан кейін рұқсатты алу осы 
Қағидалардың 4, 5, 6-тармақтарына сəйкес жүзеге асырылады.

8. Қайта ұйымдастырылған жəне (немесе) атауы өзгерген жағдайда, өтініш беруші 
көрсетілген мəліметтерді растайтын тиісті құжаттардың көшірмесімен қоса осы 
Қағидалар дың 3-тармағына сəйкес рұқсатты қайта ресімдеу туралы еркін нысанда 
өтініш береді.

Көмірсутектері саласындағы уəкілетті орган өтініш беруші тиісті өтінішін жолдаған 
күннен бастап бес жұмыс күні ішінде осы Қағидалардың 5-тармағында қарастырылған 
рəсімді сақтамай-ақ рұқсатты қайта ресімдейді.
2-параграф. Теңізде жəне ішкі су айдындарында көмірсутектерді барлау жəне 

(немесе) өндіру жүргізумен байланысты теңіз объектілерін жобалау
9. Жер қойнауын пайдаланушылардың (жер қойнауын пайдалануға келісімшарт 

бойынша операторлардың, сенімгерлік басқарушылардың, бірлескен инфрақұрылым 
объектілерін жедел басқаруды жүзеге асыратын басқарушы компаниялардың) 
(бұдан əрі – жер қойнауын пайдаланушы) бастамасы мен шығыстары бойынша теңіз 
объектілерін жобалау жер қойнауын пайдалану жөніндегі операцияларды жүргізу үшін 
Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тəртіппен бекітілген жобалық 
құжатқа сəйкес жүзеге асырылады.

10. Белгісіз тұлғалар тобы, соның ішінде жер қойнауын пайдаланушылар қолдану 
үшін арналған жүзбелі жабдықты (жүзбелі бұрғылау қондырғыларын) жобалау 
азаматтық-құқықтық келісім негізінде жүзеге асырылады.

11. Құруға жəне пайдалануға жататын теңіз объектісін орналастыру орнын таңдау 
теңіз объектісін қауіпсіз салуды жəне пайдалануды қамтамасыз ету мақсатында теңіз 
түбі учаскесіне толық геотехникалық зерделеу жүргізілгеннен кейін жүзеге асырылады.

12. Теңіз объектісін құруға арналған учаскені зерделеу кезінде жер қойнауын пай-
даланушы (мердігер) мыналарды жүзеге асырады:

1) құбыр жолдардың, кəбілдің жəне басқа да объектілердің бар-жоғын зерттеу;
2) жоспарланып отырған қауіпсіздік дəрежесіне сəйкес теңіз объектісін жобалау үшін 

қажетті теңіз түбінің жағдайы туралы инженерлік-геологиялық деректер;

3) теңіз объектісін орналастыру орнын таңдауды қамтамасыз ету белгіленген, 
əсіресе порттарға кіреберістердегі белгіленген навигациялық жолдардан, сондай-ақ 
дəстүрлі балық аулау орындарынан, өсiмiн молайту, жайып семірту жəне балықтардың 
өріс аударуы үшін аса бағалы учаскелерінен жəне балық шаруашылығы үшін аса бағалы 
маңызы бар басқа су жануарларынан тыс жерде жүргізу.

13. Осы Қағидалардың 35-тармағында көрсетілген жүзбелі қондырғы мен 
объектілерін қоспағанда, теңіз объектілерін құру жұмыс жобалары сəулет, қала 
құрылысы жəне құрылыс қызметі саласындағы Қазақстан Республикасының 
заңнамасында белгіленген тəртіппен келісіледі жəне бекітіледі.

14. Осы Қағидалардың 35-тарма ғында көрсетілген жүзбелі қондырғы мен 
объектілерді қоспағанда, теңіз объектілерін құруды немесе қайта құруды жо-
балау алдында, сəулет, қала құрылысы жəне құрылыс қызметі саласындағы 
Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес инженерлік ізденулер (инженер-
гидрографиялық, геодезиялық, геологиялық, гидрометеорологиялық) жүргізіледі.

15. Инженерлік ізденул ер нəтижелері жұмыс жобаларында қабылданатын 
шешімдерді негіздеу үшін жəне жұмыстарды жобалауды, қауіпсіз жəне сапалы 
жүргізуді ұйымдастыру  үшін қолданылады жəне мəліметтерді өндеу жəне жинақтау 
үшін Қазақстан Республикасы Қарулы Күштері Əскери-теңіз күштері Гидрографиялық 
қамтамасыз ету қызметіне жолданады.

16. Жобалау құжаттамасының құрамына мыналар кіреді:
1) қоршаған табиғи ортаның жай-күйін жобалау алдындағы (базалық) бағалау;
2) теңіз объектісін құруға жоспарланған қоршаған табиғи ортаға əсерін бағалау, оның 

ішінде шаруашылық қызметі нəтижесінде балық ресурстары мен басқа да су жануар-
ларына келтірілетін жəне келтірілген зиянды, оның ішінде болмай қоймайтын зиянды 
өтеу мөлшерін есептеу, Қазақстан Республикасының экологиялық заңнамасында 
көзделген қала құрылысы жəне құрылысты жобалау сатыларын ескере отырып, дəйекті 
түрде жүзеге асырылады;

3) өнеркəсіптік қауіпсіздік талаптарына сəйкес ықтимал дағдарысты (авариялық) 
жағдайларды талдау, олардың алдын алу жəне жұмыс істейтін персонал мен теңізде 
жəне ішкі су айдындарында көмірсутектерді барлау жəне (немесе) өндіру жүргізуге 
байланысты теңіз объектілеріндегі авариялық жағдайда (ықтимал) əсер ету аймағында 
тұратын тұрғындарды қорғау жөніндегі іс-шаралар;

4) келеңсіз салдардың алдын алу жөніндегі шараларды (табиғи экологиялық 
жүйелер мен биоресурстарды қоса алғандағы табиғат ресурстарының жойылуы, то-
зуы, зақымдануы жəне таусылуы) қоса алғанда, табиғатты қорғау шараларының кешені 
бойынша ұсыныстар, ұңғыманы бақылауға алу, су қоймаларының биоресурстарына 
жасалған зардаптарының орнын толтыру;

5) өнеркəсіп қауіпсіздігі, өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету, өндірістік санитария 
жəне жұмыс істеуші персоналдың еңбегін қорғау, сондай-ақ теңіздегі авариялар мен 
олардың салдарын жоюға мамандандырылған өзге де ұйымдарды тарту мəселелері;

6) осы Қағидалардың 12-тармағына сəйкес теңіз объектісін құруға арналған учаскені 
зерттеу нəтижелері.

17. Жер қойнауын пайдаланушы (мердігер) немесе жүзбелі жабдықты (жүзбелі 
бұрғылау қондырғысын) алуға тапсырыс беруші теңіз объектісін құруды жəне пайда-
лануды жүзеге асырғанға дейін халықты хабардар етуді жəне қоғамдық пікірді есепке 
алуды Қазақстан Республикасының экологиялық заңнамасының талаптарына сəйкес 
қамтамасыз етеді.

3-параграф. Теңіз объектілерін құру жəне орналастыру
18. Теңiзде жəне iшкi су айдындарында көмiрсутектерге арналған жер қойнауын 

пайдалану жөнiндегi операцияларды жүргiзу кезінде теңіз объектiлерін құру, орналас-
тыру жəне пайдалану базалық жобалау құжатына, əзірлеуді талдауға немесе Кодекс 
қолданысқа енгізілгенге дейін бекітілген базалық жобалау құжатына сəйкес қоршаған 
ортаны қорғау жəне сақтау жағдайында жол берiледi.

19. Теңіз объектілерін құруды аяқтаған соң, осы Қағидалардың 35-тармағында 
көрсетілген жүзбелі қондырғы мен объектілерден басқа, жер қойнауын пайдалану-
шы (мердігер) оларды сəулет, қала құрылысы жəне құрылыс қызметі саласындағы 
Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес теңіз объектілерін пайдалануға 
қабылдауды қамтамасыз етеді. 

20. Осы Қағидалардың 35-тармағында көрсетілген жүзбелі қондырғы мен 
объектілерді пайдалануға қабылдау, сондай-ақ оларды монтаждау жəне іске қосу 
бойын ша одан кейінгі жұмыстар өнеркəсіптік қауіпсіздік жəне теңізде сауда мақсатында 
жүзу саласындағы Қазақстан Республикасының заңнамасының талаптарына сəйкес 
жүзеге асырылады.

Осы Қағидалардың 35-тармағын ескере отырып, тапсырыс беруші Қазақстан 
Республикасының аумағындағы құрылыстың аяқталғанынан кейін теңізде жəне ішкі 
су айдындарында көмірсутектерді барлау жəне (немесе) өндіру жүргізу үшін жүзбелі 
жабдықтың (жүзбелі бұрғылау қондырғыны) бастапқы қабылдауын жүзеге асырады.

Каспий теңізінің қазақстандық секторындағы белгіленген учаскі шегінде 
(келісімшарттық аумағы) монтаждау жұмыстарының аяқталысымен жүзбелі жабдықты 
(жүзбелі бұрғылау қондырғысын) пайдалануға енгізу жүзбелі қондырғының (жүзбелі 
бұрғылау қондырғысы меншік иесінің) немесе оның өкілетті тұлғасы жəне өндірістік 
қауіпсіздік саласындағы уəкілетті органның аумақтық бөлімше өкілінің қатысуымен жер 
қойнауын пайдаланушымен құрылған комиссиямен жүзеге асырылады.

21. Жер қойнауын пайдаланушы (мердігер) адамдардың қауіпсіздігіне қатер 
төндірмеу, кеменің жүзуіне немесе балық аулауға жəне əдетте теңіздегі белгілі бір 
аумақта жүзеге асырылатын басқа да заңды іс-əрекеттерге кедергі келтірмеу үшін 
теңіз объектілеріне олардың теңіздегі жəне ішкі су айдындарында орналасқан жері 
туралы ескерту жөніндегі тиісті құралдарды (навигациялық жабдық құралдарды) 
қамтамасыз етеді.

22. Теңіз объектілерінің айналасында қауіпсіздік аймақтары белгіленіп, əрбір сырт 
шегі нүктесінен  бес жүз метрден аспайтын арақашықтықта созылып жатады.

Теңізде жүзушілерге хабарландыру шығару үшін Қазақстан Республикасы Қарулы 
Күштері Əскери-теніз күштері Гидрографиялық қамтамасыз ету қызметіне нүкте ко-
ординаттары жолданады

23. Теңізде жəне ішкі су айдындарында мұнай сақтау қоймаларын немесе резер-
вуарларын салуға жəне пайдалануға, мұнайды уақытша (күнтізбелік жиырма күннен 
аспайтын) сақтауды қоспағанда, мұндай мұнайды танкерлермен теңіз объектілерінен 
тікелей тасымалдау кезінде теңіз объектілерінде мұнайды сақтау мен қоймада ұстауға 
тыйым салынады.

4-параграф. Теңіз объектілерін пайдалану
24. Теңіз объектілерін жəне жүзбелі жабдықты (жүзбелі бұрғылау қондырғысын) 

пайдалану тиісті объектіні (объектілерді) осы Қағидалардың 19 жəне 20-тармақтарында 
көрсетілген тəртіппен қабылдағаннан кейін жүзеге асырылады.

25. Теңіз объектісі пайдалануға берілгеннен кейін оны қолдану тұрғындардың 
денсаулығы мен қоршаған ортаға, сондай-ақ балық ресурстары мен басқа да су жа-
нуарларына қауіп төндірмейтін техникалар мен технологияларды пайдалану арқылы 
жүзеге асырылады.

26. Су қорғау аймақтары мен белдеулерінде құрылыс, түбін тереңдету, жару жəне 
өзге де жұмыстар Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 9 шілдедегі Су кодексінің 
125 жəне 126-баптарының талаптарына, сондай-ақ Қазақстан Республикасының 
су заңнамасына сəйкес жергілікті атқарушы органдар белгілеген аймақтар мен 
белдеулерді пайдалану режимін сақтай отырып жүзеге асырылады.

27. Теңіз объектілерін пайдалануды бастау алдында жер қойнауын пайдалану-
шы (мердігер) авариялық-қалпына келтіру жəне жөндеу жұмыстарын жүргізудің ішкі 
тəртібін, сондай-ақ нақты жағдайларды есепке ала отырып, төтенше жағдайлардың 
алдын-алу жəне жою жөніндегі қызметкерлердің жедел іс-қимылдарын, өрт сөндіру 
ескерілген авариялардың алдын-алу жоспары, сондай-ақ теңіз объектілерінде 
дағдарысты (авариялық) жағдайлар туындаған жағдайда жұмыс істейтін персонал 
мен теңіз құрылысының қолданылу аймағында тұратын тұрғындарды көшіру жоспа-
рын əзірлейді жəне бекітеді.

28. Теңіз объектілерін пайдалану үдерісінде дағдарысты (авариялық) жағдайлар 
туындаған кезде өртке қарсы қорғанысты, авариялық-қалпына келтіру жəне жөндеу 
жұмыстарын жүргізу бойынша ішкі тəртібі Қазақстан Республикасының азаматтық 
қорғаныс саласындағы заңнамасының талаптарын сақтаумен жүзеге асырылады.

29. Теңіз объектілерін пайдалану үдерісінде дағдарысты (авариялық) жағдайлар 
туындаған жағдайда көшіру жоспары Қазақстан Республикасының азаматтық қорғаныс 
саласындағы заңнамасының талаптарын сақтаумен жүзеге асырылады.

30. Теңіз объектілерін пайдалануды бастау алдында жер қойнауын пайдаланушы 
(мердігер) қоршаған табиғи ортаның жағдайына (экологиялық мониторинг) ішкі (өнді-
рістік) бақылау тəртібін табиғат қорғаныс заңнамасына сəйкес əзірлейді жəне бекітеді.

31. Жер қойнауын пайдаланушы (мердігер) немесе жүзбелі жабдықты (жүзбелі 
бұрғылау қондырғысын) алуға тапсырыс беруші: 

1) көтеру жəне бекіту;
2) түсіру жəне бастапқы қорыту;
3) жүзу үстінде құрастыру;
4) сүйрету;
5) іске қосу жəне тік көтеру;
6) суға батыру;
7) тіректерді орнату;
8) соңғы монтаждаудан кейін тұтас құрылыстың құрылымдық беріктігі мен тұтастығы 

сияқты жұмыстарды жүргізу кезінде теңізде жəне ішкі су айдындарында көмірсутектерді 
барлау жəне (немесе) өндіру үшін пайдаланылатын құрылыстардың құрылымдық 
беріктігінің əлсіреуіне жол бермеу үшін шаралар қабылдайды.

32. Теңізде жəне ішкі су айдындарында көмірсутегі шикізатын барлау жəне (неме-
се) өндіру жүргізу кезінде пайдаланылатын барлық теңіз объектілерінің құрылымдық 
параметрлері өнеркəсіптік қауіпсіздік талаптарына сəйкес жүйелі түрде тексерілуге 
жəне техникалық қызмет көрсетілуге жатады.

33. Қазақстан Республикасының əскери кемелерінен басқа, бөгде кемелерге теңіз 
құрылысының қауіпсіздік аймақтары шегіне кіруге шек қойылады. Теңізде жəне ішкі су 
айдындарында көмірсутектерді барлау жəне (немесе) өндіру жүргізуді қолдайтын теңіз 
жəне əуе кемелері қауіпсіздік үшін үнемі бортта болып жауап беретін теңіз объектісінің 
персоналын қауіпсіздік аймағына өзінің кіру жəне осыған теңіз объектісін пайдаланатын 
ұйым басшысынан тиісті рұқсат алу ниеті туралы хабардар етеді.

34. Жер қойнауын пайдаланушы (мердігер) дəл координаталарды көрсете отырып, 
теңіз объектісінің орналасу орнын Қазақстан Республикасы Қарулы Күштері Əскери-
теніз күштері Гидрографиялық қамтамасыз ету қызметіне жəне таяудағы порттың 
басшылығына хабарлайды.

35. Мұнай мен газды барлау жəне өндіруге арналған теңіз кемелері, сонымен 
қатар жүзбелі бұрғылау қондырғылары Қазақстан Республикасының Үкіметі таныған 
сыныптау ұйымының біреуі куəландырылудан жəне техникалық бақылаудан өткізген 
кезде теңізде жүзу қауіпсіздік талаптарына сəйкес салынады жəне пайдаланылады.

36. Жер қойнауын пайдаланушы (мердігер) немесе жүзбелі жабдықты (жүзбелі 
бұрғылау қондырғысын) алуға тапсырыс беруші жұмыстарды орындауға арналған 
жабдық пен техникалық құралдардың, сондай-ақ экологиялық қауіпсіздікті жəне 
қоршаған ортаны ластанудан қорғауды қамтамасыз етуші құралдардың, олардың 
бекітілген жобалық шешімдерге сəйкестігін белгілеу мақсатында оларды тексеру 
үшін 2015 жылғы 29 қазандағы Қазақстан Республикасының Кəсіпкерлік Кодексінде 
жəне «Жер қойнауы жəне жер қойнауын пайдалану туралы» 2017 жылғы 27 
желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Кодексінде белгіленген тəртіппен лауазым-
ды тұлғалар мен бақылау жəне қадағалау органдарының өкілдеріне теңіз объектілеріне 
кедергісіз кіруін жəне тексеруді қажетті түсіндірулермен қамтамасыз етеді. 

37. Жер қойнауын пайдаланушы (мердігер) немесе жүзбелі жабдыққа (жүзбелі 
бұрғылау қондырғыға) тапсырыс беруші «Терроризмге қарсы іс-қимыл туралы» 1999 
жылғы 13 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңы 9-бабының 1-тармағына сəйкес 
Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік комитеті Шекара қызметіне террористік 
көріністерге ден қою функциясын іске асыруға көмек көрсетеді.

38. Теңізде жəне ішкі су айдындарында көмірсутектерді барлау жəне (неме-
се) өндіруді жүргізу кезінде теңіз объектілерін пайдалануды аяқтаған соң осындай 
объектілер, егерде олар шаруашылық немесе басқа мақсаттарға əрі қарай қолданыла 
алмайтын болса, адамдарға жəне қоршаған ортаның қауіпсіздіктеріне қауіп төндірмейтін 
етіп бөлшектеу жəне кеме қатынасы мен балық шаруашылығына кедергі болмау қажет.

Бөлшектелген теңіз объектілері балық ресурстары мен басқа да су жануарларына 
зиян тигізбеуі керек.

39. Осы Қағидалардың 35-тармағында көрсетілген жүзбелі қондырғы мен 
объектіле рден басқа, теңіз объектілерін консервациялау жəне (немесе) жою 
көмірсутектер саласындағы уəкілетті орган жер қойнауы жəне жер қойнауын пайда-
лану туралы Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес жүзеге асырылады.

40. Жер қойнауын пайдаланушы (мердігер) немесе жүзбелі жабдықты (жүзбелі 
бұрғылау қондырғысын) тапсырыс беруші теңізде жүзушілерге хабарландыру шығару 
үшін Қазақстан Республикасы Қарулы Күштері Əскери-теңіз күштері Гидрографиялық 
қамтамасыз ету қызметіне теңіз объектілері жай-күйінің өзгеруі жөнінде мəліметті 
жолдауды қамтамасыз етеді.

Көмірсутектерді барлауды жəне (немесе) өндіруді жүргізу кезінде пайдаланы-
латы н теңіз объектілерін теңізде жəне ішкі су айдындарында құру, орналастыру 

жəне пайдалану қағидаларына 1-қосымша

нысан
Теңіз объектілерін құру жəне орналастыруға 

РҰҚСАТ
Нөмірі: Берілген жері:
Берілген күні:
_____________________________________________________________ берілді

(жеке тұлғаның Т.А.Ə. (бар болған жағдайда), ЖСН, заңды тұлғаның толық атауы, 
мекенжайы, БСН)

____________________________________________________________________
(теңіз объектілері аумағының географиялық координаттары)

____________________________________________________________________
(теңіз объектісінің атауы (маркасы)

____________________________________ _ _______________________________
(теңіз объектілерін құру мерзімі)

____________________________________________________________________
(теңіз объектілерін орналастыру шарттары)

Мемлекеттік уəкілетті органдардың келісуі:
Басшы (уəкiлеттi адам): тегi, аты, əкесiнiң аты (болған жағдайда)
Электрондық-цифрлық қолтаңба

Көмірсутектерді барлауды жəне (немесе) өндіруді жүргізу кезінде пайдаланы-
латын теңіз объектілерін теңізде жəне ішкі су айдындарында құру, орналастыру 

жəне пайдалану қағидаларына 2-қосымша

нысан
Теңіз объектілерін құру жəне орналастыруға рұқсат алуға 

ӨТІНІШ
(қайда) _____________________________________________________________

(уəкiлеттi органның толық атауы)
(кімнен) ____________________________________________________________

(жеке тұлғаның тегi, аты, əкесiнiң аты (болған жағдайда), 
ЖСН, заңды тұлғаның толық атауы, орналасқан жерінің мекенжайы, БСН, байланыс 

деректері (телефон, факс, электрондық пошта)
____________________________________________________________________ 

(теңіз объектінің атауы (маркасы)
____________________________________________________________________
(теңiз объектісін құру жəне орналастыру бойынша теңізде жəне ішкі су айдын-

дарында көмірсутектерді барлау жəне (немесе) өндіру жүргізу қажеттілігінің себебі 
мен негіздемесі)

____________________________________________________________________
(жоспарланған теңіз объектісін не осындай теңіз объектісін құру жəне орналастыру 

жөніндегі жүргізілетін жұмыстардың мерзімі мен орналасатын жері)
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

(қоса беріліп отырған құжаттар тізбесі)

Ақпараттық жүйелердегі, заңмен қорғалатын құпия мəліметтерді пайдалануға 
келісім беремін

Ұйымның басшысы немесе сенімгер адам 
(лауазымы) ______________ _________________
               (қолы)              (Т.А.Ə.)
Электрондық-цифрлық қолтаңба
20__ж. «___» ____________

Көмірсутектерді барлауды жəне (немесе) өндіруді жүргізу кезінде пайдаланы-
латын теңіз объектілерін теңізде жəне ішкі су айдындарында құру, орналастыру 

жəне пайдалану қағидаларына 3-қосымша

Теңіз объектілерін құру жəне орналастыруға рұқсат алуға мəлімет нысаны
1. Теңіз объектісінің атауы (маркасы) ____________________
2. Жер қойнауын пайдалануға келісімшарттың нөмірі жəне күні _____________
3. Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тəртіпте бекітілген, жер 

қойнауын пайдалану операцияларын жүргізу үшін жобалық құжаттың атауы мен бекіту 
күні ___________________________________

4. Теңіз объектісін құру мақсаты, мəні мен негізі_________________________
5. Келісімшарттық аумақ шегінде құрылатын теңіз объектісінің географиялық 

координаттарының негіздемесі:
1) ендігі __________________________________________________________;
2) ұзақтығы ______________________________________________________.
6. Теңіз объектісін құру жөніндегі жұмыстарды орындау кезінде пайдаланылуы 

болжанатын кеме жəне өзге де жүзу құралдары туралы ақпарат:
1) кеме жəне өзге де жүзу құралдарының саны_________________________;
2) кеме жəне өзге де жүзу құралдарының атауы ________________________.
7. Теңіз объектісін құруды бастау жəне аяқтау күні ______________________
_________________________________________________________________.
8. Теңіз объектісін пайдалану кезінде қолданылатын байланыс құралдары 

(радиотаратқыштың қуаты, жиіліктер, өзге де мəліметтер) туралы ақпарат ______.
9. Теңiз құрылысын құру жəне орналастыру кезіндегі жоспарланған іс-шаралар:
1) техникалық сумен жабдықтаудың тұйық жүйелерін, жүзгіш немесе тұрақты та-

зарту құрылыстары мен құрамында мұнай бар суды жəне басқа да зиянды заттарды 
қабылдауға арналған құралдар жасауды қоса алғанда, қоршаған ортаға ықтимал 
залалдың алдын алу немесе азайту жөнінде _______________________________;

2) теңіз объектісінде авариялық жағдайларды болдырмау жəне жою 
жөнінде______________________;

3) теңізде жүзудің жəне ұшақ аппараттары ұшуының қауіпсіздігін қамтамасыз ету 
жөніндегі, сондай-ақ балықтар жəне басқа да су жануарлары мекендейтiн ортаны, 
олардың көбею жағдайларын, өрiс аудару жолдарын жəне шоғырланған жерлерiн 
сақтау жөнінде __________________.

10. Теңіз объектісін болжамды орналастыру орнының негізгі гидрологиялық жəне 
гидрогеологиялық сипаттамалары, көтерілген суды, жіберілетін сарқынды суларды, 
алынатын жерасты суларын алудың жəне (немесе) пайдаланудың болжанатын көлемі 
________________________________.

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2018 жылғы 14 
маусымда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне 
№17066 болып енгізілді.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
ЭНЕРГЕТИКА МИНИСТРЛІГІНІҢ БҰЙРЫҒЫ 

2018 жылғы 28 сәуір        №152           Астана қаласы 

Қазақстан Республикасы Энергетика министрінің кейбір 
бұйрықтарының күші жойылды деп тану туралы

«Құқықтық актілер туралы» 2016 жылғы 6 сəуірдегі Қазақстан Республикасының 
Заңы 27-бабының 2-тармағына сəйкес БҰЙЫРАМЫН:

1. Осы бұйрыққа қосымшаға сəйкес Қазақстан Республикасы Энергетика министрінің 
кейбір бұйрықтарының күші жойылды деп танылсын.

2. Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігінің Жер қойнауын пайдалану 
департаменті Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тəртіппен:

1) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік 
тіркеуді;

2) осы бұйрық мемлекеттік тіркелген күнінен бастап күнтізбелік он күн ішінде 
оның қазақ жəне орыс тілдеріндегі қағаз жəне электрондық түрдегі көшірмесін рес-
ми жариялау жəне Қазақстан Республикасының Нормативтік құқықтық актілерінің 
эталондық бақылау банкіне енгізу үшін Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінің 
«Республикалық құқықтық ақпарат орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы 
республикалық мемлекеттік кəсіпорнына жіберуді;

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

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

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

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

4. Осы бұйрық 2018 жылғы 29 маусымнан бастап қолданысқа енгізіледі жəне рес-
ми жариялануға тиіс.

Қазақстан Республикасының 
Энергетика министрі Қ.БОЗЫМБАЕВ

«КЕЛІСІЛДІ»   «КЕЛІСІЛДІ»
Қазақстан Республикасы   Қазақстан Республикасының
Премьер-Министрінің орынбасары-  Қаржы министрі
Қазақстан Республикасының  _________________Б. Сұлтанов
Ауыл шаруашылығы министрі 2018 жылғы 28 мамыр
__________________ Ө.Шөкеев
2018 жылғы 1 маусым   

«КЕЛІСІЛДІ»    «КЕЛІСІЛДІ»
Қазақстан Республикасының  Қазақстан Республикасы
Білім жəне ғылым министрі Ұлттық қауіпсіздік Комитетінің төрағасы
__________________ Е. Сағадиев __________________ К. Мəсімов
2018 жылғы 22 мамыр   2018 жылғы 30 мамыр 

«КЕЛІСІЛДІ»    «КЕЛІСІЛДІ»
Қазақстан Республикасының  Қазақстан Республикасының
Инвестиция жəне даму министрі Ұлттық экономика министрі
_______________ Ж. Қасымбек ______________Т. Сүлейменов
 2018 жылғы  18 мамыр  2018 жылғы 25 мамыр 

Қазақстан Республикасы Энергетика министрінің 
2018 жылғы 28 сəуірдегі №152 бұйрығымен бекітілген

Қазақстан Республикасы Энергетика министрінің күші жойылды 
деп тануға жататын кейбір бұйрықтарының

 тізбесі
1. «Жағалау жиегiнiң нақты орналасқан жерiн айқындау қағидасын бекіту тура-

лы» Қазақстан Республикасы Энергетика министрінің 2014 жылғы 29 қазандағы № 
85 бұйрығы (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 10077 
болып тіркелген, «Егемен Қазақстан» газетінде 2015 жылғы 23 сəуірде жарияланған);

2. «Жер қойнауына зиянды заттарды, радиоактивті қалдықтарды көмудің жəне 
сарқынды суларды ағызудың мемлекеттік кадастрын жүргізу қағидасын бекіту тура-
лы» Қазақстан Республикасы Энергетика министрінің 2014 жылғы 13 қарашадағы № 
123 бұйрығы (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 9996 
болып тіркелген, «Əділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде 2015 жылғы 13 наурызда 
жарияланған);

3. «Мұнай өндірудің жəне айналымының бірыңғай дерекқорын жүргізу қағидасын 
бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Энергетика министрінің 2015 жылғы 27 
қаңтардағы № 40 бұйрығы (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде 
№ 10456 болып тіркелген, «Əділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде 2015 жылғы 2 
сəуірде жарияланған);

4. «Теңіздегі ғылыми зерттеулерді жүргізу қағидасын бекіту туралы» Қазақстан 
Республикасы Энергетика министрінің 2015 жылғы 23 ақпандағы № 129 бұйрығы 
(Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 10798 болып тіркелген, 
«Əділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде 2015 жылғы 5 мамырда жарияланған);

5. «Теңізде, ішкі су айдындарында, төтенше экологиялық жағдай аймақтарында 
жəне ерекше қорғалатын табиғи аумақтарда мұнай операцияларын жүргізу қағидаларын 
бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Энергетика министрінің 2015 жылғы 23 
ақпандағы № 130 бұйрығы (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу 
тізілімінде № 10756 болып тіркелген, «Əділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде 2015 
жылғы 5 мамырда жарияланған);

6. «Көмірсутек шикізатын өндірудің, өткізудің жəне тұтынудың ұлттық балан-
сын, оның ішінде ұлттық отын-энергетикалық балансты бекіту туралы» Қазақстан 
Республикасы Энергетика министрінің 2015 жылғы 27 ақпандағы № 151 бұйрығы 
(Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 10581 болып тіркелген, 
«Əділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде 2016 жылғы 21 сəуірде жарияланған);

7. «Көмірсутек шикізатына, көмір жəне уранға жер қойнауын пайдалану құқығын 
беруге арналған конкурстарды өткізу жөніндегі комиссияның ережесін бекіту тура-
лы» Қазақстан Республикасы Энергетика министрінің 2015 жылғы 13 наурыздағы № 
187 бұйрығы (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 10710 
болып тіркелген, «Əділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде 2015 жылғы 22 сəуірде 
жарияланған);

8. «Көмірсутек шикізатын, уранды жəне көмірді барлауға, өндіруге жəне бірлескен 
барлау мен өндіруге арналған жер қойнауын пайдалану құқығын беру бойынша тікелей 
келіссөздер жүргізу жөніндегі жұмыс тобы туралы ережені бекіту туралы» Қазақстан 
Республикасы Энергетика министрінің 2015 жылғы 30 наурыздағы № 243 бұйрығы 
(Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 10904 болып тіркелген, 
«Əділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде 2015 жылғы 22 мамырда жарияланған);

9. «Техногендік минералдық түзілімдерден пайдалы қазбалар өндіруге арналған 
келісімшартты жасасу жөніндегі тікелей келіссөздерді жүргізу жөніндегі жұмыс тобы 
туралы ережені бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Энергетика министрінің 2015 
жылғы 31 наурыздағы № 254 бұйрығы (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік 
тіркеу тізілімінде № 10902 болып тіркелген, «Əділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде 
2015 жылғы 22 мамырда жарияланған);

10. «Көмірсутек шикізатына, көмір жəне уранға қатысты мемлекеттің басым құқығын 
жүзеге асыру мəселелері жөніндегі ведомствоаралық комиссия туралы ережені бекіту 
туралы» Қазақстан Республикасы Энергетика министрінің 2015 жылғы 31 наурыздағы 
№ 258 бұйрығы (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 
10770 болып тіркелген, «Əділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде 2015 жылғы 29 
сəуірде жарияланған);

11. «Еркін өткізу қуаты болған жағдайда магистральдық құбырлар мен теміржол эста-
кадалары қуаттарын пайдалану қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы 
Энергетика министрінің 2015 жылғы 8 сəуірдегі № 277 бұйрығы (Нормативтік құқықтық 
актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 11213 болып тіркелген, «Əділет» ақпараттық-
құқықтық жүйесінде 2015 жылғы 12 маусымда жарияланған);

12. «Еркін өткізу қуаты болған жағдайда магистральдық құбырлар мен теміржол 
эстакадалары қуаттарын пайдалану қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан 
Республикасы Энергетика министрінің 2015 жылғы 8 сəуірдегі № 277 бұйрығына 

өзгерістер енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Энергетика министрінің 2016 жылғы 
12 желтоқсандағы № 526 бұйрығы (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу 
тізілімінде № 14712 болып тіркелген, Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық 
актілерінің эталондық бақылау банкінде 2017 жылғы 1 ақпанда жарияланған);

13. «Жер қойнауына зиянды заттарды, радиоактивті қалдықтарды көмудің жəне 
сарқынды суларды ағызудың мемлекеттік кадастрын жүргізу қағидаларын бекіту тура-
лы» Қазақстан Республикасы Энергетика министрінің 2014 жылғы 13 қарашадағы № 
123 бұйрығына өзгеріс енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Энергетика министрінің 
2017 жылғы 18 сəуірдегі № 140 бұйрығы (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік 
тіркеу тізілімінде № 15247 болып тіркелген, «Əділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде 
2017 жылғы 4 шілдеде жарияланған);

14. «Теңізде, ішкі су айдындарында, төтенше экологиялық жағдай аймақтарында 
жəне ерекше қорғалатын табиғи аумақтарда мұнай операцияларын жүргізу қағидасын 
бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Энергетика министрінің 2015 жылғы 23 
ақпандағы № 130 бұйрығына өзгерістер енгізу туралы» Қазақстан Республикасы 
Энергетика министрінің 2017 жылғы 25 шілдедегі № 258 бұйрығы (Нормативтік 
құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 15666 болып тіркелген, Қазақстан 
Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкінде 2017 
жылғы 22 қыркүйекте жарияланған);

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2018 жылғы 
14 маусымда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің 
тізіліміне №17070 болып енгізілді.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
ЭНЕРГЕТИКА МИНИСТРЛІГІНІҢ БҰЙРЫҒЫ 

2018 жылғы 17 мамыр      №191      Астана қаласы 

Мұнай беру графигін қалыптастыру қағидаларын бекіту 
туралы

«Жер қойнауы жəне жер қойнауын пайдалану туралы» 2017 жылғы 27 
желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Кодексі 130-бабының 1-тармағына 
сəйкес БҰЙЫРАМЫН:

 1. Қоса беріліп отырған Мұнай беру графигін қалыптастыру қағидалары бекітілсін.
2. Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігінің Мұнай өнеркəсібін дамы-

ту департаменті Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тəртіппен:
 1) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік 

тіркеуді;
 2) осы бұйрық мемлекеттік тіркелген күннен бастап күнтізбелік он күн ішінде 

оның қазақ жəне орыс тілдеріндегі қағаз жəне электрондық түрдегі көшірмесін рес-
ми жариялау жəне Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерінің 
эталондық бақылау банкіне енгізу үшін «Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінің 
Республикалық құқықтық ақпарат орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы 
республикалық мемлекеттік кəсіпорнына жіберуді; 

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

4) осы бұйрықты ресми жарияланғаннан кейін Қазақстан Республикасы Энергетика 
министрлігінің интернет-ресурсында орналастыруды;

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

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

4. Осы бұйрық 2018 жылғы 29 маусымнан бастап қолданысқа енгізіледі жəне рес-
ми жариялауға жатады.

Қазақстан Республикасының
Энергетика министрі Қ.БОЗЫМБАЕВ

 «КЕЛІСІЛДІ»   «КЕЛІСІЛДI»
 Қазақстан Республикасының Қазақстан Республикасының
 Инвестициялар жəне даму министрі Қаржы министрі
 ___________________ Ж. Қасымбек ___________________ Б. Сұлтанов
 2018 жылғы 14 мамыр   2018 жылғы 17 мамыр 

Қазақстан Республикасы Энергетика министрінің 
2018 жылғы 17 мамырдағы №191 бұйрығымен бекітілген

 
Мұнай беру графигін қалыптастыру қағидалары 

1-тарау. Жалпы ережелер
1. Осы Мұнай беру графигін қалыптастыру қағидалары (бұдан əрі – Қағидалар) 

«Жер қойнауы жəне жер қойнауын пайдалану туралы» 2017 жылғы 27 желтоқсандағы 
Қазақстан Республикасының Кодексі 130-бабының 1-тармағына сəйкес əзірленді жəне 
мұнай беру графигін қалыптастыру тəртібін айқындайды.

2. Қағидаларда мынадай ұғымдар пайдаланылады:
1) графиктен үзінділер – көмірсутектер саласындағы уəкілетті орган мұнай тасы-

малдаушы ұйымдарға, мұнай өңдеу зауыттарына жəне Қазақстан Республикасы Қаржы 
министрлігінің Мемлекеттік кірістер комитетіне (бұдан əрі – Комитет) ай сайын қағаз 
жəне (немесе) электрондық жеткізгіште жіберетін толық ақпарат;

3) мұнай өнімдерін өндіруші – меншік құқығында жəне (немесе) өзге де заңды 
негіздерде мұнай өңдеу зауыты бар жəне өндіріс паспортына сəйкес мұнай өнімдерін 
өндіруді, сондай-ақ өндірілген меншікті мұнай өнімдерін өткізуді жəне (немесе) алыс-
беріс шикізатын қайта өңдеу өнімі болып табылатын мұнай өнімдерін беруді жүзеге 
асыратын заңды тұлға;

4) мұнай тасымалдаушы ұйым - мұнайды беру жөніндегі қызметтерді көрсететін 
магистральдық құбырдың жəне (немесе) басқа көлік түрінің меншік иесі;

6) мұнай беру - мұнайды жөнелтушіден қабылдау пунктінен бастап алушыға тап-
сыру пунктіне дейін оны магистральдық құбыр бойынша қабылдау, тапсыру, айдау, 
мұнайды басқа магистральдық құбырларға қотару, құю, беру, басқа көлік түріне ауыс-
тырып тиеу, сақтау, араластыру процесі.

2-тарау. Мұнай беру графигін қалыптастыру қағидалары
3. Мұнай беру графигі (бұдан əрі - график) жер қойнауын пайдаланушылардың 

өтінімдері, мұнай жəне қайта өңдеу өнімдерін өңдеу жоспарлары жəне мұнай тасымал-
даушы ұйымдардың техникалық мүмкіндіктері ескеріле отырып əзірленеді.

4. Графиктерді қалыптастыру үшін жер қойнауын пайдаланушылар көмірсутектер 
саласындағы уəкілетті органға (бұдан əрі - уəкілетті орган) есепті айдың алдындағы 
айдың бесіне дейін ай сайын осы Қағидаларға қосымшаға сəйкес нысан бойынша 
мұнай беру өтінімін (бұдан əрі - өтінім) ұсынады.

5. Графиктер есепті айдың алдындағы айдың жиырмасынан кешіктірілмей, ай 
сайын қалыптастырылады. 

6. Графиктен үзінділер график қалыптастырылғаннан кейін бір жұмыс күні ішінде 
мұнай тасымалдаушы ұйымдарға, мұнай өнімдерін өндірушіге орындау үшін, сондай-
ақ Комитетке жіберіледі.

Мұнай өнімдерін өндірушілерге жолданатын графиктің үзіндісінде Қазақстанның 
мұнай өңдеу зауыттарына жеткізу (беру) үшін көзделген жер қойнауын пайдаланушының 
мұнай мөлшері (нетто салмағы бойынша) көрсетіледі.

Мұнай тасымалдаушы ұйымдарға (нетто салмағы бойынша) жолданатын графиктің 
үзіндісінде Қазақстанның мұнай өңдеу зауыттарына, Қазақстан Республикасы 
аумағынан тысқары жерлерде орналасқан мұнай өңдеу зауыттарына жеткізу (беру) 
үшін басқа мұнай тасымалдаушы ұйымның магистральдық мұнай құбырлары жүйесіне 
немесе көліктің басқа (теміржол, теңіз) түріне беру (ауыстырып құю) үшін көзделген 
жер қойнауын пайдаланушының мұнай мөлшері көрсетіледі. 

 Мұнай тасымалдаушы ұйымдарға (нетто салмағы бойынша), сондай-ақ Комитетке 
(брутто салмағы бойынша) жолданатын графиктің үзіндісінде жер қойнауын 
пайдаланушының басқа мұнай тасымалдаушы ұйымның магистральдық мұнай 
құбырлары жүйесіне немесе көліктің басқа (теміржол, теңіз) түріне беру (ауыстырып 
құю) үшін көзделген мұнай мөлшері, сондай-ақ басқа да ақпарат (келісімшарттың нөмірі 
жəне жөнелту маршруты) көрсетіледі.

7. Уəкілетті орган графикке өзгерістер мен толықтыруларды жер қойнауын пай-
даланушыдан түзету үшін жоспарланған айға мұнай тасымалдауға арналған өтінімді 
қабылдаған күнінен бастап бес жұмыс күні ішінде қарайды жəне бекітеді.

Графиктер, сондай-ақ оларға өзгерістер мен толықтырулар мұнай тасымалдаушы 
мұнай беру бойынша қызметтер көрсетуге техникалық мүмкіндігіне ұйымның растауы 
болған жағдайда бекітіледі. 

Мұнай тасымалдау бойынша қызметтер көрсетуге техникалық мүмкіндігі туралы 
растауды мұнай тасымалдаушы ұйым уəкілетті органның жедел сұратуы бойынша 
бір жұмыс күні ішінде еркін нысанда оған ұсынады.

Графиктен үзінділер графикке өзгерістер мен толықтыруларды қарау нəтижесінде 
мұнай тасымалдаушы ұйымдарға жəне мұнай өңдеу зауыттарына орындау үшін жəне 
Комитетке (Қазақстан Республикасы аумағынан тысқары жерлерде орналасқан мұнай 
өңдеу зауыттарына жеткізу кезінде) бір жұмыс күні ішінде жіберіледі.

8. Уəкілетті орган əрбір жер қойнауын пайдаланушы үшін мұнай өнімдерін өндірушіге 
шикі мұнай жеткізу көлемін айқындайды.

Көлемді айқындау кезінде уəкілетті орган «Мұнай өнiмдерiнiң жекелеген түрлерiн 
өндiрудi жəне олардың айналымын мемлекеттiк реттеу туралы» 2011 жылғы 20 шілдедегі 
Қазақстан Республикасының Заңына сəйкес бекітілетін мұнай жəне (немесе) қайта өңдеу 
өнімдерін өңдеу жəне мұнай өнімдерін беру жоспарларын басшылыққа алады. 

Мұнай беру графигін қалыптастыру қағидаларына қосымша

Нысан
Мұнай беруге өтінім

Жер қойнауын пайдаланушының атауы: 
Есептік ай:
Жоспарланған ай:

№ Көрсеткіштер
Жоспарланатын 

айға өтінім
нетто** брутто***

1. Ресурстардың барлығы (1.1.+1.2.+1.3.)   

1.1.
Келісімшарттар жəне келісімшарттық 
аумақтардың атауы бөлінісінде мұнай 
өндіру:   

1.2. Басқа көздерден алынған мұнай *   

1.3.
Келісімшарттар, келісімшарттық 
аумақтардың атауы жəне басқа да 
көздерден алынған мұнай бөлінісінде айдың 
басындағы ауыспалы қалдық   

2. Ресурстарды бөлу (2.1.+2.2.)   

2.1. Мұнайды мұнай өңдеу зауыттарына 
жеткізу:   

2.1.1. Атырау мұнай өңдеу зауыты   
2.1.2. Павлодар мұнай-химия зауыты   
2.1.3. Шымкент мұнай өңдеу зауыты   
2.1.4. Ақтау қаласындағы битум зауыты   
2.1.5. Басқа да мұнай өңдеу зауыттары   

2.2.

Келісімшарттар, келісімшарттық 
аумақтардың атауы жəне басқа да 
көздерден алынған мұнай бөлінісіндегі 
бағыттары бойынша мұнай экспорты (2.2
.1.+2.2.2.+2.2.3.+2.2.4.+2.2.5.+2.2.6+2.2.7.)   

2.2.1. Каспий Құбыр Консорциумы   
2.2.2. Атырау - Самара   
2.2.3. Атасу - Алашанькоу   
2.2.4. Ақтау Порты   
2.2.5. Темір жол көлігімен   
2.2.6. Орынбор газ өңдеу зауыты   
2.2.7. Экспорттың басқа да бағыттары   

3. Мұнайды темір жол көлігімен беру 
(3.1.+3.2.+3.3.+3.4.)   

3.1. Экспортқа, мұнай құю эстакадасынан
(атауы)   

3.2. Мұнай өңдеу зауытына, мұнай құю эстака-
дасынан (атауы)   

3.3. Атырау, мұнай құю эстакадасынан төгу 
(атауы)   

3.4. Ақтау Порты, мұнай құю эстакадасынан 
(атауы)   

4.
Келісімшарттар, келісімшарттық 
аумақтардың атауы жəне басқа да 
көздерден алынған мұнай бөлінісінде айдың 
соңындағы ауыспалы қалдық   

Ескертпе:
*- оның ішінде жер қойнауын пайдалануға арналған келісімшарттың нөмірі мен күнін, 
келісімшарт шеңберіндегі кен орны, онда өндірілген мұнай жəне жұмыс түрлерін 
(барлау, өндіру) міндетті түрде көрсете отырып, бөгде заңды жəне (немесе) жеке 
тұлғалардан сатып алынған;
**- мұнайдың нетто массасын мұнайдың брутто массасы мен балласт массасының 
айырмасы ретінде айқындайды;
***- мұнайдың брутто массасы балласт массасын қосқанда мұнайдың жалпы мас-
сасы ретінде айқындалады. 

Бірінші басшы:
Қолы:
Күні:

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2018 жылғы 
14 маусымда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің 
тізіліміне №17072 болып енгізілді.
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ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ЭНЕРГЕТИКА МИНИСТРЛІГІНІҢ БҰЙРЫҒЫ 

2018 жылғы 18 мамыр                   №192                Астана қаласы 

Басым құқықты іске асыру туралы мәселені қарау және ол 
бойынша шешім қабылдау қағидаларын бекіту туралы

«Жер қойнауы жəне жер қойнауын пайдалану туралы» 2017 жылғы 27 желтоқсандағы 
Қазақстан Республикасының Кодексі 46-бабының 2-тармағына сəйкес БҰЙЫРАМЫН:

1. Қоса беріліп отырған Басым құқықты іске асыру туралы мəселені қарау жəне ол 
бойынша шешім қабылдау қағидалары бекiтiлсiн.

2. Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігінің Жер қойнауын пайдалану 
департаменті Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тəртіппен:

1) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуді;
2) осы бұйрық мемлекеттік тіркелген күннен бастап күнтізбелік он күн ішінде оның 

қазақ жəне орыс тілдеріндегі қағаз жəне электрондық түрдегі көшірмесін ресми жария-
лау жəне Қазақстан Республикасы Нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау 
банкіне енгізу үшін «Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінің Республикалық 
құқықтық ақпарат орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық 
мемлекеттік кəсіпорнына жіберуді;

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

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

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

3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау жетекшілік ететін Қазақстан Республика-
сының энергетика вице-министріне жүктелсін.

4. Осы бұйрық 2018 жылғы 29 маусымнан бастап қолданысқа енгізіледі жəне рес-
ми жариялауға жатады.

Қазақстан Республикасының
Энергетика министрі Қ.БОЗЫМБАЕВ

«КЕЛІСІЛДІ»    «КЕЛІСІЛДІ»
Қазақстан Республикасының Қазақстан Республикасының 
Инвестициялар жəне даму министрі Қаржы министрі
_______________ Ж. Қасымбек _________________Б. Сұлтанов
2018 жылғы 24 мамыр  2018 жылғы 28 мамыр 

«КЕЛІСІЛДІ» 
Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік
Комитетінің төрағасы ___________ К. Мəсімов
2018 жылғы 30 мамыр 

Қазақстан Республикасы Энергетика министрінің 2018 жылғы 18 мамырдағы 
№192 бұйрығымен бекітілген

Басым құқықты іске асыру туралы мəселені қарау жəне ол бойынша шешім 
қабылдау қағидалары

1-тарау. Жалпы ережелер
1. Осы Басым құқықты іске асыру туралы мəселені қарау жəне ол бойынша шешім 

қабылдау қағидалары (бұдан əрі - Қағидалар) «Жер қойнауы жəне жер қойнауын пай-
далану туралы» 2017 жылғы 27 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының кодексі 
(бұдан əрі - Кодекс) 46-бабының 2-тармағына сəйкес əзірленіп, басым құқықты іске 
асыру туралы мəселені қарау жəне ол бойынша шешім қабылдау тəртібін анықтайды. 

2. Жер қойнауын пайдалануға арналған жаңадан жасалатын жəне бұрын жасалған 
келісімшарттарда мемлекеттің Қазақстан Республикасы заңдарының немесе шарттың 
негізінде басым құқықтарға ие тұлғаларды жəне ұйымдарды қоса алғанда, кез келген 
тұлғалар мен ұйымдар алдында стратегиялық жер қойнауы учаскесі бойынша жер 
қойнауын пайдаланудың иеліктен шығарылатын құқығын (жер қойнауын пайдала-
ну құқығындағы үлесті), сондай-ақ ұйы мдастырылған бағалы қағаздар нарығында 
айналымға шығарылатын, стратегиялық жер қойнауы учаскесі бойынша жер қойнауын 
пайдалану құқығымен байланысты объектілер болып табылатын акцияларды жəне 
басқа да бағалы қағаздарды сатып алуға арналған басым құқығы болады.

 3. Қазақстан Республикасының мүдделері үшін басым құқық Қазақстан Республика-
сының заңнамасына сəйкес құзыретті органның шешімі негізінде ұлттық басқарушы 
холдинг немесе ұлттық компания арқылы іске асырылады.
2-тарау. Басым құқықты іске асыру туралы мəселені қарау жəне ол бойынша 

шешім қабылдау тəртібі
4. Құзыретті орган стратегиялық жер қойнауы учаскесі бойынша жер қойнауын 

пайдаланудың иеліктен шығарылатын құқығын (жер қойнауын пайдалану құқығындағы 
үлесті), сондай-ақ ұйымдастырылған бағалы қағаздар нарығында айналымға 
шығарылатын, стратегиялық жер қойнауы учаскесі бойынша жер қойнауын пайдала-
ну құқығымен байланысты объектілер болып табылатын акцияларды жəне басқа да 
бағалы қағаздарды сатып алуға рұқсат беру туралы өтініш (бұдан əрі - Өтініш) келіп 
түскен күннен бастан 5 (бес) жұмыс күні ішінде ұлттық басқарушы холдингке немесе 
ұлттық компанияға жер қойнауын пайдалану құқығын алуға алдын ала мүдделілігі не-
месе мүдделілігінің жоқтығы туралы қорытынды (еркін нысандағы) дайындау туралы 
сұрау жібереді. 

Өтініш Кодекстің 45-бабының 2 жəне 3-тармақтарына сəйкес болуы тиіс.
5. Егер жер қойнауын пайдалану құқығының жəне (немесе) жер қойнауын пайдалану 

құқығымен байланысты объектілердің ауысуына рұқсат беруге арналған өтініш пайдалы 
қатты қазбалардың ірі кен орнын қамт итын жəне (немесе) стратегиялық жер қойнауы 
учаскесі болып табылатын учаскеде жер қойнауын пайдалану құқығына қатысты берілсе 
не егер мұндай құқықтар жəне объектілердің болжалды ауысуы ұлттық қауіпсіздік 
мүдделерін қозғайтын болса, Құзыретті орган осындай өтінішті жəне оған қоса берілетін 
Кодекстің 45-бабының 2 жəне 3-тармақтарында көрсетілген құжаттарды алған күннен 
бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде ұлттық қауіпсіздік талаптарына сəйкестігі тұрғысынан 
қарау үшін оларды Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік комитетіне жібереді.

6. Мемлекеттің басым құқығын іске асыруы туралы мəселені қараған кезде тұлғаның 
құзыретті органға жіберген өтініші құзыретті органға берілгеннен кейін үш ай ішінде 
кері қайтарып алуға немесе қайта қарауға жатпайды.

7. Егер өтінішті қарау кезеңінде жер қойнауын пайдалану құқығының (жер қойнауын 
пайдалану құқығындағы үлестің) жəне (немесе) жер қойнауын пайдалану құқығымен 
байланысты объектілердің ауысу бағасы туралы немесе оны төлеу тəртібі туралы 
шарттар өзгеретін болса, өтініш иесі құзыретті органды осындай өзгеріс туралы жаз-
баша хабардар етеді. Бұл жағдайда өтінішті қарау мерзімі хабарланған күннен бастап 
қайта есептеледі. Мұндай хабарлама болмаған жағдайда құзыретті орган бастапқыда 
өтініште көрсетілген, жер қойнауын пайдалану құқығының (жер қойнауын пайдалану 
құқығындағы үлестің) жəне (немесе) жер қойнауын пайдалану құқығымен байланысты 
объектілердің ауысу бағасы туралы жəне оны төлеу тəртібі туралы шарттарды ескере 
отырып, өтінішті мəні бойынша қарайды.

8. Ұлттық басқарушы холдинг немесе ұлттық компания сұрау салуды алған күннен 
бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде жер қойнауын пайдалану құқығын алуға алдын 
ала мүдделілігі немесе мүдделілігінің жоқтығы туралы өз қорытындысын құзыретті 
органға жібереді. 

9. Жер қойнауын пайдалану құқығын алуға мүдделiлiк жоқтығы туралы қорытынды 
берiлген немесе осы Қағидалардың 7-тармағында белгiленген мерзiмде қорытынды 
бермеген жағдайда, осы Қағидалардың 4-тармағында көрсетiлген өтiнiш Кодекстiң 44 
жəне 45-баптарында белгiленген тəртiппен қаралады.

10. Алдын ала мүдделілік туындаған жағдайда, ұлттық басқарушы холдинг неме-
се ұлттық компания сұрау салынған күннен бастап 1 (бір) ай ішінде құзыретті органға 
иеліктен шығарылатын жер қойнауын пайдалану құқығын сатып алу (сатып алудан бас 
тарту) туралы қорытынды береді.

11. Ұлттық басқарушы холдингтен немесе ұлттық компаниядан иеліктен шығары-
латын жер қойнауын пайдалану құқығын сатып алу (сатып алудан бас тарту) туралы 
қорытынды алған сəттен бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде құзыретті орган мемлекеттің 
басым құқығын іске асыруы туралы шешім қабылдайды.

Алдын ала мүдделілік туындаған жағдайда, құзыретті орган мемлекеттің басым 
құқығын іске  асыру туралы шешім қабылдау үшін өтініш берушіден қосымша мəліметтер 
мен материалдар сұратуы мүмкін.

12. Мемлекеттің басым құқығын іске асыруы туралы шешім қабылданған жағдайда 
құзыретті орган ұлттық басқарушы холдингті немесе ұлттық компанияны иеліктен 
шығарылатын жер қойнауын пайдалану құқығын (жер қойнауын пайдалану құқығындағы 
үлесті) жəне (немесе) жер қойнауын пайдалану құқығымен байланысты объектілерді 
мемлекет мүддесіне сатып алушы ретінде айқындайды. 

13. Мемлекеттің басым құқығын іске асыруы туралы құзыретті органның шешімі 
негізінде ұлттық басқарушы холдинг немесе ұлттық компания бес жұмыс күні ішінде жер 
қойнауын пайдалану құқығын (жер қойнауын пайдалану құқығындағы үлесті) иеліктен 
шығару жəне (немесе) жер қойнауын пайдалану құқығымен байланысты объектілердің 
ауысуы бойынша əрекеттер жүргізуге ниеттенген тұлғаға басым құқықты іске асыру 
тəртібі мен мерзімі туралы келіссөздерді бастау туралы ұсыныспен шығады. 

14. Егер мемлекеттің басым құқығын іске асырудан бас тарту туралы шешім 
қабылданса, осы Қағидалардың 4-тармағында көрсетілген өтініш Кодекстің 44 жəне 
45-баптарында белгіленген тəртіппен қаралады. 

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2018 жылғы      
14 маусымда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізілі-
міне №17067 болып енгізілді.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ЭНЕРГЕТИКА МИНИСТРЛІГІНІҢ БҰЙРЫҒЫ 

2018 жылғы 18 мамыр                  №193                Астана қаласы 

Жер қойнауын пайдаланушыны бақылаудың өзгеруі 
туралы хабарламаның нысанын бекіту туралы

«Жер қойнауы жəне жер қойнауын пайдалану туралы» 2017 жылғы 27 желтоқсандағы 
Қазақстан Республикасының Кодексі 47-бабының 3-тармағына сəйкес БҰЙЫРАМЫН:

1. Қоса беріліп отырған Жер қойнауын пайдаланушыны бақылаудың өзгеруі туралы 
хабарламаның нысаны бекiтiлсiн.

2. Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігінің Жер қойнауын пайдалану 
департаменті Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тəртіппен:

1) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік 
тіркеуді;

2) осы бұйрық мемлекеттік тіркелген күннен бастап күнтізбелік он күн ішінде оның 
қазақ жəне орыс тілдеріндегі қағаз жəне электрондық түрдегі көшірмесін ресми жария-
лау жəне Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау 
банкіне енгізу үшін «Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінің Республикалық 
құқықтық ақпарат орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық 
мемлекеттік кəсіпорнына жіберуді;

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

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

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

3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау жетекшілік ететін Қазақстан Республика-
сының энергетика вице-министріне жүктелсін.

4. Осы бұйрық 2018 жылғы 29 маусымнан бастап қолданысқа енгізіледі жəне рес-
ми жариялауға жатады.

Қазақстан Республикасының
Энергетика министрі Қ.БОЗЫМБАЕВ

«КЕЛІСІЛДІ»   «КЕЛІСІЛДІ» 
Қазақстан Республикасының Қазақстан Республикасының 
Қаржы министрі  Ұлттық экономика министрі
_________________Б. Сұлтанов ______________Т. Сүлейменов
2018 жылғы 1 маусым  2018 жылғы 31 мамыр 

Қазақстан Республикасы Энергетика министрінің 2018 жылғы 18 мамырдағы 
№193 бұйрығымен бекітілген

Нысан
Жер қойнауын пайдаланушыны бақылаудың өзгеруі туралы хабарлама

2018 жылғы «___» ______________

Жер қойнауын пайдалану құқығына (жер қойнауын пайдалану құқығындағы
үлестерге) ие жер қойнауын пайдаланушы ______________________________
__________________________________________________________________
          (заңды тұлға атауы, бизнес сəйкестендіру нөмірі)

Жер қойнауын пайдаланушыны бақылаудың өзгеруі туралы хабарлайды.
 №
п/н

Мəліметтер санаты Мəлімет

Бақылауды жоғалтқан немесе бақылауды алған тұлға, мемлекет немесе ұйым 
туралы мəліметтер 

1. жеке тұлғалар үшін - иемденушінің тегі, аты жəне əкесінің аты (егер 
ол жеке басын куəландыратын құжатта көрсетілсе), тұрғылықты 
жері, азаматтығы 

2. заңды тұлғалар үшін -
аты,
оның орналасқан жері,
мемлекеттік
тиесілігін көрсету

3. мемлекет үшін -
мемлекеттің толық атауы, мемлекеттің мүдделерін білдіретін 
мемлекеттік органның атауы жəне орналасқан жері
Бақылаудың нысаны мен тəсілі, жəне бақылауды алу немесе жоғалту негізі 

1. Тікелей бақылау
1) Заңды тұлғаға немесе өзге ұйымға қатысу құқығының жиырма 

бес пайыздан астамын иелену (қатысу үлесіне құқық, акцияларға, 
пайларға жəне меншік құқығын растайтын немесе акцияларға не-
месе пайларға ауыстырылатын бағалы қағаздарды қоса алғанда, 
үлестік қатысудың басқа да нысандары) 

2) Ұйымның жоғары басқару органында барлық дауыстың жиырма 
бес пайыздан астамымен дауыс беру құқығына ие болу

3) Жер қойнауын пайдаланушының бөлінетін таза кірісінің жиырма 
бес пайыздан астамын алу

4) Шартқа сəйкес немесе Қазақстан Республикасы заңының негізінде 
басқа ұйымның шешімін айқындау құқығына ие болу

2. Жанама бақылау
1) тұлғаның, ұйымның өз араларында тікелей бақылау болатын 

үшінші ұйым (үшінші ұйымдар) арқылы басқа ұйымды бақылау 
мүмкіндігі

2) Бақылауды жоғалту немесе сатып алу негізі (құжаттар 
деректемелерін көрсете отырып)

3) Бақылаудың өзгеру күні 

__________________________________________________________________
Жер қойнауын пайдаланушының немесе уəкілетті адамның (өкіл өтініш берген 

жағдайда өкілеттікті куəландыратын тиiстi түрде ресiмделген құжат қоса беріледi) 
тегі, аты жəне əкесінің аты (егер ол жеке басын куəландыратын құжатта 

көрсетілсе), лауазымы жəне қолы 

Мөр орыны

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2018 жылғы            
18 маусымда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің 
тізіліміне №17086 болып енгізілді.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ЕҢБЕК ЖӘНЕ ХАЛЫҚТЫ ӘЛЕУМЕТТІК ҚОРҒАУ 

МИНИСТРЛІГІНІҢ БҰЙРЫҒЫ

2018 жылғы 6 маусым                №230               Астана қаласы

«Ағымдағы бос орындар және болжанатын жұмыс 
орындары дерекқорына қосу үшін қажетті мамандықтар 

мен бос жұмыс орындары туралы мәліметтер беруге 
арналған әкімшілік есепке алу нысандарын бекіту туралы» 

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және 
әлеуметтік даму министрінің 2016 жылғы 17 маусымдағы 

№532 бұйрығының күшін жою туралы

«Құқықтық актілер туралы» 2016 жылғы 6 сəуірдегі Қазақстан Республикасы 
Заңының 27-бабы 2-тармағына жəне «Мемлекеттік статистика туралы» 2010 жылғы 19 
наурыздағы Қазақстан Республикасы Заңының 16-бабы 3-тармағының 2) тармақшасына 
сəйкес БҰЙЫРАМЫН:

1. «Ағымдағы бос орындар жəне болжанатын жұмыс орындары дерекқорына 
қосу үшін қажетті мамандықтар мен бос жұмыс орындары туралы мəліметтер беруге 
арналған əкімшілік есепке алу нысандарын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы 
Денсаулық сақтау жəне əлеуметтік даму министрінің 2016 жылғы 17 маусымдағы №532 
бұйрығының (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде №13967 
болып тіркелген, «Əділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде 2016 жылғы 8 тамызда 
жарияланған) күші жойылды деп танылсын.

2. Қазақстан Республикасы Еңбек жəне халықты əлеуметтік қорғау министрлігінің 
Халықты жұмыспен қамту жəне еңбек нарығын дамыту департаменті заңнамада 
белгі ленген тəртіппен:

1) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік 
тіркеуді;

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

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

4) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Еңбек жəне халықты əлеуметтік қорғау 
министрлігінің ресми интернет-ресурсында орналастыруды;

5) осы бұйрық Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік 
тіркелгеннен кейін он жұмыс күні ішінде осы тармақтың 1), 2), 3) жəне 4) тармақша-
ларында көзделген іс-шаралардың орындалуы туралы мəліметтерді Қазақстан 
Республикасы Еңбек жəне халықты əлеуметтік қорғау министрлігінің Заң қызметі 
департаментіне ұсынуды қамтамасыз етсін.

Осы бұйрықтың орындалуын бақылау Қазақстан Республикасының Еңбек жəне 
халықты əлеуметтік қорғау вице-министрі Н.Б. Əлтаевке жүктелсін.

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

Қазақстан Республикасының  Еңбек жəне халықты
əлеуметтік қорғау министрі М.ƏБІЛҚАСЫМОВА

КЕЛІСІЛДІ
Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика министрлігі
Статистика комитетінің төрағасы ___________ Н. Айдапкелов
2018 жылғы 11 маусым 

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2018 жылғы          
21 маусымда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізілі-
міне №17108 болып енгізілді.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ІШКІ ІСТЕР МИНИСТРЛІГІНІҢ БҰЙРЫҒЫ 

2018 жылғы 6 маусым               №417               Астана қаласы 

«Азаматтық қорғаныстың қорғаныш құрылыстарын 
есепке қою және есептен шығару қағидаларын бекіту 
туралы» Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар 

министрінің 2014 жылғы 30 мамырдағы №265 бұйрығына 
өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

БҰЙЫРАМЫН:
1. «Азаматтық қорғаныстың қорғаныш құрылыстарын есепке қою жəне есептен 

шығару қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар 
министрінің 2014 жылғы 30 мамырдағы № 265 бұйрығына (Нормативтік құқықтық 
актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 9506 болып тіркелген, «Əділет» ақпараттық-
құқықтық жүйесінде 2014 жылғы 30 маусымда жарияланған) мынадай өзгерістер мен 
толықтырулар енгізілсін:

көрсетілген бұйрықпен бекiтілген Азаматтық қорғаныстың қорғаныш құрылыстарын 
есепке қою жəне есептен шығару қағидаларында:

1-тараудың атауы мынадай редакцияда жазылсын:
«1-тарау. Жалпы ережелер»;
мынадай мазмұндағы 1-1 жəне 1-2-тармақтармен толықтырылсын:
«1-1. Орналастыру схемасына сəйкес азаматтық қорғаныстың қорғану құрылыстары 

азаматтық қорғаныс бойынша санаттарға жатқызылған мемлекеттік органның, 
ұйым дардың ең көп жұмыс істейтін ауысымын қорғау үшін, сондай-ақ медициналық 
ұйымдардың тасымалдауға келмейтін науқастарын қорғау үшін құрылады.

1-2. Азаматтық қорғаныстың қорғану құрылыстары экономика жəне халыққа 
қызмет көрсету объектілерінің қажеттіліктері үшін қолданылады жəне Азаматтық 
қорғаныстың инженерлік-техникалық іс-шараларының көлемі мен мазмұнын бекіту 
туралы» Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрінің 2014 жылғы 24 қазандағы 
№ 732 бұйрығымен (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 
9922 болып тіркелген) бекітілген Азаматтық қорғаныстың инженерлік-техникалық іс-
шараларының көлемі мен мазмұнының 19-тармағында белгіленген мерзімде оларды 
паналаушыларды қабылдау үшін жұмысқа жарамды күйге келтіруді қамтамасыз ететін 
жағдайда ұсталады.»;

2-тараудың атауы мынадай редакцияда жазылсын:
«2-тарау. Азаматтық қорғаныстың қорғаныш құрылыстарын есепке қою тəртібі»;
2-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«2. Азаматтық қорғаныстың қорғаныш құрылыстарын есепке қоюды азаматтық 

қорғау саласындағы уəкілетті орган ведомствосының аумақтық бөлімшелері, 
мемлекеттік органдар, сондай-ақ теңгерімінде қорғаныш құрылыстары бар ұйымдар 
жүргізеді»;

5, 6 жəне 7-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:
«5. Теңгеріміне азаматтық қорғаныстың қорғаныш құрылыстарын беру мүмкіндігі 

болатын Азаматтық қорғаныс бойынша санаттарға жатқызылған жақын орналасқан 
ұйымдардың жинау радиусы жанында болмауы кезінде түгендеу барысында иесіз 
қорғаныш құрылыстарын анықтаған жағдайда (Қазақстан Республикасының Ережелер 
жинағы ҚР ЕЖ 2.04-101-2014 «Азаматтық қорғаныстың қорғаныш құрылыстары») па-
спорттар ресімделмейді. Бұл жағдайда мемлекеттік органға иесіз объектілердің үй-
жайларын одан əрі пайдалану жөнінде ұсынымдар жолданады.

6. Азаматтық қорғаныс қорғаныш құрылыстарының бар-жоғы туралы мəліметтер 
азаматтық қорғау саласындағы уəкілетті орган ведомствосына ұсынылады.

7. Азаматтық қорғаныс қорғаныш құрылыстарының түгендеу нөмірлерін тиісті 
əкімшілік-аумақтық бірлік аумағында белгіленген азаматтық қорғаныс қорғаныш 
құрылыстарының нөмірленуіне сəйкес мемлекеттік органмен бірлесіп азаматтық 
қорғау саласындағы уəкілетті орган ведомствосының аумақтық бөлімшелері береді.»;

3-тараудың атауы мынадай редакцияда жазылсын:
«3-тарау. Азаматтық қорғаныстың қорғаныш құрылыстарын есептен шығару тəртібі»;
10-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«10. Азаматтық қорғаныстың қорғаныш құрылыстарын есептен шығару үшін 

құрылатын комиссия (бұдан əрі – комиссия) құрамына келісу бойынша тиісті əкімшілік-
аумақтық бірліктің азаматтық қорғаныс қорғаныш құрылыстарының қорын есепке алу-
ды жүргізетін азаматтық қорғау саласындағы уəкілетті орган ведомствосы аумақтық 
бөлімшесінің өкілдері кіреді.»;

13-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«13. Қоса берілген құжаттамамен азаматтық қорғаныстың қорғаныш құрылыстарын 

есептен шығару туралы актілер бекітілгенге дейін азаматтық қорғау саласындағы 
уəкілетті орган ведомствосына келісуге жолданады.»;

15-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«15. Басшы шешімімен құрылған комиссия азаматтық қорғаныстың қорғаныш 

құрылыстарын есептен шығару туралы актіні бекіткеннен кейін:
бірінші дана - азаматтық қорғау саласындағы уəкілетті орган ведомствосына;
екінші дана - азаматтық қорғаныстың қорғаныш құрылыстарын есептен шығару 

туралы актіні бекіткен тиісті мемлекеттік органға;
үшінші дана - есепте тұрған азаматтық қорғаныстың қорғаныш құрылыстары бар 

азаматтық қорғау саласындағы уəкілетті орган ведомствосының аумақтық бөлімшесіне;
төртінші дана - азаматтық қорғаныстың қорғаныш құрылыстары бекітілген ұйымға 

жолдайды.».
2. Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің Төтенше жағдайлар комитеті 

(В.Р. Беккер) заңнамада белгіленген тəртіпте: 
1) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік 

тіркеуді;
2) осы бұйрықты мемлекеттік тіркелген күнінен бастап күнтізбелік он күн ішінде 

оның қазақ жəне орыс тілдеріндегі, қағаз жəне электрондық түрдегі көшірмелерін 
ресми жариялауға жəне Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің 
эталондық бақылау банкіне енгізу үшін «Республикалық құқықтық ақпарат орталығы» 
шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кəсіпорнына жолдауды;

3) осы бұйрықты мемлекеттік тіркегеннен кейін күнтізбелік он күн ішінде оның 
көшірмесін мерзімді баспа басылымдарына ресми жариялауға жолдауды;

4) осы бұйрықты ресми жариялағаннан кейін Қазақстан Республикасы Ішкі істер 
министрлігінің интернет-ресурсына орналастыруды;

5) осы бұйрықты мемлекеттік тіркелгеннен кейін он жұмыс күні ішінде осы 
тармақтың 1), 2), 3) жəне 4) тармақшаларына сəйкес іс-шаралардың орындалуы туралы 
мəліметтерді Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің Заң департаментіне 
ұсынуды қамтамасыз етсін.

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

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

Қазақстан Республикасының Ішкі істер министрі
полиция генерал-полковнигі Қ.ҚАСЫМОВ

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2018 жылғы         
20 маусымда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің 
тізіліміне №17102 болып енгізілді.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІНІҢ БҰЙРЫҒЫ 

2018 жылғы 13 маусым              №562             Астана қаласы 

«Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларын 
бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Қаржы 

министрінің 2015 жылғы 11 желтоқсандағы №648 
бұйрығына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы 

БҰЙЫРАМЫН:
1. «Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан 

Республикасы Қаржы министрінің 2015 жылғы 11 желтоқсандағы №648 бұйрығына 
(Қазақстан Республикасының Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу 
тізілімінде № 12590 болып тіркелген, «Əділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде 2015 
жылғы 31 желтоқсанда жарияланған) мынадай өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін: 

көрсетілген бұйрықпен бекітілген Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағида-
ларында (бұдан əрі – Қағидалар):

28-тармақтың 1) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
«1) Заңның 8-бабы 1-тармағының 1) тармақшасына сəйкес, Қазақстан 

Республика сының Үкіметі тапсырыс берушілер үшін бірыңғай ұйымдастырушыны 
айқындайды.

Бірыңғай ұйымдастырушы тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді 
мемлекеттік сатып алуды ұйымдастыруды жəне өткізуді Нормативтік құқықтық 
актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 16127 болып тіркелген «Мемлекеттік са-
тып алуды ұйымдастыруды жəне өткізуді бірыңғай ұйымдастырушы жүзеге асыра-
тын тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің тізбесін бекіту туралы» 
Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2017 жылғы 25 желтоқсандағы № 743 
бұйрығына сəйкес уəкілетті орган айқындайтын бюджеттік бағдарламалардың жəне 
(немесе) тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің тізбесі бойынша 
орындайды;»;

29-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«29. Ұйымдастырушы баға ұсыныстарын ұсыну мерзiмi аяқталғанға дейiн бес 

жұмыс күнiнен кешiктiрмей баға ұсыныстарын сұрату тəсілімен өткізілетін мемлекеттік 
сатып алу туралы мынадай:

1) бөлiнген сомаларды көрсете отырып, өткізiлетiн мемлекеттiк сатып алудың ныса-
насы болып табылатын тауарлардың саны, орындалатын жұмыстардың, көрсетілетін 
қызметтердiң көлемi туралы мəліметтерді;

2) сатып алынатын тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің қысқаша 
сипаттамасын;

3) тауарды беру, жұмыстарды орындау, қызметтердi көрсету орнын;
4) тауарды берудің, жұмыстарды орындаудың, қызметтердi көрсетудiң талап 

етiлетiн мерзiмдерiн;
5) əлеуетті өнім берушілердiң баға ұсыныстарын ұсынуды бастау жəне аяқтау 

мерзiмi туралы;
6) техникалық ерекшелігін көрсете отырып, шарттың жобасын веб-порталда қазақ 

жəне орыс тілдерінде орналастырады.
Тапсырыс берушілер сатып алынатын тауарларға, жұмыстарға, көрсетілетін 

қызметтерге ұлттық стандарттарды, ал олар болмаған жағдайда мемлекетаралық 
стандарттарды көрсете отырып техникалық ерекшелікті əзірлейді. Бұл ретте ұлттық 
жəне мемлекетаралық стандарттар болмаған кезде, сатып алынатын тауарларға, 
жұмыстарға, көрсетілетін қызметтерге талап етілетін функционалдық, техникалық, 
сапалық жəне пайдалану сипаттамалары көрсетіледі.»;

60-тармақ мынадай редакцияда жазылсын: 
«60. Осы Қағидалардың 20-тармағында көзделген жағдайда конкурстық 

комиссияның төрағасы болып тапсырыс берушінің бірінші басшысының орынбасары-
нан төмен емес лауазымды тұлға айқындалады. 

Жергілікті атқарушы органдардың қызметін материалдық-техникалық қамтамасыз 
ету бойынша конкурс өткізу кезінде конкурстық комиссияның төрағасы болып орталық 
атқарушы органның жауапты хатшысы немесе жауапты хатшының өкілеттіктерін жүзеге 
асыратын өзге лауазымды адам айқындалады.

Осы Қағидалардың 22 жəне 24-тармақтарында көрсетілген жағдайларда конкурстық 
комиссияның төрағасы болып ұйымдастырушының бірінші басшысының орынбаса-
рынан не оның міндетін атқарушы тұлғадан төмен емес лауазымды адам не жауапты 
хатшы немесе жауапты хатшының өкілеттіктерін жүзеге асыратын өзге лауазымды 
адам айқындалады.

Осы Қағидалардың 21, 23 жəне 25-тармақтарында көзделген жағдайларда 
конкурстық комиссияның төрағасы болып тапсырыс берушінің бірінші басшысының 
орынбасарынан не оның міндетін атқарушы тұлғадан төмен емес лауазымды адам 
не жауапты хатшы немесе жауапты хатшының өкілеттіктерін жүзеге асыратын өзге 
лауазымды адам айқындалады.

Осы Қағидалардың 26-тармағында көзделген жағдайда конкурстық комиссияның 
төрағасы болып тапсырыс берушінің бірінші басшысының орынбасарынан не оның 
міндетін атқарушы тұлғадан төмен емес лауазымды адам не жауапты хатшы немесе жа-
уапты хатшының өкілеттіктерін жүзеге асыратын өзге лауазымды адам айқындалады.»;

157-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«157. Егер əлеуетті өнім берушіде сапа менеджменті жүйесінің ұлттық неме-

се халықаралық стандартқа сəйкестігін растайтын, Қазақстан Республикасының 
заңнамасына сəйкес ұсынылған тауарларды өндірушіге, жұмыстарды, көрсетілетін 
қызметтерді орындаушыға сертификаттау жөніндегі органдар, аккредиттеу жөніндегі 
аккредиттелген орган немесе Қазақстан Республикасы мүшесі болып табылатын ак-
кредиттеу жөніндегі халықаралық ұйымдар берген құжат болған кезде, конкурстық 
комиссия екі пайыз (2 %) мөлшерінде шартты жеңілдік береді.»;

234-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«234. 233-тармақтың 1), 2), 3) жəне 4) тармақшаларында көзделген өлшемшарттар 

бойынша бір баллдан төмен жинаған əлеуетті өнім берушілердің конкурстық өтінімдері 
жалпы жиналған баллдардың санына қарамастан, конкурсқа қатысуға жіберілмейді.»;

367-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«367. Конкурс (аукцион) тəсілімен мемлекеттік сатып алу осы конкурсқа (аукционға) 

қатысуға ұсынылған өтінімдердің болмауы себебінен жүргізілмеді деп танылған 
жағдайда, ұйымдастырушы бір көзден алу тəсілімен мемлекеттік сатып алуды жүзеге 
асыру туралы шешім қабылданған күннен бастап күнтізбелік он күннің ішінде веб-портал 
арқылы тапсырыс беруші осы Қағидалардың 378-1, 378-2 жəне 378-3-тармақтарының 
қағидалары бойынша айқындаған əлеуетті өнім берушіге шақыру жібереді.

Бұл ретте, əлеуетті өнім беруші бір көзден алу тəсілімен мемлекеттік сатып алуға 
қатысуға келіскен жағдайда, бұл əлеуетті өнім беруші күнтізбелік он күннің ішінде 
ұйымдастырушыға веб-портал арқылы шақыруда көрсетілген құжаттарды қоса, қатысу 
туралы өз растамасын жібереді.»;

378-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«378. Тікелей шарт жасасу жолымен бір көзден алу тəсілімен мемлекеттік сатып алу-

ды жүзеге асыру кезінде тапсырыс беруші Заңның 4-бабы 1) тармақшасында көзделген 
мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаттарын сақтай отырып, өнім берушіні 
айқындайды жəне онымен веб-портал арқылы шарт жасасады.»;

378-4-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«378-4. Тапсырыс берушілердің сұрауымен жəне (немесе) əлеуетті өнім 

берушілердің бастамашылығымен ұсынылған коммерциялық ұсыныстардың негізінде 
тапсырыс беруші Заңның 4-бабы 1) тармақшасында көзделген мемлекеттік сатып алу-
ды жүзеге асыру қағидатын сақтай отырып, тікелей шарт жасасу жолымен бір көзден 
алу тəсілімен мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру үшін əлеуетті өнім берушіні 
айқындайды.»;

382-тармақтың екінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
«Консорциум конкурсқа қатысқан жағдайда конкурстық баға ұсынысына əсер ететін 

критерийлерді есептеу консорциалдық келісіммен айқындалған консорциумның негізгі 
қатысушысына қатысты қолданылады.»;

мынадай мазмұндағы 382-1, 382-2 жəне 382-3-тармақтарымен толықтырылсын:
«382-1. Консорциумның барлық қатысушылары Заңның 9-бабы 1-тармағының 1), 

2) жəне 3) тармақшаларында көзделген біліктілік талаптарына сəйкес болуға тиіс, 
сондай-ақ Заңның 6-бабында көзделген шектеулері болмауға тиіс.

382-2. Консорциумның бір немесе бірнеше қатысушысы тиісті материалдық жəне 
еңбек ресурстарының болуы, сондай-ақ Қазақстан Республикасының Рұқсаттар жəне 
хабарламалар туралы заңнамасына сəйкес, айналысу үшін рұқсат алу қажет бола-
тын, жекелеген қызмет түрлерін жүзеге асыратын құқық қабілеттілігі болуы бөлігінде 
көрсетілген талаптарға сəйкес болған жағдайда, консорциум біліктілік талаптарына 
сəйкес деп танылады.

Бұл ретте, консорциумның негізгі қатысушысының Қазақстан Республикасының 
Рұқсаттар жəне хабарламалар туралы заңнамасына сəйкес, айналысу үшін рұқсат 
алу қажет болатын, жекелеген қызмет түрлерін жүзеге асыратын құқықтық қабілеттілігі 
өткізілетін мемлекеттік сатып алу нысанасына сəйкес болуға тиіс. 

382-3. Консорциумның негізгі қатысушысы көрсетілген талаптарға сəйкес болған 
жағдайда консорциум Заңның 9-бабы 1-тармағының 5) тармақшасында көзделген 
біліктілік талаптарына сəйкес деп танылады.»;

391-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«391. Егер жеңімпаз деп айқындалған əлеуетті өнім беруші Заңда жəне осы 

Қағидаларда белгіленген мерзімде шарттың жобасына қол қоймаса, тапсырыс беруші 
жеңімпаз шарт жасасудан жалтарған күннен бастап екі жұмыс күні ішінде екінші орын 
алған əлеуетті өнім берушіге веб-портал арқылы электрондық цифрлық қолтаңбамен 
куəландырылған шарттың жобасын жібереді. Заңның 43-бабының 7-тармағына 
сəйкес шарттың жобасын екінші орын алған əлеуетті өнім беруші өзіне шарттың жо-
басы ұсынылған күннен бастап үш жұмыс күні ішінде электрондық цифрлық қолтаңба 
арқылы куəландырады. 

Егер жеңімпаз деп айқындалған əлеуетті өнім беруші Заңда жəне осы Қағидаларда 
белгіленген мерзімде шарттың орындалуын қамтамасыз етуді жəне (немесе) Заңның 
26-бабына сəйкес соманы (бар болса) енгізбесе, тапсырыс беруші жеңімпаздың шарт 
жасасудан жалтарған күнінен бастап екі жұмыс күні ішінде екінші орын алған əлеуетті 
өнім берушіге веб-портал арқылы электрондық цифрлық қолтаңбамен куəландырылған 
шарттың жобасын жібереді. Заңның 43-бабының 7-тармағына сəйкес, шарттың жобасын 
екінші орын алған əлеуетті өнім беруші өзіне шарттың жобасы ұсынылған күннен ба-
стап үш жұмыс күні ішінде электрондық цифрлық қолтаңбасы арқылы куəландырады.»;

426-тармақтың бірінші бөлігінің 4) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
«4) Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2018 жылғы 28 ақпандағы № 270 

бұйрығымен бекітілген Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 
16551 болып тіркелген Электрондық шот-фактуралардың ақпараттық жүйесінде шот-
фактураны электронды нысанда жазып беру қағидаларына (бұдан əрі – Электрондық 
шот-фактуралардың ақпараттық жүйесінде шот-фактураны электронды нысанда жазып 
беру қағидалары) сəйкес электрондық шот-фактуралардың ақпараттық жүйесі арқылы 
жазып берілген электрондық шот-фактураны ресімдеу;»;

426-1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«426-1. Жұмыстарды орындау (қызметтерді көрсету) кезінде мемлекеттік сатып алу 

туралы шартты орындау мынадай кезектілікпен жүзеге асырылады:
1) веб-портал арқылы орындалған жұмыстар (көрсетілген қызметтер) актісін 

ресімдеу;
2) орындалған жұмыстарды (көрсетілген қызметтерді) тапсыру жəне қабылдау; 
3) Электрондық шот-фактуралардың ақпараттық жүйесінде шот-фактураны 

электронды нысанда жазып беру қағидаларына сəйкес электрондық шот-фактіралар 
ақпараттық жүйесі арқылы электрондық шот-фактура ресімдеу;

4) тапсырыс берушінің орындалған жұмыстар (көрсетілген қызметтеры үшін ақы 
төлеуі.

Осы тармақтың талаптары «Салық жəне бюджетке төленетін басқа да міндетті 
төлемдер туралы (Салық кодексі)» Қазақстан Республикасының 2017 жылғы 25 
желтоқсандағы Кодексінің 397-бабында көзделген қызметтерді көрсетуге байланысты 
мемлекеттік сатып алу туралы шарттарға қолданылмайды.

Осы тармақтың 1) жəне 2)-тармақшалардың талаптары есебі сертификатталған 
есепке алу жүйелері (аспаптар) арқылы жүргізілетін қызметтерді, оның ішінде 
коммуналдық қызметтерді (сумен жабдықтау, кəріз, газбен жабдықтау) жəне байла-
ныс қызметтерін көрсетумен байланысты мемлекеттік сатып алу туралы шарттарға 
қолданылмайды.»;

Қағидаларға 1-қосымшада:
Мемлекеттік сатып алу жоспарында:
22-баған «Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асырудың жоспарланған мерзімі (ай)» 

мынадай редакцияда жазылсын:
«Сатып алуды хабарлаудың жоспарланған мерзімі (ай)»;
«Жалпы мəліметтер»:
22) тармақша мынадай редакция жазылсын:
«22) Сатып алуды хабарлаудың жоспарланған мерзімі (ай)» деген жолақта – 

мемлекеттік сатып алуды жүргізу жоспарланған ай көрсетіледі;»;
Қағидаларға 4-қосымшада:
2-тармақтың 2) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
«2) осы КҚ-ға 2-қосымшаға сəйкес, сатып алынатын тауарлардың сипаттамасын 

жəне талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық жəне пайдалану сипат-
тамаларын қамтиды. Бұл ретте техникалық ерекшелік Қазақстан Республикасының 
техникалық реттеу саласындағы заңнамасында белгіленген талаптарға қайшы 
болмауға тиіс. Қажет болған кезде техникалық ерекшелікте нормативтік-техникалық 
құжаттама көрсетіледі.

Тапсырыс берушілер сатып алынатын тауарларға, жұмыстарға, көрсетілетін 
қызметтерге ұлттық стандарттарды, ал олар болмаған жағдайда мемлекетаралық 
стандарттарды көрсете отырып техникалық ерекшелікті əзірлейді. Бұл ретте ұлттық 
жəне мемлекетаралық стандарттар болмаған кезде, сатып алынатын тауарларға, 
жұмыстарға, көрсетілетін қызметтерге талап етілетін функционалдық, техникалық, 
сапалық жəне пайдалану сипаттамалары көрсетіледі;»;

3-тармақтың 1) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
«1) кепілдік берілген ақшалай жарна, ұйымдастырушының мынадай банктік шотын-

да орналастырылатын ақша: _____________________ (ұйымдастырушының атауы, 
БСН, банктік деректемелері);»;

мынадай мазмұндағы 15-1-тармағымен толықтырылсын:
«15-1. Консорциум ретінде конкурсқа қатысуға ниет еткен Заңды тұлғалар өтінімді 

беру алдында осы КҚ 4-1-қосымшасына сəйкес, веб-порталда бірлескен шаруашылық 
қызмет туралы шарт жасайды жəне рəсімдейді.»;

16-тармақтың 2) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
«2) сатып алынатын тауарларға, жұмыстарға, көрсетілетін қызметтерге ұлттық 

стандарттарды, ал олар болмаған жағдайда мемлекетаралық стандарттарды көрсете 
отырып техникалық ерекшелікті қамтиды. Бұл ретте ұлттық жəне мемлекетаралық стан-
дарттар болмаған кезде, сатып алынатын тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін 
қызметтердің талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық жəне пайдалану си-
паттамалары, оның ішінде тауарлық белгілерін, қызмет көрсету белгілерін, фирмалық 
атауларын, патенттерін, пайдалы моделдерін, өндірістік үлгілерін, тауардың шығу жері 
мен өндірушінің атауын, жəне басқа да сипаттамаларын көрсете отырып, жұмыстар 
мен көрсетілетін қызметтер үшін осы КҚ-ға 2-қосымшаға, тауарлар үшін осы КҚ-ға 
3-қосымшаға сəйкес үлгі бойынша көрсетіледі. Қажет болған жағдайда техникалық 
ерекшелікте нормативтік-техникалық құжаттама көрсетіледі. 

Лицензиялық бағдарламалық қамтамасыз етуді сатып алуды қоспағанда, əлеуетті 
өнім берушілердің конкурсқа қатысуға өтінімдерінде өндіруші зауыттан хаттардың, 
техникалық паспорттардың, өнімнің сəйкестік сертификаттарының көшірмелері, сатып 
алынатын тауарлардың үлгілері болуы туралы талапқа жол берілмейді;»;

19-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«19. Конкурсқа қатысуға өтінім, сондай-ақ конкурсқа қатысуға өтінімге қатысты бүкіл 

хат-хабарлар мен құжаттар əлеуетті өнім берушінің таңдауы бойынша қазақ немесе 
орыс тілдерінде жасалады жəне беріледі.

Оларды əлеуетті өнім беруші басқа тілде жасаған жəне ұсынған жағдайда оларға 
дəл (нотариалдық расталған) аудармасы қоса беріледі.»; 

45 жəне 46-тармақтар мынадай редкцияда жазылсын:
«45. Ұсынылатын тауарлар Қазақстан Республикасының қолданыстағы ұлттық стан-

дарттарына сəйкестігін ерікті растау туралы құжат болған кезде конкурстық комиссия 
екі пайыз (0,2%) мөлшерінде шартты жеңілдікті береді.

46. Егер əлеуетті өнім берушіде сапа менеджменті жүйесінің ұлттық неме-
се халықаралық стандартқа сəйкестігін растайтын, Қазақстан Республикасының 
заңнамасына сəйкес ұсынылған тауарларды өндірушіге, жұмыстарды, көрсетілетін 
қызметтерді орындаушыға сертификаттау жөніндегі органдар, аккредиттеу жөніндегі 
аккредиттелген орган немесе Қазақстан Республикасы мүшесі болып табылатын ак-
кредиттеу жөніндегі халықаралық ұйымдар берген құжат болған кезде, конкурстық 
комиссия екі пайыз (2 %) мөлшерінде шартты жеңілдік береді.»;

Конкурстық құжаттамаға 2-қосымша осы бұйрыққа 1-қосымшаға сəйкес жаңа ре-
дакцияда жазылсын;

Конкурстық құжаттамаға 4-1-қосымшамен осы бұйрыққа 2-қосымшаға сəйкес ре-
дакцияда толықтырылсын;

Конкурстық құжаттамаға 5-қосымшаның ескертуі мынадай редакцияда жазылсын:
«Ескерту:
1. Осы қосымшаның 3 жəне 4-тармақтарының талаптары құрылыс (жаңа құрылыс, 

бар объектілерді кеңейту, техникалық қайта жасақтау, жаңғырту, реконструкциялау, 
қайта жаңарту жəне күрделі жөндеу), техникалық-экономикалық негіздемені, жобалау-
сметалық құжаттаманы жəне қала құрылысы жобаларын əзірлеу бойынша жұмыстарды 
мемлекеттік сатып алуға қолданылмайды.

Құрылыс-монтаждау жұмыстарына тиісті рұқсаты (лицензиясы) бар жəне бар 
объектілерді ағымдағы жəне орташа жөндеу жұмыстарын мемлекеттік сатып алуға 
қатысатын əлеуетті өнім берушілер конкурстық құжаттамада көзделген материалдық 
жəне еңбек ресурстарының болуы бөлігінде біліктілік талаптарына сəйкес келеді деп 
танылады.

2. Егер осы конкурста жұмыс тəжірибесінің болуы біліктілік талабы болып 
табылмаған жағдайда растаушы құжаттардың электрондық көшірмелерінің болмауы 
тиісті шартты жеңілдікке əсер етеді.

3. Егер конкурстың нысанасы жаңа объектілер салу, сондай-ақ бар объектілерді 
кеңейту, техникалық қайта жасақтау, жаңғырту, реконструкциялау, қайта жаңарту 
жəне күрделі жөндеу болып табылған жағдайда орындалған жұмыстарды қабылдау 
жəне объектіні пайдалануға қабылдау актілерінің электрондық көшірмелері жұмыс 
тəжірибесін растаушы құжат болып табылады.

Егер əлеуетті өнім берушінің қосалқы мердігер ретінде жұмыс тəжірибесі бар болған 
жағдайда орындалған жұмыстарды қабылдау жəне объектіні пайдалануға қабылдау 
актілерінің электрондық көшірмелері, не осы қосалқы мердігер туралы мəліметтер 
көрсетілген құрылыс-монтаж жұмыстарының сапасы туралы қорытындыны немесе 
орындалған жұмыстардың жобаға сəйкестігі туралы қорытынды немесе сəйкестік ту-
ралы декларация ұсынады.

4. Егер жобалау-сметалық құжаттаманы əзірлеу конкурс нысанасы болып 
табылған жағдайда сараптаманың оң қорытындысының электрондық көшірмесі жұмыс 
тəжірибесін растаушы құжат болып табылады.

5. Егер конкурс нысанасы құрылыспен, жұмыс тəжірибесін растаушы құжаттармен 
байланысы жоқ жұмыстардың өзге түрлері болып табылған жағдайда орындалған 
жұмыстар актілерінің электрондық көшірмелері болып табылады.

6. Егер конкурстың нысанасы жаңа құрылыс болып табылған жағдайда жаңа 
объектілер құрылысының жұмыс тəжірибесі ғана ескеріледі.

Автомобиль жолдары мен инженерлік желілерді реконструкциялау бойынша жұмыс 
тəжірибесі инженерлік желілер мен автомобиль жолдарын реконструкциялаудың жаңа 
құрылысы кезінде ескеріледі.

7. Егер конкурстың нысанасы кеңейту, жаңғырту, техникалық қайта жасақтау жəне 
реконструкциялау болып табылған жағдайда, онда күрделі жөндеуді қоспағанда, жаңа 
объектілерді салу, кеңейту, жаңғырту, техникалық қайта жасақтау жəне қолданыста 
бар объектілерді реконструкциялау жұмысының тəжірибесі ескеріледі.

8. Егер конкурстың нысанасы күрделі жөндеу болып табылған жағдайда, онда жаңа 
объектілерді салу, кеңейту, жаңғырту, техникалық қайта жасақтау жəне қолданыста бар 
объектілерді реконструкциялау жəне күрделі жөндеу жұмысының тəжірибесі ескеріледі. 

9. Құрылыс саласындағы жұмыс тəжірибесі құрылыс объектілерінің функционалдық 
мақсаты мен салалық тиесілілігіне (құрылыс түрлері бойынша бұдан бұрын орындалған 
жұмыстардың ұқсастығы немесе сəйкестігі) жəне Қазақстан Республикасындағы сəулет, 
қала құрылысы жəне құрылыс қызметі туралы Қазақстан Республикасының заңна-
масында айқындалған олардың техникалық күрделілігіне сүйене отырып есептеледі.

10. Əлеуетті өнім берушінің құрылыс саласындағы жұмыс тəжірибесін (құрылыс-
монтаждау жұмыстары мен жобалау) есептеу кезінде жиынтықта:

1) ғимараттар мен құрылыстардың жауапкершілік деңгейі (бірінші – жоғары, екінші 
– қалыпты, үшінші – төмендетілген) есептеледі.

Егер конкурс нысанасы жауапкершілік деңгейі бірінші (жоғары) ғимарат пен құрылыс 
болып табылған жағдайда, тек жауапкершілік деңгейі бірінші (жоғары) ғимарат пен 
құрылыстың жұмыс тəжірибесі ескеріледі.

Егер конкурс нысанасы жауапкершілік деңгейі екінші (қалыпты) ғимарат пен 
құрылыс болып табылған жағдайда, жауапкершілік деңгейі бірінші (жоғары) жəне екінші 
(қалыпты) ғимарат пен құрылыстың жұмыс тəжірибесі ескеріледі.

Егер конкурс нысанасы жауапкершілік деңгейі үшінші (төмендетілген) ғимарат пен 
құрылыс болып табылған жағдайда, жауапкершілік деңгейі бірінші (жоғары), екінші 
(қалыпты) жəне үшінші (төмендетілген) ғимарат пен құрылыстың жұмыс тəжірибесі 
ескеріледі;

2) объектілердің техникалық жағынан күрделілігі (техникалық жағынан күрделі 
объектілерге жататын ғимараттар мен құрылыстар жəне техникалық жағынан күрделі 
объектілерге жатпайтын ғимараттар мен құрылыстар).

Егер конкурс нысанасы техникалық жағынан күрделі объектілер (кешендер) болып 
табылған жағдайда, тек техникалық жағынан күрделі объектілердің (кешендердің) 
жұмыс тəжірибесі ескеріледі.

Егер конкурс нысанасы техникалық жағынан күрделі объектілерге (кешендерге) жат-
пайтын ғимараттар мен құрылыстар болып табылған жағдайда, техникалық жағынан 
күрделі объектілердің (кешендердің) жəне техникалық жағынан күрделі объектілерге 
(кешендерге) жатпайтын ғимараттар мен құрылыстардың жұмыс тəжірибесі ескеріледі;

3) функционалдық мақсаты (өнеркəсіп объектілері, өндіріс ғимараттары, 
құрылыстар, тұрғын үй-азаматтық мақсаттағы объектілер, өзге де құрылыстар); 

4) бұрын орындалған жұмыстар конкурс нысанасымен «Рұқсаттар мен хабарлама-
лар туралы» 2014 жылғы 16 мамырдағы Қазақстан Республикасының Заңына (бұдан 
əрі - «Рұқсаттар мен хабарламалар туралы» Заң) Бірінші санаттағы рұқсаттардың 
(лицензиялардың) Тізбесінің 5 жəне 6-бөлімдерінде көзделген лицензияланатын қызмет 
түрінің бір түрінде болған жағдайда, олардың ұқсастығы немесе сəйкестігі ескеріледі. 

11. Инженерлік желілер мен жүйелердің (инженерлік желілер мен жүйелердің 
бірнеше түрі) кешенді құрылысы (жаңа құрылыс, қолданыстағы объектілерді кеңейту, 
техникалық тұрғыдан қайта жарақтандыру, жаңғырту, реконструкциялау, қалпына 
келтіру жəне күрделі жөндеу) кезінде жұмыс тəжірибесі инженерлік желілер мен жүйелер 
түрлерінің ең болмағанда бірінің болуы ескеріле отырып есептелу керек.

Автомобиль жолдары жəне инженерлік желілер мен жүйелердің (инженерлік 
желілер мен жүйелердің бірнеше түрі) кешенді құрылысы (жаңа құрылыс, қолданыстағы 
объектілерді кеңейту, техникалық тұрғыдан қайта жарақтандыру, жаңғырту, рекон-
струкциялау, қалпына келтіру жəне күрделі жөндеу) кезінде жұмыс тəжірибесі автомо-
биль жолдарының жұмыс тəжірибесінің болуы жəне инженерлік желілер мен жүйелер 
түрлерінің ең болмағанда бірінің болуы ескеріле отырып есептелу керек. 

12. Егер конкурс нысанасы аумақтарды абаттандыру немесе аула аумақтарын 
күрделі жөндеу жəне лицензияланатын түрлерді орындау көзделетін жұмыстар болып 
табылған жағдайда, əлеуетті өнім берушінің жұмыс тəжірибесі конкурс нысанасында 
көзделген барлық лицензияланатын жұмыстар бойынша тəжірибенің болуы ескеріледі.

13. Егер жұмыс тəжірибесінің болуы біліктілік талабы болып табылған жағдайда, 
қосалқы мердігердің жұмыс тəжірибесі жиынтықта мынадай шарттар сақталған кез-
де ескеріледі:

1) қосалқы мердігер ретінде орындалған жұмыстардың кемінде екі объектісі болған 
кезде бір жыл жұмыс тəжірибесі беріледі. Жылына орындалған жұмыстардың екі 
объектісінен көп жұмыс тəжірибесі болған кезде, бір жылдан көп жұмыс тəжірибесін 
беруге жол берілмейді;

2) қосалқы мердігердің жұмыс тəжірибесі конкурс нысанасына сəйкес келетін 
объектілерде жұмыстар (бір немесе бірнеше) орындалған кезде ескеріледі. Бұл рет-
те қосалқы мердігердің жұмыс тəжірибесі тек «Рұқсаттар мен хабарламалар туралы» 
Заңына сəйкес лицензияланатын қызмет түрлері бойынша ескеріледі.

14. Мерзімі бір жылдан асатын шарттар бойынша жұмыс тəжірибесін есептеу кезінде 
құрылыс аяқталған жыл танылады.

15. Растайтын құжаттардың электрондық көшірмелерін ұсыну тек көрсетілуі 
конкурстық құжаттамада көзделген мəліметтер бойынша міндетті. Егер конкурстық 
құжаттамада тиісті материалдық жəне еңбек ресурстарының болуы бөлігіндегі та-
лаптар көзделмеген жағдайда, растайтын құжаттардың электрондық көшірмелері 
ұсынылмайды.

16. Жалдау шартының электрондық көшірмесі не алдын ала жалдау шартының 
электрондық көшірмесі материалдық ресурстарды жалға алу құқығын растайтын 
құжат болып табылады. Бұл ретте, шарттар бойынша жалға алу мерзімі конкурстық 
құжаттамада белгіленген жұмыстарды орындау мерзімінен кем болмауға тиіс.

17. Материалдық ресурстарды қосалқы жалдау шартының электрондық көшірмесін 
ұсынуға жол берілмейді.

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сəйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сəйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сəйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ə. – тегі аты əкесінің аты (бар болса).»;
Конкурстық құжаттамаға 6-қосымша осы бұйрыққа 3-қосымшаға сəйкес жаңа ре-

дакцияда жазылсын;
Конкурстық құжаттамаға 7-қосымша осы бұйрыққа 4-қосымшаға сəйкес жаңа ре-

дакцияда жазылсын;
Конкурстық құжаттамаға 12-қосымша осы бұйрыққа 5-қосымшаға сəйкес жаңа ре-

дакцияда жазылсын;
Қағидаларға 8-қосымшада:
«Осы конкурсқа қатысуға ұсынылған конкурсқа қатысуға арналған барлық 

өтінімдерге Заңның 21-бабының 4-тармағында көзделген критерийлердің салыстыр-
малы мəнін қолдану нəтижелері туралы ақпарат:» бөлімде:

бесінші баған «Əлеуетті өнім берушіде ұлттық стандартқа сапа менеджменті 
жүйесінің сəйкестігін растайтын құжаттың болуы» мынадай редакцияда жазылсын:

«Əлеуетті өнім берушіде ұлттық немесе халықаралық стандартқа сапа менеджменті 
жүйесінің сəйкестігін растайтын құжаттың болуы»;

Қағидаларға 8-1-қосымшада:
5-тармақтың 1) тармақшаның алтыншы абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
«өзіне мыналарды: растау құжаттарының электрондық көшірмелерінің 

қосымшасымен конкурста сатып алынатын ұқсас (сай келетін) растау құжаттарының 
электрондық көшірмелерінің қосымшаларымен соңғы он бес жыл ішінде əлеуетті өнім 
беруші көрсеткен көлемдер туралы мəліметті; қызмет көрсету үшін қажетті конкурстық 
құжаттамада көзделген материалдардық ресурстардың болуы туралы мəліметті (осы 
талап мемлекеттік əлеуметтік тапсырысты қаржылық бір жылдан астам мерзімге 
қызметтерді мемлекеттік сатып алған жағдайда белгіленеді); растау құжаттарының 
электрондық көшірмелерінің қосымшаларымен қызмет көрсету мақсатында қажетті 
жүктелген міндеттемелерді орындау үшін жұмысшылардың біліктілігі туралы мəліметті 
қамтитын КҚ-ға 6-қосымшаға сəйкес мемлекеттік сатып алу процесіне қатысуға арналған 
біліктілік туралы мəліметті;»;

21-тармақтың 2) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
«2) мынадай критерийлер:
əлеуетті өнім берушімен ұсынылған жобаның тапсырыс берушінің техникалық 

ерекшелігіндегі талаптарына сəйкестігі;
əлеуетті өнім берушінің қызмет мақсаты Тапсырыс берушінің сатып алатын 

көрсетілетін қызметтерге сəйкестігі (құрылтай құжаттарына сəйкес);
егжей-тегжейлі Іс-шаралар жоспарының Тапсырыс беруші қойған мақсаттарға қол 

жеткізуге сəйкестігі (іс-шаралар атауы жəне нысаны, өткізу орны мен мерзімі);
əлеуетті өнім берушінің «Үкіметтік емес ұйымдардың дерекқорында» болуы ту-

ралы мəліметтері;
əлеуетті өнім берушінің жұмыс тəжірибесінің болуы;
жобаны іске асырудың тиімді қорытындысын бағалау индикаторларының бар болуы.
Осы тармақтың осы тармақшасымен көзделген критерийлер бойынша баллдарды 

есептеу КҚ-ға 12-қосымшаға сəйкес есептеледі.
Конкурстық өтінімдері осы тармақтың 2) тармақшасының бірінші, екінші, үшінші 

жəне төртінші абзацтарында көрсетілген критерийлер бойынша бір баллдан кем алған 
əлеуетті өнім берушілер конкурсқа қатысуға жіберілмейді.

Техникалық ерекшелігінің қорытынды бағасы 8 баллдан аз əлеуетті өнім беруші 
конкурсқа қатысуға жіберілмейді.

Əлеуетті өнім беруші көрсетілген критерийлерді растайтын құжаттарды ұсынбаған 
жағдайда конкурстық комиссия олардың техникалық ерекшеліктерін бағалау үшін тиісті 
баллдарды есептемейді.

Əлеуетті өнім берушілер ұсынған талаптар өздерінің техникалық ерекшеліктерін 
бағалау үшін шартқа енгізіледі.»;

23-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«23. Конкурсқа қатысуға жіберілген əлеуетті өнім берушілерге конкурстық 

құжаттаманың жəне олардың техникалық ерекшеліктерін бағалаудың талаптарына 
сəйкестігі мəнін қарастыру нəтижелері бойынша конкурстық ұсыныстардың мынадай 
шартты азайтулары қолданылады:

егер əлеуетті өнім берушінің техникалық ерекшелігінің қорытынды бағасы 10 балл-
дан 15 баллды қоса есептегенде құраса, əлеуетті өнім берушінің конкурстық баға 
ұсынысы 10%-ға шартты азайтылады;

егер əлеуетті өнім берушінің техникалық ерекшелігінің қорытынды бағасы 16-дан 
20-ға дейінгі баллды құраса, əлеуетті өнім берушінің конкурстық баға ұсынысы 20%-
ға шартты азайтылады;

егер əлеуетті өнім берушінің техникалық ерекшелігінің қорытынды бағасы 20 
баллдан жоғары болса, əлеуетті өнім берушінің конкурстық баға ұсынысы 30%-ға 
шартты азайтылады.»;

Қағидаларға 8-3-қосымшада:
3.1. тармақтың 8) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
«8) Тапсырыс беруші орындалған жұмыстар актісін бекіткеннен кейін Электрондық 

шот-фактуралардың ақпараттық жүйесінде шот-фактураны электронды нысанда жа-
зып беру қағидаларына сəйкес электрондық шот-фактуралардың ақпараттық жүйесі 
арқылы электрондық нысанда шот-фактура жазуға міндеттенеді.»;

3.3. тармақтың 3-1) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
«3-1) көрсетілген қызметтер актісін бекіткеннен кейін Электрондық шот-

фактуралардың ақпараттық жүйесінде шот-фактураны электронды нысанда жазып 
беру қағидаларына сəйкес электрондық шот-фактуралар ақпараттық жүйесі арқылы 
электрондық нысанда Өнім беруші жазып берген шот-фактураны бекіткеннен кейін 
қабылдауға;»;

8.7. тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«8.7. Шарт одан əрі оны орындау орынсыз болған жағдайда, тараптардың келісімі 

бойынша бұзылуы мүмкін.»;
Қағидаларға 9-қосымшада:
2-тармақтың 2) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
«2) осы АҚ-ға 2-қосымшаға сəйкес, сатып алынатын тауарлардың сипаттамасын 

жəне талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық жəне пайдалану сипат-
тамаларын қамтиды. Бұл ретте техникалық ерекшелік Қазақстан Республикасының 
техникалық реттеу саласындағы заңнамасында белгіленген талаптарға қайшы 
болмауға тиіс. Қажет болған кезде техникалық ерекшелікте нормативтік-техникалық 
құжаттама көрсетіледі.

Тапсырыс берушілер сатып алынатын тауарларға ұлттық стандарттарды, ал олар 
болмаған жағдайда мемлекетаралық стандарттарды көрсете отырып техникалық 
ерекшелікті əзірлейді. Бұл ретте ұлттық жəне мемлекетаралық стандарттар болмаған 
кезде, сатып алынатын тауарларға, жұмыстарға, көрсетілетін қызметтерге талап 
етілетін функционалдық, техникалық, сапалық жəне пайдалану сипаттамалары 
көрсетіледі;»;

3-тармақтың 1) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
«1) кепілдік берілген ақшалай жарна, ұйымдастырушының мынадай банктік шотын-

да орналастырылатын ақша: _____________________________ (ұйымдастырушының 
атауы, БСН, банктік деректемелері);»;

16-тармақтың 2) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
2) сатып алынатын тауарларға ұлттық стандарттарды, ал олар болмаған жағдайда 

мемлекетаралық стандарттарды көрсете отырып техникалық ерекшелікті қамтиды. Бұл 
ретте ұлттық жəне мемлекетаралық стандарттар болмаған кезде, сатып алынатын 
тауарлардың талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық жəне пайдалану 
сипаттамалары, оның ішінде тауарлық белгілерін, фирмалық атауларын, патенттерін, 
пайдалы моделдерін, өндірістік үлгілерін, тауардың шығу жері мен өндірушінің атауын, 
жəне басқа да сипаттамаларын көрсете отырып, осы АҚ-ға 2 жəне 3-қосымшаларға 
сəйкес нысан бойынша көрсетіледі. Қажет болған жағдайда техникалық ерекшелікте 
нормативтік-техникалық құжаттама көрсетіледі.

Лицензиялық бағдарламалық қамтамасыз етуді сатып алуды қоспағанда, əлеуетті 
өнім берушілердің аукционға қатысуға өтінімдерінде өндіруші зауыттан хаттардың, 
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(Соңы. Басы 22-бетте) 

(Соңы 24-бетте) 

техникалық паспорттардың, өнімнің сəйкестік сертификаттарының көшірмелері, сатып 
алынатын тауарлардың үлгілері болуы туралы талапқа жол берілмейді;»;

19-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«19. Аукционға қатысуға өтінім, сондай-ақ аукционға қатысуға өтінімге қатысты бүкіл 

хат-хабарлар мен құжаттар əлеуетті өнім берушінің таңдауы бойынша қазақ немесе 
орыс тілдерінде жасалады жəне беріледі.»;

Аукциондық құжаттамаға 2-қосымша осы бұйрыққа 6-қосымшаға сəйкес жаңа ре-
дакцияда жазылсын;

Аукциондық құжаттамаға 5-қосымша осы бұйрыққа 7-қосымшаға сəйкес жаңа ре-
дакцияда жазылсын;

Қағидаларға 19-қосымшада:
3.1. тармақтың 10) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
«10) Тапсырыс беруші орындалған жұмыстар актісін бекіткеннен кейін Электрондық 

шот-фактуралардың ақпараттық жүйесінде шот-фактураны электронды нысанда жа-
зып беру қағидаларына сəйкес электрондық шот-фактуралардың ақпараттық жүйесі 
арқылы электрондық нысанда шот-фактура жазуға міндеттенеді.»;

3.3. тармақтың 3-1) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
«3-1) тауарды (тауарларды) қабылдау-беру актісі бекітілгеннен кейін Электрондық 

шот-фактуралардың ақпараттық жүйесінде шот-фактураны электронды нысанда 
жазып беру қағидаларына сəйкес электрондық шот-фактуралар ақпараттық жүйесі 
арқылы электрондық нысанда Өнім беруші жазып берген шот-фактураны қабылдауға;»;

5.1. тармақ 5) тармақшамен мынадай редакцияда толықтырылсын:
«5) Егер Тауар Қазақстанда шығарылған жағдайда, онда белгіленген үлгіде «СТ-

KZ» Тауардың шығарылуы туралы сертификаттың немесе Сəйкестік сертификатының 
/ белгіленген тəртіпте берілген Тауар сəйкестігі туралы декларацияның түпнұсқасы не-
месе көшірмесі, не уəкілетті ұйымның куəландырылғаны беріледі. 

Егер Тауар шетелде шығарылған болса, онда белгіленген тəртіпте шығарылған 
елінің тиісті органы берген Тауардың шығуы туралы тиісті сертификаттың тұпнұсқасы 
немесе нотариалдық куəландырылған көшірмесі беріледі. 

Осы тармақшаның талаптары құны республикалық бюджет туралы заңмен тиісті 
қаржы жылына белгіленген бесжүз айлық есептік көрсеткіштен асатын мемлекеттік 
сатып алу туралы шарттарға таратылады.»;

Қағидаларға 20-қосымшада:
2.3. тармақ 3) тармақшамен мынадай редакцияда толықтырылсын:
«3) консорциялық келісім (Консорциуммен Шарт жасасқан жағдайда);»;
4.1. тармақта:
9) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
«9) Тапсырыс беруші орындалған жұмыстар актісін бекіткеннен кейін Электрондық 

шот-фактуралардың ақпараттық жүйесінде шот-фактураны электронды нысанда жа-
зып беру қағидаларына сəйкес электрондық шот-фактуралардың ақпараттық жүйесі 
арқылы электрондық нысанда шот-фактура жазуға;»;

13) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
«13) қазынашылық сүйемелдеу шеңберінде қосалқы мердігерлермен жасалатын 

шарттар бойынша ол қосалқы мердігерлік шарттарында қазынашылық органдарында 
ашылатын мемлекеттік сатып алу шоттарына ақшалай қаражат аудару туралы талаптың 
болуын жəне Электрондық шот-фактуралардың ақпараттық жүйесінде шот-фактураны 
электронды нысанда жазып беру қағидаларына сəйкес шот-фактуралардың үзінді-
көшірмесін жазып беру шартының болуын қамтамасыз етуге;»; 

18) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
«18) қазынашылық сүйемелдеу шеңберінде объектілер құрылысымен байланысты 

мемлекеттік сатып алу туралы шартты Электрондық шот-фактуралардың ақпараттық 
жүйе сінде шот-фактураны электронды нысанда жазып беру қағидаларына сəйкес 
электрондық шот-фактуралар арқылы орындауға міндеттенеді.»;

4.3. тармақтың 3-1) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
«3-1) орындалған жұмыстар актісі бекітілгеннен кейін Электрондық шот-

фактуралардың ақпараттық жүйесінде шот-фактураны электронды нысанда жазып беру 
қағидаларына сəйкес электрондық шот-фактуралардың ақпараттық жүйелері арқылы 
электрондық нысанда Мердігер жазған шот-фактураны қабылдауға;»; 

6.3. тармақ мынадай редакцияда толықтырылсын:
«6.3. Өнім беруші/Орындаушы орындалған жұмыстарды қабылдап алу/тапсыру 

кезінде Тапсырыс берушіге мынадай құжаттарды ұсынады: 
1) егер жұмыстар Қазақстанда шығарылған материалдардан жəне жабдықтардан 

жасалған жағдайда – белгіленген үлгіде «СТ-KZ» тауардың шығарылуы туралы 
сертификаттың немесе Сəйкестік сертификатының / белгіленген тəртіпте берілген 
Тауар сəйкестігі туралы декларацияның түпнұсқасы немесе көшірмесі (не уəкілетті 
ұйым куəландырғаны) беріледі. 

2) егер жұмыстар шетелде шығарылған материалдардан жəне жабдықтардан 
жасалған болса - белгіленген тəртіпте шығарылған елінің тиісті органы берген Тауардың 
шығуы туралы тиісті сертификаттың тұпнұсқасы немесе нотариалдық куəландырылған 
көшірмесі беріледі. 

Осы тармақтың талаптары құны республикалық бюджет туралы заңмен тиісті қаржы 
жылына белгіленген бесжүз айлық есептік көрсеткіштен асатын мемлекеттік сатып алу 
туралы шарттарға таратылады.»;

9.11. тармақ алынып тасталсын;
Қағидаларға 21-қосымшада:
3.1. тармақтың 9) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
«9) Тапсырыс беруші орындалған жұмыстар актісін бекіткеннен кейін Электрондық 

шот-фактуралардың ақпараттық жүйесінде шот-фактураны электронды нысанда жа-
зып беру қағидаларына сəйкес электрондық шот-фактуралардың ақпараттық жүйесі 
арқылы электрондық нысанда шот-фактура жазуға міндеттенеді.»;

3.3. тармақтың 3-1) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
«3-1) көрсетілген қызметтер актісін бекіткеннен кейін Электрондық шот-

фактуралардың ақпараттық жүйесінде шот-фактураны электронды нысанда жазып 
беру қағидаларына сəйкес электрондық шот-фактуралар ақпараттық жүйесі арқылы 
электрондық нысанда Өнім беруші жазып берген шот-фактураны бекіткеннен кейін 
қабылдауға;»;

8.5. тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«8.5. Шарт одан əрі оны орындау орынсыз болған жағдайда, тараптардың келісімі 

бойынша бұзылуы мүмкін.»;
8.9. тармақ алынып тасталсын;
Қағидаларға 22-2-қосымшада:
ескертпе мынадай редакцияда жазылсын:
«Ескерту:
*мемлекеттік сатып алу веб-порталында автоматты түрде толтырылады;
** өнім беруші толтырады;
*** тапсырыс беруші толтырады;
**** Сəулет, қала құрылысы жəне құрылыс қызметі туралы Қазақстан 

Республикасының заңнамасына сəйкес веб-порталда рəсімделетін, құрылыс-
монтаж жұмыстарын қоспағанда, орындалған жұмыстарды қабылдап алу-беру үшін 
қолданылады;»;

Қағидаларға 22-4-қосымшада:
«Сатып алынатын Тауарлардағы жергілікті қамту туралы есеп» кесте мынадай 

редакцияда жазылсын:
«
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Қағидаларға 22-5-қосымшада:
«Жұмыстар мен көрсетілетін қызметтердегі жергілікті қамту бойынша есеп» кесте 

мынадай редакцияда жазылсын:
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2. Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгiнiң Мемлекеттiк сатып алу заңнамасы 

департаментi (С.М. Ахметов) заңнамада белгiленген тəртiппен:
1) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Əдiлет министрлiгiнде мемлекеттiк 

тiркелуін;
2) осы бұйрықты мемлекеттік тіркеген  күнінен бастап күнтізбелік он күн ішінде оның 

көшірмесін қағаз жəне электрондық түрде қазақ жəне орыс тілдерінде «Республикалық 
құқықтық ақпарат орталығы» шаруа шылық жүргізу құқығындағы республикалық 
мемлекеттік кəсіпорнына Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің 
эталондық бақылау банкіне енгізу үшін жіберілуін;

3) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің интернет-ресур-
сында орналастырылуын;

4) осы бұйрық Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік 
тіркелгеннен кейін он жұмыс күні ішінде Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің 
Заң қызметі департаментіне осы тармақтың 1), 2) жəне 3) тармақшаларында көзделген 
іс-шараларды орындау туралы мəліметтердің ұсынылуын қамтамасыз етсін.

3. Осы бұйрық 2018 жылғы 1 шілдеден бастап қолданысқа енгізіледі жəне ресми 
жариялануға жатады.

Қазақстан Республикасының
 Қаржы министрі Б.СҰЛТАНОВ

Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2018 жылғы 13 маусымдағы
№562 бұйрыққа 1-қосымша

Конкурстық құжаттамаға 2-қосымша

Сатып алынатын тауарлардың, жұмыстардың жəне көрсетілетін қызметтердің 
техникалық ерекшелігі (тапсырыс беруші үшін)

Конкурстың № ______________________
Конкурстың атауы ____________________
Лоттың № ___________________________
Лоттың атауы ________________________
Көрсете отырып, қажетті ерекшеліктерді, жоспарларды, сызбаларды, эскиздерді 

қоса алғанда, сатып алынатын тауарлардың (жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің) 
толық сипатын жəне талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық жəне пай-
далану сипаттамасы беріледі.

Тапсырыс берушілер сатып алынатын тауарларға, жұмыстарға, көрсетілетін 
қызметтерге ұлттық стандарттарды, ал олар болмаған жағдайда мемлекетаралық 
стандарттарды көрсете отырып техникалық ерекшелікті əзірлейді. Бұл ретте ұлттық 
жəне мемлекетаралық стандарттар болмаған кезде, сатып алынатын тауарларға, 
жұмыстарға, көрсетілетін қызметтерге талап етілетін функционалдық, техникалық, 
сапалық жəне пайдалану сипаттамалары көрсетіледі.

Бұл ретте техникалық өзіндік ерекшелік Қазақстан Республикасының техникалық 
реттеу саласындағы заңнамасында белгіленген талаптарға қайшы келмеуге тиіс. 
Қажет болған кезде техникалық өзіндік ерекшелікте нормативтік-техникалық құжаттама 
көрсетіледі.

Жобалау-сметалық құжаттаманы талап ететін жұмыстарды мемлекеттік сатып 
алуды жүзеге асыру кезінде конкурстық құжаттамада техникалық өзіндік ерекшеліктің 
орнына белгіленген тəртіппен бекітілген жобалау-сметалық құжаттама қамтылуға тиіс.

Техникалық тапсырмада оларды əзірлеу туралы жобалау-сметалық (үлгілік 
жобалау-сметалық) құжаттаманы əзірлеу мен техникалық-экономикалық негіздемені 
əзірлеу бойынша мемлекеттік сатып алу жұмыстарын жүзеге асыру кезінде Қазақстан 
Республикасының қолданыстағы ұлттық стандарттарына (олар болған кезде) сəйкес 
материалдар мен жабдықтарды есептеу жəне жобалау кезінде қолдану туралы та-
лап көрсетіледі.

Тауарларға берілетін техникалық ерекшелікте функционалдық, техникалық, сапалық 
жəне пайдалану сипаттамасы функционалдық, техникалық сипаттама параметрлері, 
тауардың тағайындалуы мен тауарды, қызметтерді пайдалану шарттары шегін 
қамтитын тиісті бөлімдерге бөлінуі тиіс.

Қажет болған кезде, техникалық ерекшелікте тауарларды жеткізу кезінде тапсы-
рыс берушіге қажет ілеспе қызметтер (монтаждау, теңшеу, оқыту, тауарларды тексеру 
жəне сынақтан өткізу) мен олар қай жерде шығарылуы тиістігі, тауардың шыққан жылы, 
кепілдік мерзімі көрсетілуі тиіс.

Орындалу (көрсетілу) сапасы осындай жұмыстарды (қызметтерді) тікелей орындай-
тын (көрсететін) қызметкердің біліктілігіне байланысты жұмыстарды (қызметтерді) са-
тып алу жағдайында техникалық ерекшелікте қызметкерге, оған жүктелетін міндеттерді 
орындау үшін оның қажетті деңгейі мен кəсіби даярлық бейінін, үш жылдан аспайтын 
жұмыс өтілін (Қазақстан Республикасының заңнамасында немесе бекітілген норма-
тивтерде неғұрлым жоғары өтіл көзделген жағдайларды қоспағанда) айқындайтын 
қойылатын талаптардың сипаты беріледі.

Жобалау-сметалық құжаттаманы талап ететін жұмыстарды мемлекеттік сатып 
алуды жүзеге асыру кезінде конкурстық құжаттамада техникалық ерекшеліктің ор-
нына белгіленген тəртіппен бекітілген жобалау-сметалық құжаттама қамтылуы тиіс.

Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2018 жылғы 13 маусымдағы
№562 бұйрыққа 2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға 4-1-қосымша

БІРЛЕСКЕН ҚЫЗМЕТ ТУРАЛЫ ШАРТ
(КОНСОРЦИЯЛЫҚ КЕЛІСІМ)

20__ж. « »_________
                      күні

бұдан əрі «Негізгі қатысушы» деп аталатын_____________________________, 
                                                              (заңды тұлға атауы, БСН, заңды мекенжайы) 
_____________атынан, _____________________________ негізінде əрекет ететін,
                                    (лауазымы, Т.А.Ə., ЖСН) (жарғы, куəлік)

бұдан əрі «Қатысушы-2» деп аталатын ________________________________,»,
                                                        (заңды тұлға атауы, БСН, заңды мекенжайы) 
___________________атынан, _____________________ негізінде əрекет ететін,
(лауазымы, Т.А.Ə., ЖСН)     (жарғы, куəлік)
бұдан əрі «Қатысушы-3» деп аталатын ________________________________,»,
                                                      (заңды тұлға атауы, БСН, заңды мекенжайы) 
_____________атынан, _____________________ негізінде əрекет ететін,
(лауазымы, Т.А.Ə., ЖСН)      (жарғы, куəлік)

бірлесіп «Қатысушылар» деп аталатындар, төмендегілер туралы осы консорциалық 
келісімді (бұдан əрі – Келісім) жасады:

1. Терминдер, олардың анықтамалары мен талқылаулары 
1.1. Қатысушылар осы Келісімде көрсетілген терминдер мен ұғымдардың мынадай 

біркелкі талқылануымен келісті: 
«Тапсырыс беруші» - ___________________________________________.
   (тапсырыс берушінің атауы) 
«Ұйымдастырушы» - ___________________________________________.
   (ұйымдастырушының атауы) 
«Конкурс» - __________________________________________________.
   (конкурстың нөмірі мен атауы)
«Консорциум» - осы Келісім негізінде Қатысушылардың уақытша ерікті, тең құқылы 

одағы (бірлестігі), онда Қатысушылар кез келген ресрустарды біріктіреді жəне Жобаның 
ойдағыдай іске асырылуын шешу үшін күш-жігерін үйлестіреді;

«Сатып алу туралы шарт» - өткізілген Конкурс қорытындысы бойынша Тапсырыс 
беруші жасасатын мемлекеттік сатып алу туралы шарт;

«Жоба» - ____________________________________________________. 
   (лоттың нөмірі мен атауы) 
«Жобаны іске асыру» - консорциумның Сатып алу туралы шарт бойынша өз 

міндеттемелерін орындауы;
«Құпия ақпарат» - кез келген ғылыми-техникалық, технологиялық, шаруашылық, 

қаржы-экономикалық немесе Қатысушылар туралы ақпаратты қамтитын, оның ішінде 
олардың қаржы-шаруашылық қызметіне, құрылтайшыларына, еншілес компания-
ларына, қызметтерлеріне жəне агенттеріне қатысты құжаттарды, қатысушылардың 
контрагенттері туралы ақпаратты, мұндай ақпарат «құпия» деп белгіленген бе, оған 
қарамастан үшінші тұлғаларға белгілі еместігіне байланысты жарамды немесе əлеуетті 
коммерциялық құндылығы бар өзге ақпаратты өзге түрде көрсететін құжаттарды қоса 
алғанда өзге ақпарат. 

1.2. Келісімнің осы тармағында тікелей көрсетілмеген ұғымдар мен анықтамалар 
Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген мағынада қолданылады.

2. Келісімнің мəні 
2.1. Осы Келісімнің қатысушылары Консорциум құрады, оны құру мақсаты Конкурсқа 

қатысу жəне Консорциумды Конкурс жеңімпазы деп таныған жəне кейіннен Сатып алу 
туралы шарт жасасқан жағдайда – Жобаны табысты іске асыру болып табылады. 

2.2. Осы Келісім жеткілікті тəжірибесі, материалдық жəне техникалық əлеуеті, еңбек 
ресурстары, жұмыстар орындауға, қызметтер көрсетуге, тауарларды жеткізуге жəне 
Конкурс шарттарында көзделген өзге міндеттемелерді орындауға өкілеттіктері мен 
рұқсаттары бар Қатысушылардың ерікті бірлестігі болып табылады.

2.3. Қатысушылар Консорциум қызметінің жалпы мақсаттарына жəне коммерциялық 
мүдделерге сүйене отырып, ынтымақтастық қағидаттарына негіздей отырып, осы 
Келісімді жасасады.

3. Қатысушылардың құқықытары мен міндеттері 
3.1. Қатысушылар:
3.1.1. Осы Келісімді орындау кезінде бір бірімен адал өзара іс-əрекет жасауға.
3.1.2. Осы Келісімнің шарттарына сəйкес Консорциумның қызметіне қатысуға.
3.1.3. Осы Келісімде белгіленген тəртіппен салымдар енгізуге.
3.1.4. Консорциумның жəне жеке алғанда əрбір Қатысушының құпия ақпаратын 

жария етпеуге міндетті.
3.2. Қатысушылар:
3.2.1. Осы Келісімде анықталған тəртіппен Консорциумның істерін басқаруға 

қатысуға.
3.2.2. Консорциум қызметі туралы ақпарат алу, оның ішінде Консорциум ісін жүргізу 

бойынша кез келген құжаттамамен танысуға.
3.2.3. Консорциум қызметінен алынатын пайданы бөлуге қатысуға.
3.2.4. Қатысушылардың барлығының жалпы келісімі болған кезде Қатысушылардың 

жалпы мүлкін пайдалануға құқылы.
4. Қатысушылардың салымдары 

4.1. Негізгі Қатысушының салымы мыналар болып табылады:
4.1.1. ________________________
4.1.2. _______________________
4.1.3. ______________________
4.2. «Қатысушы-2» салымы мыналар болып табылады:
4.2.1. ________________________
4.2.2. _______________________
4.2.3. ______________________
4.3. «Қатысушы-3» салымы мыналар болып табылады:
4.3.1. ________________________
4.3.2. _______________________
4.3.3. ______________________

4.4. Конкурсқа қатысуға арналған өтінімді қамтамасыз етуді, сондай-ақ Консорциум 
жеңімпаз деп танылған жəне онымен Шарт жасалған жағдайда Заңның 26-бабына 
сəйкес Сатып алу жəне (немесе) сома туралы шарттың (болған кезде) орындалуын 
қамтамасыз етуді Негізгі қатысушы енгізеді.

5. Басқару тəртібі
5.1. Қатысушылардың жалпы істерін жүргізу, Конкурсқа қатысуға арналған 

өтінімдерді беруді жəне Консорциумның қызметіне байланысты өзге де іс-əрекеттерді 
Негізгі қатысушы қосымшаға сəйкес нысан бойынша Консорциум Қатысушыларының 
сенімхаты негізінде жүзеге асырады.

5.2. Консорциум Конкурс жеңімпазы деп танылған жағдайда Сатып алу туралы 
шарт Негізгі қатысушымен жасалады.

5.3. Консорциум жеңімпаз деп танылған жəне онымен Сатып алу туралы шарт 
жасалған жағдайда осы Келісім оның ажырамас бөлігі болып табылады. 

6. Қатысушылардың жауапкершілігі
6.1. Сатып алу туралы шарт бойынша міндеттемелерді орындамағаны немесе 

тиісінше орындамағаны үшін, сондай-ақ біліктілік талаптар жəне (немесе) конкурстық 
баға ұсынысына ықпал ететін құжаттар бойынша дұрыс емес ақпарат бергені үшін 
Қатысушылар ортақ жауаптылықта болады.

6.2. Осы Келісім шеңберінде Консорциум қызметіне байланысты емес Қатысушының 
жеке міндеттемелері бойынша өзге Қатысушылар жауаптылықта болмайды.

7. Дауларды шешу
7.1. Осы Келісім талаптарын орындаған кезде пайда болуы мүмкін барлық даулар 

мен келіспеушіліктерді Қатысушылар келіссөздер арқылы шешуге тырысады.
7.2. Келіссөздер арқылы реттелмеген даулар Қазақстан Республикасының 

азаматтық заңнамасында белгіленген сот тəртібінде шешіледі.
8. Келісімнің қолданылу мерзімі

8.1. Осы Келісім барлық Қатысушылар қол қойған күннен бастап күшіне енеді.
8.2. Егер Консорциум Конкурс жеңімпазы деп танылмаса, Келісім Сатып алу туралы 

шарт жасалғанға дейін қолданыста болады.
8.3. Консорциум Конкурс жеңімпазы деп танылған жəне онымен Сатып алу туралы 

шарт жасалған жағдайда Келісім Сатып алу туралы шарт бойынша міндеттемелер 
толық орындалғанға дейін қолданыста болады. 

9. Өзге талаптар
9.1. Осы Келісім Конкурсқа Қатысушылардың электрондық цифрлық қолдарымен 

куəландырылған мемлекеттік сатып алудың веб-порталы арқылы ресімделген жəне 
жасалған.

9.3. Осы Келісім ____________________ тілінде жасалған.
9.4. Осы Келісіммен реттелмеген қалғанының бəрінде Қатысушылар Қазақстан 

Республикасының қолданыстағы заңнамасын басшылыққа алады.

10. Қатысушылардың деректемелері мен қолдары

«Негізгі Қатысушы»  «Қатысушы-2»
Толық атауы  Толық атауы
Толық заңды мекенжайы Толық заңды мекенжайы
БСН Банктік деректемелер БСН Банктік деректемелер
Телефоны   Телефоны
Лауазымы, Т.А.Ə.  Лауазымы, Т.А.Ə.

«Қатысушы-3»
Толық атауы
Толық заңды мекенжайы
БСН, Банктік деректемелер
Телефоны
Лауазымы, Т.А.Ə.

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сəйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сəйкестендіру нөмірі;
Т.А.Ə. – тегі, аты, əкесінің аты (бар болса).

Консорциялық келісімге қосымша

Сенімхат
20__ж. « »________

________________ осы сенімхатпен, ___________ атынан сенім білдіреді
(консорциумға қатысушы) (басшының тегі, аты, əкесінің аты (бар болса)
____________________ атынан ______________ мүддесін білдіруге 
(басшының тегі, аты, əкесінің аты (бар болса) (негізгі қатысушы)
___________________ ________________________________________________
(консорциумға қатысушы) (ұйымдастырушының, бірыңғай ұйымдастырушының, 
      тапсырыс берушінің атауы)

Өтінім беруге жəне Сатып алу туралы шарт жасау үшін құқығын береді. 

№ _____________ конкурс
Конкурстың атауы______________

№ _______________ лот
Лоттың атауы _________________

№ ___________________________ конкурсы бойынша Консорциялық 
      (конкурстың нөмірі мен атауы) 
келісімнің қолдану мерзіміне сенімхат берілді.

Осы сенімхат менімен ____________________ электрондық цифрлық
              (басшының тегі, аты, əкесінің аты (бар болса)
қолтаңбаны пайдалана отырып, мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы 

куəландырылды. 
___________________ _____________________ ________________
         (Қатысушы)                                қолы                        Басшы

Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2018 жылғы 13 маусымдағы
№562 бұйрыққа 3-қосымша

Конкурстық құжаттамаға 6-қосымша

Біліктілігі туралы мəліметтер
(əлеуетті өнім беруші көрсетілетін қызметтерді сатып алу кезінде толтырады)

Конкурстың №_______________________
Конкурстың атауы______________________
Лоттың № ______________________
1. Əлеуетті өнім беруші туралы жалпы мəлімет:
Атауы ________________________________
БСН/ЖСН/СЖН/СЕН ___________________
2. Растаушы құжаттардың (бар болған жағдайда толтырылады) электрондық 

көшірмелерін қоса бере отырып, əлеуетті өнім берушінің соңғы он жыл ішінде конкурста 
сатып алынатындарға ұқсас (сол сияқты) көрсеткен қызметінің көлемі.
Қызметтің 
атауы

Қызметті 
көрсеткен 
орны

Тапсырыс 
берушінің 
атауы

Қызметті 
көрсеткен 

жылы мен айы 
(__ бастап __)

Растаушы 
құжаттың ата-
уы, күні жəне 

нөмірі

Шарттың құны, 
теңге

3. Əлеуетті өнім беруші қызметті көрсету үшін қажетті растаушы құжаттардың 
электрондық көшірмелерін қоса бере отырып, конкурстық құжаттамада көзделген 
материалдық ресурстардың болуы туралы мəліметтерді көрсетеді.
№ Материалдық 

ресурстардың 
атауы

Қолда бар 
бірліктердің 
саны (дана)

Жай-күйі 
(жаңа, 
жақсы, 
нашар)

Жеке меншік (меншік 
құқығын растаушы 

құжаттар қоса берілсін), 
жалға алынған (кімнен 
жəне жалға берушінің 

меншік құқығын растаушы 
құжаттар қоса берілсін)

Растаушы 
құжаттың 
атауы, 

күні жəне 
нөмірі

4. Əлеуетті өнім беруші растаушы құжаттардың электрондық көшірмелерін қоса 
бере отырып, осы конкурс (лот) бойынша қызметтерді көрсету мақсатында қажетті 
өздеріне жүктелген міндеттерді орындау үшін білікті қызметкерлер туралы мəліметтерді 
көрсетеді.
Р/с 
№

Қызметкердің 
Т.А.Ə. (жеке басын 
куəландыратын 

құжаттың 
электрондық 
көшірмесі қоса 

берілсін)

Осы конкур-
ста сатып 
алынатын 
қызметтерді 
көрсету 

саласындағы 
жұмыс өтілі 

Біліктілік туралы құжат 
(білімі туралы дипломның, 
сертификаттың, аттестаттың 
жəне т.б. нөмірі мен берілген 
күнін көрсетсін, олардың 
электрондық көшірмелері 

қоса берілсін)

Мамандығы 
бойынша 
санаты, 
разряды, 
сыныбы

 егер қызметкерлерге жəне осындай қызметкерлердің болуы жөнінде қойылатын 
талаптар осы конкурс (лот) бойынша техникалық ерекшелікте көрсетілген болса 
толтырылады.

Біліктілік туралы барлық мəліметтердің дұрыстығын растаймын

Ескерту:
1. Егер осы конкурста қызметтерді көрсету тəжірибесінің болуы біліктілік талабы 

болып табылмаған жағдайда растаушы құжаттардың электрондық көшірмелерінің 

болмауы тиісті шартты жеңілдікке əсер етеді. Сатып алынатын көрсетілетін қызметтер 
нарығында жұмыс тəжірибесін растаушы құжаттар көрсетілген қызметтердің актілері 
мен шот-фактураларының электрондық көшірмелері болып табылады.

Салық кодексінің 397-бабымен көзделген көрсетілетін қызметтермен байланысты, 
сондай-ақ есебі сертификатталған есепке алу жүйелері (аспаптар) арқылы жүргізілетін 
қызметтерді, оның ішінде коммуналдық қызметтерді (сумен жабдықтау, кəріз, газбен 
жабдықтау) жəне байланыс қызметтерін көрсетумен байланысты мемлекеттік сатып 
алу туралы шарттар бойынша жұмыс тəжірибесін растайтын құжаттар болып шот-
фактураның электрондық көшірмесі табылады.

2. Растаушы құжаттардың электрондық көшірмелерін беру конкурстық құжаттамада 
оларды көрсету көзделген мəліметтер бойынша ғана міндетті. Конкурстық құжаттамада 
тиісті материалдық жəне еңбек ресурстарына ие болу бөлігінде талаптар көзделмеген 
жағдайда растаушы құжаттардың электрондық көшірмелерін бермеуге де болады.

3. Материалдық ресурстардың жолдау құқығын растайтын құжат жалдау құқығының 
электорндық көшірмесіне алдын ала жалдау шартының электрондық көшірмесі бо-
лып табылады. Бұл ретте шарттар бойынша жалдау мерзімі конкурстық құжаттамада 
белгіленген қызметтерді көрсету мерзімінен кем болмауы тиіс.

4. Жұмыс тəжірибесі бойынша талап бар болған жағдайда, қызметкердің жұмыс 
тəжірибесін растайтын құжат аударылған міндетті зейнетақы жарналары туралы 
бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорынан үзінді көшірмелер немесе жүргізілген 
əлеуметтік аударымдар туралы Мемлекеттік əлеуметтік сақтандыру қорынан 
мəліметтер жəне Қазақстан Республикасының Кодексі 2015 жылғы 23 қарашадағы 
Еңбек кодексінің 35-бабы 1), 2), 3), 4), 5) жəне 8) тармақшаларымен көрсетілген 
құжаттардың бірі электрондық көшірмелері болып табылады.

Бұл ретте қызметкердің жұмыс тəжірибесі соңғы он жылы ескеріледі.
5. Материалдық ресурстардың қосалқы жалдау шарттарының электрондық 

көшірмелерін ұсынуға жол берілмейді.
6. Бір жылдан астам мерзіммен шарттар бойынша жұмыс тəжірибесін есептеу 

кезінде қызметтердің аяқталу жылы танылады. 

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сəйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сəйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сəйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ə. – тегі аты əкесінің аты (бар болса).

Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2018 жылғы 13 маусымдағы
№562 бұйрыққа 4-қосымша

Конкурстық құжаттамаға 7-қосымша

Біліктілік туралы мəліметтер
(тауарларды сатып алған кезде əлеуетті өнім беруші толтырады)

Конкурс № ______________________________
Конкурстың атауы ______________________
Лот № __________________________________
Лоттың атауы ___________________________
1. Əлеуетті өнім беруші туралы жалпы мəліметтер:
Атауы _________________________________
БСН/ЖСН/ССН/СЕН _______________________
2. Растаушы құжаттардың* (бар болған жағдайда толтырылады) электрондық 

көшірмелерін қоса бере отырып, əлеуетті өнім берушінің соңғы он жыл ішінде жеткізген 
(шығарған), конкурста сатып алынатындарға ұқсас (сол сияқты) тауарлар көлемі.
Тауардың 
атауы

Алушының 
атауы

Тауарды 
жеткізу 
орны

Тауарды 
жеткізу күні

Растаушы құжаттың 
атауы, күні мен 

нөмірі

Шарттың 
құны, 
теңге

Біліктілік туралы барлық мəліметтердің дұрыстығын растаймын

Ескерту:
Егер тауарды жеткізу тəжірибесінің болуы осы конкурста біліктілік талап болып 

табылмаған жағдайда, растау құжаттарының электрондық көшірмелерінің болмауы 
тиісті шартты жеңілдікке əсер етеді. 

Сатып алынатын тауарлар нарығында тауарлар мен шот-фактураларды қабылдап 
алу актілерінің электрондық көшірмелері жұмыс тəжірибесін растайтын құжаттар бо-
лып табылады. 2017 жылдың 1 қаңтарына дейін сатып алынатын тауарлар нарығында 
жұмыс тəжірибесі бар болса, жүкқұжаттар мен шот-фактуралардың электрондық 
көшірмелері де жұмыс тəжірибесін растайтын құжаттар болып табылуы мүмкін.

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сəйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сəйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сəйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушінің есеп нөмірі.

Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2018 жылғы 13 маусымдағы
№562 бұйрыққа 5-қосымша

Конкурстық құжаттамаға 12-қосымша

Техникалық ерекшеліктердің əлеуетті өнім берушілерінің ұсынған бағалау 
өлшемшарттары

№ Бағалау 
өлшемшарттары

Балл Балдарды таратып жазу

1 Тапсырыс берушінің 
техникалық 
ерекшеліктерінің та-
лаптарына əлеуеттік 
өнім берушінің 
ұсынатын жобасының 
сəйкес келуі

0-ден 
2-ге 
дейін

0 тапсырыс берушінің техникалық 
ерекшеліктерінің талаптарына əлеуетті 
өнім берушімен ұсынылатын жобасының 
сəйкес келмеуі* (əлеуетті өнім беруші 
сəйкес келмеген жағдайда конкурсқа 
қатысуға жіберілмейді) 

1 əлеуетті өнім беруші ұсынып отырған жоба 
Тапсырыс берушінің техникалық ерек-
шеліктерінің талаптарына сəйкес келеді

2 əлеуетті өнім беруші ұсынатын жоба 
неғұрлым жоғары сипаттаманы қамтиды

2 Тапсырыс берушінің 
сатып алынатын 
қызметке əлеуетті 
өнім берушінің қыз-
мет мақсатының 
сəйкестігі (құрылтайшы 
құжаттарға сəйкес)

0-ден 
1-ге 
дейін

0 қызмет мақсаты Тапсырыс берушінің сатып 
алатын қызметтеріне сəйкес келмейді

1 қызмет мақсаты Тапсырыс берушінің сатып 
алатын қызметтеріне сəйкес келеді

3 Тапсырыс беруші 
қойған мақсаттарға 
қол жеткізу бойынша 
егжей-тегжейлі іс-
шаралар жоспарының 
сəйкестігі (іс-шаралар 
атауы жəне үлгісі, 
өткізу орны мен 
уақыты, жауапты 
тұлғалардың аты-
жөні, тегі)

0-ден 
6-ға 
дейін

0 тапсырыс берушінің қойған мақсаттарға 
қол жеткізуі бойынша егжей-тегжейлі іс-
шаралар жоспары жоқ не конкурстық 
құжаттаманың техникалық ерекшелігінде 
қарастырылған барлық талаптарды 
қамтымайды

3 тапсырыс берушімен қойылған мақсаттар-
ға қол жеткізу бойынша егжей-тегжейлі 
іс-шаралар жоспары конкурстық құжатта-
маның техникалық ерекшелігінде қарасты-
рылған барлық талаптарды қамтиды 

6 тапсырыс берушінің қойған мақсаттарға 
қол жеткізуі бойынша егжей-тегжейлі 
іс-шаралар жоспары конкурстық 
құжаттаманың техникалық ерекшелігінде 
қарастырылған барлық талаптарды 
қамтиды жəне қызмет көрсету сапасын 
жақсартатын қосымша іс-шараларды 
қарастырады, əрбір жоба тапсырмасында 
іс-шараның атауын жəне түрін, мерзімін 
жəне өткізу орнын сипаттайды

4 Əлеуетті өнім 
берушінің «Үкіметтік 
емес ұйымдардың 
дерекқорында» болуы 
туралы мəліметтер

0-ден 
2-ге 
дейін

0 əлеуетті өнім беруші туралы «Үкіметтік 
емес ұйымдардың дерекқорында» 
мəліметтер жоқ

1 əлеуетті өнім беруші «Үкіметтік емес 
ұйымдардың дерекқорына» мəліметтерді 
уақытында ұсынбаған 

2 əлеуетті өнім беруші «Үкіметтік емес 
ұйымдардың дерекқорына» мəліметтерді 
уақытында ұсынған

5 Əлеуетті өнім 
берушінің жұмыс 
тəжірибесінің болуы 
(бір өлшемшарт ғана 
алынады)

0-ден 
6-ге 
дейін

0 əлеуетті өнім берушінің жұмыс 
тəжірибесінің болмауы

1 əлеуетті өнім берушінің екі жылға дейінгі 
əлеуметтік бағдарламалар мен жобаларды 
іске асыру саласындағы жұмыс тəжірибесі

2 əлеуетті өнім берушінің екі жылдан бес 
жылға дейінгі əлеуметтік бағдарламалар 
мен жобаларды іске асыру саласындағы 
жұмыс тəжірибесі

3 əлеуетті өнім берушінің бес жылдан жоғары 
əлеуметтік бағдарламалар мен жобаларды 
іске асыру саласындағы жұмыс тəжірибесі

4 əлеуетті өнім берушінің екі жылға дейінгі 
сатып алынатын қызметтердің мəніне 
сəйкес келетін қызмет нарығындағы жұмыс 
тəжірибесі

5 əлеуетті өнім берушінің екі жылдан 
бес жылға дейінгі сатып алынатын 
қызметтердің мəніне сəйкес келетін қызмет 
нарығындағы жұмыс тəжірибесі

6 əлеуетті өнім берушінің бес жылдан жоғары 
сатып алынатын қызметтердің мəніне 
сəйкес келетін қызмет нарығындағы жұмыс 
тəжірибесі

6 Жобаны іске асыру 
нəтижелерін тиімді 
бағалау бойынша 
индикаторлардың 
болуы

0-ден 
6-ке 
дейін

0 техникалық ерекшелікте индикаторлар жоқ
2 сандық немесе сапалық индикаторлардың 

болуы
4 сандық немесе сапалық индикаторлардың 

болуы
6 барлық деңгейлердегі сандық жəне 

сапалық индикаторлардың болуы (салым, 
процесс, қысқа мерзімді жəне ұзақ мерзімді 
нəтижелер)

Ескерту:
* Конкурсқа қатысуға арналған өтінімді қамтамасыз етуге қатысты конкурстық 

құжаттама ережелері Заңның 51-бабына сəйкес Қазақстан Республикасы мүгедектерінің 
қоғамдық бірлестіктері мен Қазақстан Республикасы мүгедектерінің қоғамдық бірлестік-
тері құрған ұйымдар арасында мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру кезінде 
көрсетілмейді.

Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2018 жылғы 13 маусымдағы
№562 бұйрыққа 6-қосымша

Аукциондық құжаттамаға 2-қосымша

Аукциондық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың
техникалық ерекшелігі

Аукционның №________________________
Аукционның атауы_____________________
Техникалық ерекшелікте қажетті ерекшеліктерді, жоспарларды, сызбаларды, 

эскиздерді қоса алғанда, сатып алынатын тауарлардың толық сипатын жəне талап 
етілетін функционалдық, техникалық, сапалық жəне пайдалану сипаттамасы беріледі.

Тапсырыс берушілер сатып алынатын тауарларға ұлттық стандарттарды, ал олар 
болмаған жағдайда мемлекетаралық стандарттарды көрсете отырып техникалық 
ерекшелікті əзірлейді. Бұл ретте ұлттық жəне мемлекетаралық стандарттар болмаған 
кезде, сатып алынатын тауарларға, жұмыстарға, көрсетілетін қызметтерге талап етілетін 
функционалдық, техникалық, сапалық жəне пайдалану сипаттамалары көрсетіледі.

Бұл ретте техникалық ерекшелік техникалық реттеу саласындағы Қазақстан 
Республикасының заңнамасында белгіленген талаптарына қайшы келмеуге тиіс. Қажет 
болған кезде техникалық ерекшелікте нормативтік-техникалық құжаттама көрсетіледі.

Қажет болған кезде техникалық ерекшелікте тауарларды жеткізу кезінде тапсырыс 
берушіге қажетті ілеспе қызметтер (монтаждау, ретке келтіру, оқыту, тауарларды тек-
серу жəне сынақтан өткізу) мен олар қай жерде шығарылуы керек екендігі, тауардың 
шыққан жылы, кепілдік мерзімі көрсетілуі тиіс.

Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2018 жылғы 13 маусымдағы
№562 бұйрыққа 7-қосымша

Аукциондық құжаттамаға 5-қосымша

Біліктілік туралы мəліметтер
Аукцион № ______________________________
Аукцион атауы ___________________________
1. Əлеуетті өнім беруші туралы жалпы мəліметтер:
Атауы _________________________________
БСН/ЖСН/ССН/СЕН ______________________
2. Растау құжаттарының электрондық көшірмелерінің қосымшасы бар аукционда 

сатып алынатын ұқсас (бірдей) əлеуетті өнім берушімен қойылған (орындалған) тау-
арлар көлемі соңғы оң жыл ішінде* (бар болса толтырылады).
Тауардың 
атауы

Тапсырыс 
берушінің 
атауы 

Тапсырыс 
берушінің 
телефон 
нөмірі

Тауарды 
жеткізу 
орны

Тауарды 
жеткізу 
күні

Растаушы 
құжаттың 
атауы, күні 
жəне нөмірі 

Шарттың 
құны, теңге 

(көрсетпеуге 
болады)

Біліктілік туралы барлық мəліметтердің дұрыстығын растаймын

Ескерту:
Егер тауарды жеткізу тəжірибесінің болуы осы аукционда біліктілік талап болып 

табылмаған жағдайда, растау құжаттарының электрондық көшірмелерінің болмауы 
тиісті шартты жеңілдікке əсер етеді.

Тауарларды қабылдап алу актілері мен шот-фактуралардың электрондық 
көшірмелері сатып алынатын тауарлар нарығындағы жұмыс тəжірибесін растайтын 
құжаттар болып табылады. 2017 жылдың 1 қаңтарына дейін сатып алынатын тауар-
лар нарығында жұмыс тəжірибесі бар болса, жүкқұжаттар мен шот-фактуралардың 
электрондық көшірмелері де жұмыс тəжірибесін растайтын құжаттар болып табы-
луы мүмкін.

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сəйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сəйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сəйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі.

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2018 жылғы     
18 маусымда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің 
тізіліміне №17085 болып енгізілді.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ҰЛТТЫҚ ЭКОНОМИКА МИНИСТРЛІГІНІҢ БҰЙРЫҒЫ

2018 жылғы 31 мамыр            №200            Астана қаласы

 «Экономикалық шоғырлануға келісім беру туралы 
қолдаухаттарды қарау» мемлекеттік көрсетілетін қызмет 

регламентін бекіту туралы

«Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер туралы» 2013 жылғы 15 сəуірдегі Қазақстан 
Республикасы Заңының 10-бабының 2) тармақшасына сəйкес БҰЙЫРАМЫН:

1. Қоса беріліп отырған «Экономикалық шоғырлануға келісім беру туралы 
қолдаухаттарды қарау» мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламенті бекітілсін.

2. «Экономикалық шоғырлануға келісім беру туралы қолдаухаттарды қарау» 
мемлекеттік көрсетілетін қызметтің регламентін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы 
Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы 29 сəуірдегі №369 бұйрығының (Нормативтік 
құқықтық актілердің мемлекеттік тіркеу тізілімінде №11221 болып тіркелген, 2015 
жылғы 5 тамызда «Əділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде жарияланған) күші жой-
ылды деп танылсын. 

3. Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика министрлігінің Табиғи монопо-
лияларды реттеу, бəсекелестікті жəне тұтынушылардың құқықтарын қорғау комитеті 
Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тəртіппен:

1) осы бұйрықты Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде мемлекеттік 
тіркеуді;

2) осы бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде мемлекеттік 
тіркелген күннен бастап күнтізбелік он күн ішінде оның қағаз жəне электронды түрдегі 
көшірмесін қазақ жəне орыс тілдерінде мерзімді баспасөз басылымдарына ресми 
жариялауға, сондай-ақ ресми жариялау жəне Қазақстан Республикасы нормативтік 
құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкіне орналастыру үшін «Республикалық 
құқықтық ақпарат орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық 
мемлекеттік кəсіпорнына жіберуді;

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

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

4. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау жетекшілік ететін Қазақстан Республикасы 
Ұлттық экономика вице-министріне жүктелсін.

5. Осы бұйрық алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен 
соң қолданысқа енгізіл еді.

Қазақстан Республикасының
Ұлттық экономика министрі Т. СҮЛЕЙМЕНОВ

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 
2018 жылғы 31 мамырдағы№200 бұйрығымен бекітілген

«Экономикалық шоғырлануға келісім беру туралы қолдаухаттарды қарау» 
мемлекеттік көрсетілетін қызметтің регламенті

1-тарау. Жалпы ережелер
1. Экономикалық шоғырлануға келісім беру туралы қолдаухаттарды қарауды (бұдан 

əрі – мемлекеттік көрсетілетін қызмет) Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика 
министрлігінің Табиғи монополияларды реттеу, бəсекелестікті жəне тұтынушылардың 
құқықтарын қорғау комитеті (бұдан əрі – көрсетілетін қызметті беруші) жүзеге асырады. 
Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2018 жылғы 15 наурыздағы 
№104 бұйрығымен бекітілген «Экономикалық шоғырлануға келісім беру туралы 
қолдаухаттарды қарау» мемлекеттік көрсетілетін стандартына (бұдан əрі – Стандарт) 
сəйкес көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесі арқылы, соңдай-ақ «электрондық үкімет» 
веб-порталы (бұдан əрі – портал) арқылы жүзеге асырады.

2. Мемлекеттік қызметті көрсету нысаны электрондық (ішінара автоматтандырылған) 
немесе қағаз түрінде.

3. Мемлекеттік қызмет көрсетудің нəтижесі: экономикалық шоғырлануға келісім беру/
егер экономикалық шоғырлану бəсекелестікті шектеуге əкеп соғатын болса, не осы 
мемлекеттік көрсетілетін қызмет Стандартының 10-тармағында көзделген жағдайлар 
мен негіздер бойынша мемлекеттік қызмет көрсетуден бас тартуы туралы дəлелді жа-
уабы болса, дəлелді қорытынды бере отырып экономикалық шоғырлануға тыйым салу.

Мемлекеттік қызметті көрсету нəтижесін ұсыну нысаны: электрондық.
Көрсетілетін қызметті алушы мемлекеттік қызметті көрсету нəтижесін қағаз 

жеткізгіште алуға жүгінген жағдайда, мемлекеттік қызметті көрсету нəтижесі электрон-
дық нысанда ресімделеді, басып шығарылады жəне көрсетілетін қызметті берушінің 
мөрімен жəне уəкілетті адамның қолымен расталады.

2-тарау. Мемлекеттiк қызметті көрсету процесінде көрсетілетін қызметті 
берушінің құрылымдық бөлімшелерінің (қызметкерлерінің) іс-əрекеттері 

тəртібін сипаттау
4. Мемлекеттік қызметті көрсету бойынша рəсімдерді бастау үшін негіз ретінде 

көрсетілетін қызметті берушінің Стандартқа қосымшаға сəйкес нысан бойынша 
көрсетілетін қызметті алушының экономикалық шоғырлануға келісім беру туралы 
қолдаухатты жəне Стандарттың 9-тармағында көзделген мемлекеттік қызметті көрсету 
үшін қажетті көрсетілетін қызметті алушының өзге құжаттарын алу болып табылады. 

5. Мемлекеттік қызметті көрсету процесінің құрамына кіретін рəсімдер (іс-əрекеттер):
1) көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесінде қолдаухатты тіркеу жəне оны 

көрсетілетін қызметті берушінің басшысына қарауға беру;
2) көрсетілетін қызметті алушының құжаттарын көрсетілетін қызметті беруші бас-

шысының қарауы жəне көрсетілетін қызметті басшысының орынбасарына қарауға беруі;
3) көрсетілетін қызметті беруші басшысы орынбасарының көрсетілетін қызметті 

алушының құжаттарын қарауы жəне басқарма басшысына орындауға беруі;
4) көрсетілетін қызметті беруші басқарма басшысының көрсетілетін қызметті 

алушының құжаттарын қарауы жəне көрсетілетін қызметті беруші басқармасының 
маманына орындауға беруі;

5) көрсетілетін қызметті беруші басқармасы маманының ұсынылған материалдардың 
толықтығын қарауы жəне көрсетілетін қызметті алушыны қолдаухатты алған күнінен 
бастап 9 (тоғыз) күнтізбелік күн ішінде қолдаухаттың қарауға қабылданғаны немесе 
қабылдаудан бас тартылғаны туралы жазбаша түрде қағаз жеткізгіште жəне (немесе) 
портал арқылы хабардар етуі;

6) көрсетілетін қызметті алушы ұсынған құжаттар толық болған жағдайда, 
көрсетілетін қызметті беруші басқармасы маманының ұсынылған құжаттарды қарауы 
жəне мемлекеттік қызметті көрсету нəтижесін ресімдеуі;

7) көрсетілетін қызметті беруші басшысының мемлекеттік қызметті көрсету 
нəтижесіне қол қоюы;

8) мемлекеттік қызметті көрсету нəтижесін көрсетілетін қызметті алушыға жолдау.
3-тарау. Мемлекеттік қызметті көрсету процесінде көрсетілетін қызметті 

берушінің құрылымдық бөлімшелерінің (қызметкерлерінің) өзара iс-əрекеттері 
тəртiбiн сипаттау

6. Мемлекеттік көрсету процесіне қатысатын көрсетілетін қызметті берушінің 
құрылымдық бөлімшелерінің (қызметкерлерінің) тізбесі:

1) көрсетілетін қызметті беруші кеңсесінің қызметкері;
2) көрсетілетін қызметті берушінің басшысы;
3) көрсетілетін қызметті беруші басшысының орынбасары;
4) көрсетілетін қызметті беруші басқармасының басшысы;
5) көрсетілетін қызметті беруші басқармасының маманы. 
7. Əрбір рəсімнің (іс-əрекеттің) ұзақтығын көрсете отырып, құрылымдық бөлімшелер 

(қызметкерлер) арасындағы рəсімдердің (іс-əрекеттердің) реттілігін сипаттау:
1) көрсетілетін қызметті берушінің кеңсе қызметкерінің көрсетілетін қызметті 

алушының Стандарттың 9-тармағында көзделген құжаттарын қабылдауы жəне тіркеуі, 
орындалу ұзақтығы – 15 (он бес) минут;

2) көрсетілетін қызметті беруші басшысының көрсетілетін қызметті алушының 
құжаттарын қарауы жəне көрсетілетін қызметті беруші басшысының орынбасарына 
қарауға беруі, орындалу мерзімі – 3 (үш) сағат;

3) көрсетілетін қызметті беруші басшысы орынбасарының көрсетілетін қызметті 
алушының құжаттарын қарауы жəне көрсетілетін қызметті берушінің басқарма бас-
шысына қарауға беруі, орындалу мерзімі – 2 (екі) сағат;

4) көрсетілетін қызметті берушінің басқарма басшысының көрсетілетін қызметті 
алушының құжаттарын қарауы жəне көрсетілетін қызметті беруші басқармасының 
маманына орындауға беруі, орындалу мерзімі – 2 (екі) сағат;

5) көрсетілетін қызметті беруші басқармасы маманының ұсынылған материалдардың 
толықтығын қарауы жəне көрсетілетін қызметті алушыны қолдаухатты алған күнінен 
бастап 9 (тоғыз) күнтізбелік күн ішінде қолдаухаттың қарауға қабылданғаны немесе 
қабылдаудан бас тартылғаны туралы жазбаша түрде қағаз жеткізгіште жəне (немесе) 
портал арқылы хабардар етуі;

6) көрсетілетін қызметті берушінің басқарма маманы қарауға қабылдаған жағдайда, 
жасасуға жоспарланып отырған мəмілелерді үстем немесе монополиялық жағдайын 
орнықтыру немесе күшейту мүмкіндігіне тексереді жəне экономикалық шоғырлануды 
жасауға келісім беру немесе тыйым салу туралы дəлелді жауап (дəлелді қорытынды) 
дайындайды, о рындау мерзімі – 25 (жиырма бес) күнтізбелік күн.

Мемлекеттік қызметті көрсету мерзiмi тоқтатыла тұрады:
көрсетілетін қызметті беруші немесе сот аталған қолдаухат немесе онымен бай-

ланысты басқа қолдаухат бойынша шешiм қабылдағанға дейiн қолдаухатты қарау 
мүмкiн болмаған жағдайда тоқтатыла тұрады, бұл тура лы көрсетілетін қызметті 
беруші көрсетілетін қызметті алушыны мұндай шешім қабылданған сəттен бастап 3 
(үш) жұмыс күні ішінде жазбаша түрде қағаз жеткізгіште жəне (немесе) портал арқылы 
хабар дар етуге міндетті;

қосымша мəліметтерді жəне (немесе) құжаттарды ұсыну кезеңінде қолдаухаттарды 
қарау мерзімі тоқтатыла тұрады, бұл туралы көрсетілетін қызмет беруші көрсетілетін 
қызметті алушыны мұндай шешім қабылданған сəттен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде 
жазбаша түрде қағаз жеткізгіште жəне (немесе) портал арқылы хабардар етуге міндетті.

көрсетілетін қызметті алушы жəне (немесе) мемлекеттік органдар қосымша 
мəліметтерді жəне (немесе) құжаттарды ұсынғаннан кейін мемлекеттік көрсетілетін 
қызметті көрсету мерзімі қайта басталады, бұл туралы көрсетілетін қызмет беруші 
көрсетілетін қызметті алушыны 3 (үш) жұмыс күні ішінде жазбаша түрде қағаз 
жеткізгіште жəне (немесе) портал арқылы хабардар етеді.

7) көрсетілетін қызмет беруші басшысының орынбасары, көрсетілетін қызмет 
берушінің басқарма басшысы құжаттардың жəне экономикалық шоғырлануды жасауға 
келісім беру немесе тыйым салу туралы дəлелді жауаптың (дəлелді қорытындының) 
заңнамаға сəйкес келуін қарайды жəне ресімделген құжатқа бұрыштама қояды, орын-
далу мерзімі – 2 (екі) күнтізбелік күн;

8) көрсетілетін қызмет берушінің басшысы ұсынылған құжаттарды қарайды жəне 
ресімделген құжатқа қол қояды, орындалу мерзімі – 2 (екі) күнтізбелік күн;

9) көрсетілетін қызмет берушінің кеңсе қызметкерінің көрсетілетін қызметті алушыға 
экономикалық шоғырлануды жасауға келісім беру немесе тыйым салу туралы дəлелді 
жауапты (дəлелді қорытындыны) жазбаша түрде қағаз жеткізгіште жəне (немесе) пор-
тал арқылы жіберуі, орындалу мерзімі – 1 күнтізбелік (бір) күн.

8.Көрсетілетін қызметті алушының жəне (немесе) мемлекеттік қызмет көрсету үшін 
қажетті материалдардың, объектілердің, деректер мен мəліметтердің 2015 жылғы 29 
қазандағы Қазақстан Респ убликасы Кəсіпкерлік кодексінің 18-тарауында белгіленген 
талаптарға сəйкес келмеуі жағдайларында мемлекеттік қызмет көрсетуден бас тартады.

Көрсетілетін қызметті алушы ұсынған материалдар толық болмаған жағдайда, 
көрсетілетін қызметті беруші қолдаухатты қарауға қабылдаудан бас тартады.

4-тарау. Мемлекеттік қызметті көрсету процесінде өзара іс-əрекеттер жəне 
ақпараттық жүйелерді пайдалану тəртібін сипаттау

9. Көрсетiлетiн қызметтi берушiнiң портал арқылы мемлекеттiк қызмет көрсету 
кезiндегi өтiнiш беру мен рəсiмдер (iс–қимылдар) реттiлiгiнiң тəртiбi осы Регламенттiң 
7-тармағында көзделген.

Көрсетілетін қызметті берушінің қадамдық іс-əрекеттері мен шешімдері:
1-процесс – көрсетілетін қызметті алушы қызметкерінің мемлекеттік көрсетілетін 

қызметті алу үшін порталға логинді жəне парольді енгізуі (авторизациялау процесі);
1-шарт – логин мен пароль арқылы көрсетілетін қызметті алушының тіркелген 

қызметкері туралы деректердің түпнұсқалығын порталда тексеру;
2-процесс – көрсетілетін қызметті алушының деректерінде бұзушылықтардың 

болуына байланысты порталдың авторизациялаудан бас тарту туралы хабарлама-
ны қалыптастыру;

3-процесс – көрсетілетін қызметті алушының мемлекеттік қызметті таңдауы, қызмет 
көрсету үшін сұрау салу нысанын экранға шығаруы жəне көрсетілетін қызметті берушінің 
көрсетілетін қызметті алушының деректерін енгізуі;

4-процесс – сұрау салуды порталда тіркеу жəне мемлекеттік көрсетілетін қызметті 
өңдеу;

2-шарт – көрсетілетін қызметті берушінің көрсетілетін қызметті алушының құжат-
тарының Стандарттың 9-тармағына сəйкес келуін тексеру;

5-процесс – экономикалық шоғырлануды жасауға келісім беру немесе тыйым салу 
туралы хатты (дəлелді  қорытындыны) жазбаша түрде қағаз жеткізгіште жəне (немесе) 
портал арқылы ресімдеу. 

10. Мемлекеттік қызметті көрсету процесінде көрсетілетін қызметті берушінің 
рəсім дерінің (іс-қимылдарының), құрылымдық бөлімшелерінің (қызметкерлерінің) 
өзара іс-қимылдарының реттілігінің егжей-тегжейлі сипаты, сондай-ақ мем лекетті к 
қызметті көрсету процесінде ақпараттық жүйелерді пайдалану сипаты осы Регламентке 
қосымшаға сəйкес мемлекеттік қызметті көрсетудің бизнес-процестерінің анықтама-
лығында көрсетіледі. Мемлекеттік қызметті көрсетудің бизнес-процестерінің анықтама-
лығы порталда, көрсетілетін қызметті берушінің интернет-ресурсында орналасты-
рылады.
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(Соңы. Басы 23-бетте) 

(Жалғасы 25-бетте) 

«Экономикалық шоғырлануға келісім беру туралы қолдаухаттарды қарау» 
мемлекеттік көрсетілетін қызмет Регламентіне қосымша

«Экономикалық шоғырлануға келісім беру туралы қолдаухаттарды қарау» 
мемлекеттік қызметті көрсетудің бизнес-процестерінің анықтамалығы

 - құрылымдық-функционалдық бірлік (ҚБЕ): көрсетілетін қызметті
               берушінің құрылымдық бөлімшелерінің (қызметкерлерінің), халыққа қызмет
       көрсету орталықтарының, «Е-лицензиялау» веб-порталының өзара іс-қимылдары; 

- мемлекеттік қызмет көрсетудің басталуы немесе аяқталуы;
- көрсетілетін қызметті алушы рəсімінің (іс-қимылының) жəне (немесе) ҚФБ 
атауы;

- таңдау нұсқасы;

- келесі рəсімге (іс-қимылға) өту.

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2018 жылғы          
18 маусымда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің 
тізіліміне №17092 болып енгізілді.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ МИНИСТРЛІГІНІҢ БҰЙРЫҒЫ 

2018 жылғы 5 маусым              №325             Астана қаласы 

«Медициналық ұйымдарды аккредиттеу стандарттарын 
бекіту туралы» Қазақстан Республикасының Денсаулық 

сақтау министрінің 2012 жылғы 2 қазандағы № 676 
бұйрығына өзгеріс пен толықтыру енгізу туралы

«Халық денсаулығы жəне денсаулық сақтау жүйесі туралы» 2009 жылғы 18 
қыр күйектегі Қазақстан Республикасы Кодексінің 14-бабының 3-тармағына сəйкес 
БҰЙЫРАМЫН:

1. «Медициналық ұйымдарды аккредиттеу стандарттарын бекіту туралы» Қазақстан 
Республикасының Денсаулық сақтау министрінің 2012 жылғы 2 қазандағы № 676 
бұйрығына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 8064 бо-
лып тіркелген, «Егемен Қазақстан» газетінде 2013 жылғы 13 наурызда № 85 (28024) 
жарияланған) мынадай өзгеріс пен толықтыру енгізілсін: 

1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«1. Мыналар:
1) осы бұйрыққа 1-қосымшаға сəйкес Амбулаториялық-емханалық көмек көрсететін 

медициналық ұйымдарды аккредиттеу стандарттары;
2) осы бұйрыққа 2-қосымшаға сəйкес Стационарлық көмек көрсететін медициналық 

ұйымдарды аккредиттеу стандарттары;
3) осы бұйрыққа 3-қосымшаға сəйкес Жедел медициналық көмек жəне санитариялық 

авиация медициналық ұйымдарын аккредиттеу стандарттары;
4) осы бұйрыққа 4-қосымшаға сəйкес Қалпына келтіру емі жəне медициналық оңалту 

медициналық ұйымдарын аккредиттеу стандарттары;
5) осы бұйрыққа 5-қосымшаға сəйкес Паллиативтік көмек жəне мейіргер күтімін 

көрсететін медициналық ұйымдарды аккредиттеу стандарттары;
6) осы бұйрыққа 6-қосымшаға сəйкес Қан қызметі саласындағы қызметті жүзеге 

асыратын денсаулық сақтау ұйымдары үшін аккредиттеу стандарттары бекітілсін.»;
осы бұйрыққа 6-қосымшаға сəйкес 6-қосымшамен толықтырылсын. 
2. «Қан қызметі саласындағы қызметті жүзеге асыратын денсаулық сақтау 

ұйымдарына арналған аккредиттеу стандарттарын бекіту туралы» Қазақстан Респуб-
ликасы Денсаулық сақтау  министрінің міндетін атқарушының 2014 жылғы 6 қаңтардағы 
№ 2 бұйрығының (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде 2014 
жылы14 ақпанда № 9148 болып тіркелген, «Егемен Қазақстан» газетінде 2014 жылғы  
28 маусымда № 126 (28350) жарияланған) күші жойылды деп танылсын. 

3. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық денсаулық 
сақтау комитеті Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тəртіппен:

1) осы бұйрықты Қазақстан Республика сы Əділет министрлігінде мемлекеттік 
тіркеуді;

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

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

4) осы бұйрық ресми жариялағаннан кейін оны Қазақстан Республикасы Денсаулық 
сақтау министрлігінің ресми интернет-ресурсына орналастыруды;

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

4. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау Қазақстан Республикасының Денсаулық 
сақтау вице-министрі А.В. Цойға жүктелсін.

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

Қазақстан Республикасының
 Денсаулық сақтау министрі Е.Біртанов

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің
2018 жылғы 5 маусымдағы №325 бұйрығына 1-қосымша

Амбулаториялық-емханалық көмек көрсететін медициналық ұйымдарды 
аккредиттеу стандарттарына 1-қосымша

Амбулаториялық-емханалық көмек көрсететін медициналық
ұйымдарды аккредиттеу стандарттары

1-тарау. Басшылық 
№ Өлшенетін өлшемшарттар Ранг

1. Медициналық ұйымның басқару органы. Басқару органының функциялары 
(Бақылау Кеңесі, Директорлар кеңесі, медициналық ұйымның құрылтайшы(лары) 

құжаттарда жазылған
1) Медициналық ұйымның бірінші басшысына (ларына) өкілеттілікті бөліп 

беруді қоса алғанда басқару органының құрылымы жəне функциялары 
Медициналық ұйымның Жарғысында (ережелері) жазылған **

III

2) Медициналық ұйымының Басқару органының мүшелері Қазақстан 
Республикасының заңнамасына сəйкес сайланады ***

III

3) Басқару органы медициналық ұйымның бірінші басшысының(ларының) 
жұмысын бағалау өлшемшарттарын бекіткен жəне жыл сайын жүргізеді

III

4) Медициналық ұйым тоқсан сайын Басқару органына медицина 
персоналының қателіктері, шағымдар, өлім жағдайлары жəне аталған 
оқиғалар бойынша жүргізілген талдау нəтижелері туралы мəліметтерді 
қоса алғанда негізгі қызмет нəтижелері туралы есептер ұсынады **

II

5) Басқару органының жұмысын жыл сайын бағалауды жоғары тұрған 
денсаулық сақтау органы немесе жоғары тұрған құрылтайшы жəне 
бірінші басшысын(ларын) бағалауды медициналық ұйым құжат түрінде 
растайды. Медициналық ұйымның жоғары басқару деңгейі болып 
табылатын Басқару органы жыл сайынғы өзін-өзі бағалау түрінде өз 
қызметін бағалайды **

I

2. Стратегиялық жəне операциялық жоспарлау. Медициналық ұйымның басшыла-
ры халықтың қажеттіліктеріне сəйкес көрсетілетін қызметтерді жоспарлайды

1) Стратегиялық жоспарлау бойынша құжатта (даму стратегиясы не-
месе стратегиялық жоспар) (бұдан əрі – стратегиялық жоспар) мис-
сия, пайымы, құндылықтар, стратегиялық мақсаттар, міндеттер жəне 
міндеттерді орындау индикаторлары мазмұндалады **

III

2) Медициналық ұйымның стратегиялық жоспары медициналық ұйымның 
құрылымдық бөлімшелері өкілдерінің қатысуымен əзірленеді жəне 
Басқару органымен келісіледі **

II

3) Стратегиялық жоспардың негізінде медициналық ұйымның жылдық 
жоспары əзірленеді жəне бекітіледі **

II

4) Басшылық тоқсан сайын ұйымның жылдық жоспарындағы 
(бөлімшелердің жұмыс жоспарлары) іс-шаралардың орындалуына 
жəне индикаторлар бойынша деректерге мониторинг жүргізеді **

II

5) Басшылық жылдық бюджетті жоспарлайды жəне өндірістік міндеттерді 
іске асыру үшін медициналық ұйымды қажетті ресурстармен 
қамтамасыз етуді ұйымдастырады **

I

3. Өндірістік басқару. Медициналық ұйымды тиімді басқару оның миссиясына жəне 
негізгі қызметіне сəйкес жүзеге асырылады

1) Медициналық ұйымның миссиясы жəне пайымы оның персоналы жəне 
халық үшін қолжетімді болып табылады

III

2) Медициналық ұйым Қазақстан Республикасының заңнамасы та-
лаптарына сəйкес əрекет етеді жəне уəкілетті органдардың тексеру 
нəтижелеріне уақтылы ден қояды ***

III

3) Əрбір құрылымдық бөлімше үшін негізгі функцияларды сипаттай оты-
рып жəне көрсетілетін қызметтердің тізімі бар бөлімше туралы ереже 
бекітіледі *

III

4) Құрылымдық бөлімшелердің басшылары қойылған міндеттерді орын-
дау жəне индикаторлар бойынша күтілетін нəтижелерге жету тура-
лы медициналық ұйымның басшылығы алдында есеп береді (осы 
Стандарттың 8- тармағының 1), 2) тармақшаларын қарау) **

II

5 Медициналық ұйымның басшылығы тəуекелдердің алдын алу бой-
ынша жүйелі, жоспарлы жұмыстар жүргізеді (осы Стандарттың 9- 
тармағының 1), 4) жəне 5) тармақшаларын қарау)

I

4. Ұйымдастырушылық құрылым.Ұйымдастырушылық құрылым медициналық 
ұйымның миссиясына жəне қызметіне сəйкес келеді 

1) Ұйымдастырушылық құрылым схема түрінде ұсынылады, 
медициналық ұйымның басшылығымен бекітіледі жəне ұйым 
персоналының мəліметіне жеткізіледі **

III

2) Ұйымдастырушылық құрылымда медициналық ұйымға жалпы 
басшылық ететін лауазымды тұлға жəне емдеу-профилактикалық 
қызметке бақылау жүргізетін лауазымды тұлға көрсетіледі

III

3) Ұйымдастырушылық құрылымда мейіргер күтімін бақылауды жүзеге 
асыратын лауазымды тұлға, медициналық қызмет көрсету сапасын 
басқару бойынша қызметті жүзеге асыратын лауазымды тұлға жəне 
(немесе) медициналық ұйымның миссиясын жүзеге асыруға арналған 
басқа да басқарушы тұлғалар көрсетіледі

III

4) Ұйымдастырушылық құрылымда қаржылық ресурстарды тиімді 
басқаруға бақылауды жүзеге асыратын лауазымды тұлға көрсетіледі

III

5) Құрылымдық бөлімшелердің медициналық персоналының өзара 
іс-əрекетін үйлестіру бөлімшелер туралы ережелермен (мұнда 
бөлімшелердің функциялары көрсетілген), қызметтік-лауазымдық 
нұсқаулықтармен, ұйымның ережелерімен жəне рəсімдерімен, соны-
мен қатар медициналық ұйымның тиісті комиссиясының жұмысымен 
қамтамасыз етіледі

II

5. Əдеп нормалары. Ұйымның əдеп нормалары анықталады жəне сақталады
1) Медициналық ұйымда өз қызметінде, оның ішінде персоналдың мінез-

құлғын анықтау жəне шешім қабылдау кезінде басшылыққа алатын 
əдеп нормалары анықталады

III

2) Медициналық ұйымның Əдеп кодексі медициналық ұйымның 
құрылымдық бөлімшелері өкілдерінің қатысуымен əзірленеді жəне 
басшылықпен бекітіледі*

III

3) Медициналық ұйымда медициналық көмек көрсету кезінде туындай-
тын əдеп мəселелерін қарау үшін Əдеп комиссиясы құрылған **

II

4) Медициналық ұйымда əдеп мəселелері бойынша анықтау, уақытылы 
талдау жəне шаралар қабылдау процесі енгізілген (емдеуді тоқтату, 
емдеуден бас тарту туралы шешімдер жəне Қазақстан Республикасы 
заңнамасының талаптарына сəйкес басқа да жағдайлар ) ***

I

5) Медициналық ұйымның персоналы денсаулық сақтау саласындағы 
əдеп нормаларының мəселелері бойынша оқытудан өтеді **

II

6. Қауіпсіздік мəдениеті (Пациенттің қауіпсіздігі кəсіби ынтымақтастықтан жоғары 
орналасқан топтағы жазалаушы емес жағдай). Медициналық ұйымның басшылығы 
қауіпсіздік мəдениетін енгізеді жəне қолдайды, инциденттерді анықтауды ынталан-

дырады жəне жұмысты жақсарту бойынша жүйелі шараларды қабылдайды

1) Медициналық ұйымның басшылығы жəне персонал мына анықта-
маларға сəйкес: «қауіпсіздік мəдениеті», «инцидент», «əлеуетті 
қателік», «қателік», «экстремалды оқиға», сондай-ақ хабарлау жəне 
инциденттерді тергеу ережелері бойынша оқытудан өткен **

I

2) Медициналық ұйымда тəуекелі жоғары емшаралар мен операциялар-
ды (сот талаптарының жоғары тəуекелімен) орындайтын медицина 
қызметкерлерінің кəсіптік жауапкершілігін сақтандыруды (кепіл беруді) 
қамтамасыз ету процесі енгізілген **

I

3) Медициналық ұйымда инциденттерді анықтауға, құжаттандыруға жəне 
мониторинг жүргізуге жауапты лауазымды тұлғалар анықталған

I

4) Медициналық ұйымның бекітілген емшараларына сəйкес инциденттер 
туралы тіркеу жəне хабарлау процесі енгізілген *

I

5) Қызмет көрсету сапасын арттыру мақсатында медициналық ұйым 
басшылығы мəселелерді болдырмауға жəне тəуекелдерді азайтуға 
бағытталған жүйелі шаралар қабылдайды **

I

7. Сапаны басқару. Медициналық ұйымда медициналық қызмет көрсету сапа-
сын басқару бойынша қызметті жүзеге асыратын лауазымды тұлға анықталады 
жəне медициналық қызмет көрсету сапасын жетілдіру бойынша негізгі жұмыс 

бағыттарын анықтайтын бағдарлама немесе жоспар бекітіледі
1) Медициналық қызмет көрсету сапасын басқару бойынша қызметті 

жүзеге асыратын лауазымды тұлға сапаны жетілдіру саласындағы 
қажетті дағдылар мен білімге ие болады (осы Стандарттың 
4-тармағының 3) тармақшасын қарау) **

I

2) Медициналық ұйымның басқару органы медициналық ұйымның 
барлық бөлімшелерінің қатысуымен жыл сайын медициналық 
қызметтердің сапасын үздіксіз жетілдіру жəне пациенттің қауіпсіздігін 
арттыру бойынша бағдарламаны немесе іс-шаралар жоспарын 
бекітеді *

II

3) Медициналық қызметтердің сапасын үздіксіз жетілдіру бойынша 
құжатта «экстремалды оқиға» терминіне анықтама беріледі

II

4) Экстремалды оқиға міндетті тергеп-тексерілуі тиіс жəне оның 
нəтижелері туралы медициналық ұйымның басшысы жəне 
қызығушылық танытқан пациент(тер), сондай-ақ Медициналық ұйымды 
басқару органы ақпараттандырылады (қабылданған шараларды 
көрсете отырып, тоқсандық есепте) (осы Стандарттың 1 тармағының 
4) тармақшасын қарау)**

II

5) Медициналық ұйымның персоналы медициналық ұйымның 
қызметіне мониторинг жүргізу нəтижесінде алынған сапаны жақсарту 
жəне статистикалық деректерді тиісінше пайдалану əдістеріне 
(құралдарына) оқытылады (осы Стандарттың 19-тармағының 3) 
тармақшасын қарау)

I

8. Сапаны үздіксіз арттыру. Медициналық ұйымда медициналық қызметтердің са-
пасын жəне пациенттің қауіпсіздігін үздіксіз арттыру бағдарламасы енгізіледі

1) Басшылық жыл сайын жалпы медициналық ұйым үшін, сондай-ақ 
оның жеке құрылымдық бөлімшелері үшін медициналық қызметтердің 
сапасын жəне пациенттердің қауіпсіздігін арттырудың басым инди-
каторларын анықтауға қатысады. Негізгі индикаторларға жету бой-
ынша көрсеткіштер медициналық ұйымның негізгі қызмет туралы 
тоқсандық есептеріне енгізіледі (осы Стандарттың 1-тармағының 4) 
тармақшасын; 2-тармағының 4) тармақшасын қарау) **

I

2) Құрылымдық бөлімшелердің индикаторлары өлшенеді: есептеу 
формулалары əзірленеді (белгілі бір алыммен жəне бөліммен, егер 
қолдануға болатын болса), күтілетін бастапқы шамалар анықталады; 
деректерді жинау жəне индикаторларды талдау жүргізіледі **

I

3) Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сəйкес 
келетін медициналық ұйымның бекітілген ішкі рəсімдеріне сəйкес 
медициналық карталарға клиникалық аудит жүргізіледі *
Клиникалық аудиттің нəтижелері медициналық қызметтердің сапасын 
арттыру бойынша шараларды əзірлеу барысында пайдаланылады *

I

4) Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес пациенттердің 
қанағаттандырылуына сауалнама жүргізіледі. Сауалнама нəтижелері 
медициналық қызметтердің сапасын арттыру бойынша шараларды 
əзірлеу барысында ескеріледі *

I

5) Тиісті комиссиялардың отырыстарында клиникалық жағдайларды 
талдау жүргізіледі, олардың нəтижелері клиникалық қызметті жетілдіру 
үшін қолданылады 

I

9. Тəуекелдерді басқару. Медициналық ұйымда тəуекелдерді басқару бойынша 
бағдарлама енгізіледі 

1) Медициналық ұйымда тəуекелдерді басқару бойынша бекітілген 
бағдарламаға бар, ол мынадай элементтерді қамтиды:
мақсат, міндеттер;
тəуекелдер тізілімінің үлгісі жəне тəуекелдерді бағалау тəсілі;
тəуекелдерді басқару бойынша қызметті жүзеге асыратын бекітілген 
лауазымды тұлға;
персоналды оқыту бойынша талаптар;
тəуекелдің түрлері (стратегиялық, клиникалық, қаржылық жəне басқа 
да тəуекелдер);
тəуекелдерді жою бойынша əрекет жоспарының үлгісі жəне əрбір 
маңызды тəуекелге əрекетті əзірлеу талабы;
мүдделі тұлғаларды тəуекелдер туралы ақпараттандыру талабы *

I

2) Тəуекелдерді басқару бойынша бекітілген бағдарлама мыналарға 
қатысатын медициналық персоналмен жүзеге асырылады:
тəуекелдерді анықтау;
тəуекелдер туралы хабарлау;
тəуекелдердің басымдылығын бағалау жəне анықтау;
инциденттерді талдау (əлеуетті медициналық қателіктерді, 
медициналық қателіктерді, экстремалды оқиғаларды);
əрекет жоспарын құру жəне жүзеге асыру

I

3) Құрылымдық бөлімшелердің басшылары жəне медициналық 
ұйымның персоналы өзінің бөлімшелеріндегі өндірістік процесстердің 
клиникалық, техногендік жəне ұйымдастырушылық ерекшеліктері 
салдарынан туындауы мүмкін болатын қолайсыз оқиғалар туралы 
ақпараттандырылған

I

4) Медициналық ұйым тəуекелдерді үздіксіз бағалауды жүргізеді. 
Тəуекелдер туралы ақпарат көздері: инциденттер, медицина персо-
налы, бақылаулар, құжаттамаларды шолу, пациенттер жəне олардың 
заңды өкілдері **

I

5) Медициналық ұйым тəуекелдерді басқару, тəуекелдерді азайту неме-
се жою бағдарламасының іс-шараларын толыққанды іске асыру бой-
ынша шараларды қабылдайды (жыл сайын тəуекелдерді азайту бой-
ынша əрекет жоспары құрылады, жаңартылады жəне түзетіледі) **

I

10. Клиникалық хаттамалар. Медициналық ұйымның басшылары медицина 
персоналының клиникалық хаттамаларды қолдану мен енгізуін мониторингілейді
1) Медициналық ұйымның басшылығы диагностиканың жəне емдеудің 

клиникалық хаттамаларын (бұдан əрі – клиникалық хаттама) енгізуге 
жəне қолдануға мониторинг жүргізеді 

III

2) Медициналық ұйымда клиникалық хаттамаларға мониторинг жүргізу 
бойынша жауапты тұлғалар анықталған 

I

3) Клиникалық хаттамаларды енгізуге мониторинг жөніндегі іс-шаралар 
ішкі сараптаманың жоспарлы іс-шараларының шеңберінде Қазақстан 
Республикасы заңнамасының талаптарына сəйкес жүргізіледі

4) Клиникалық аудит дəлелді медицина негізіндегі клиникалық 
хаттамалардың талаптарына сəйкес медициналық құжаттарды толық 
ретроспективті жəне (немесе) ағымдағы талдау арқылы жүргізіледі

II

5) Медициналық карталарға клиникалық аудит нəтижелері медицина 
персоналымен кері байланыс, персоналды оқыту жəне медициналық 
ұйымның бекітілген рəсімдеріне сəйкес медициналық қызметтердің са-
пасын арттыру үшін басқа да іс-шаралар қолданылады

I

11. Халықпен жұмыс. Медициналық ұйым медициналық қызметтерді көрсетуді 
жоспарлауға пациенттерді, халықты жəне персоналды тартады жəне көрсетілетін 

медициналық қызметтердің халық үшін қолжетімділігіне ықпал етеді
1) Медициналық ұйым халыққа көрсетілетін медициналық қызметтер 

жəне оларды алу шарттары (тəртібі) туралы, сондай-ақ көрсетілетін 
медициналық қызметтердің жəне оларды алу шарттарының (тəртібінің) 
тізіміндегі кез келген өзгерістер туралы хабарлайды **

III

2) Медициналық ұйым халыққа көрсетілетін медициналық қызметтердің 
сапасы туралы хабарлайды («пациенттің қанағаттанушылығы» инди-
каторы жəне басқалары) **

III

3) Медициналық ұйым коммуникация құралдары (веб-сайт, əлеуметтік 
желілер, телефон, call-орталық) арқылы көрсетілетін медициналық 
қызметтер бойынша халықпен тұрақты кері байланысты ұстайды

III

4) Медициналық ұйым халықты салауатты өмір салтына жəне ауру-
лардың алдын алуға оқыту бойынша бағдарламаларға қатысады **

III

5) Бекітілген рəсімдерге сəйкес медициналық ұйым халықтың қажет-
тіліктерін ескере отырып, медициналық қызмет көрсетуді жоспарлайды 

II

2-тарау. Ресурстарды басқару
12. Қаржыны басқару. Медициналық ұйымның қаржылық ресурстары жоспарлы 

міндеттерді іске асыру үшін тиімді пайдаланылады 
1) Медициналық ұйымның бюджеті стратегиялық жəне операциялық 

(жылдық) жұмыс жоспарларының қойылған міндеттеріне сəйкес келеді 
(осы Стандарттың 2-тармағының 2), 3) тармақшаларын қарау)

II

2) Ұйымның бюджеті бөлімшелер басшыларының өтінімдері негізінде 
құрылады

III

3) Бюджет қызметті жүзеге асыру үшін медициналық ұйымды қажетті ре-
сурстармен қамтамасыз етуге мүмкіндік береді жəне медициналық 
ұйымның басшылығымен бекітілген рəсімдерге сəйкес қайта қаралады 
(осы Стандарттың 2- тармағының 5) тармақшасын қарау)

III

4) Медициналық ұйымда жоқ дəрілік заттарды жəне медициналық 
мақсаттағы бұйымдарды шұғыл сатып алу үшін оларды жоспардан тыс 
сатып алу шарты бар **

II

5) Ақылы негізде жүзеге асырылатын медициналық қызметтер халыққа 
қолжетімді, бекітілген баға көрсеткіштерінің негізінде көрсетіледі **

II

13. Қаржылық аудит жəне бухгалтерлік есеп. Ұйымның қаржылық ресурстарын 
басқару Қазақстан Республикасының заңнама актілеріне сəйкес жүргізіледі

1) Ішкі қаржылық бақылау жүйесі немесе процесі бар II
2) Сыртқы мемлекеттік аудит жəне медициналық ұйымның сыртқы аудиті 

Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес жүргізіледі ***
III

3) Бухгалтерлік есеп барлық кіріс жəне шығыс көздері туралы дұрыс 
қаржылық ақпараттарға негізделеді, шешім қабылдау үшін уақтылы 
жəне нақты қаржылық есептерді қамтамасыз етеді. Бухгалтерлік есеп 
мойындалған автоматтандырылған бағдарламаларды қолдану арқылы 
жүргізіледі **

III

4) Медициналық қызметтерден пайдалар, шығындар жəне шығыстар бюд-
жетпен салыстырылып, тұрақты қадағаланады жəне бірінші басшыға 
тоқсан сайынғы қаржылық есептер түрінде ұсынылады ** 

III

5) Бухгалтерлік есептер уақтылы салық органдарына жəне мемлекеттік 
статистика органдарына жолданады 

II

14. Жалақы қоры. Персоналдың жалақысын төлеу қызметкердің ұйымның 
нəтижелілігіне үлесін ескере отырып, уақтылы жəне дифференциациялы 

жүргізіледі
1) Медициналық ұйым персоналының жалақысын төлеу Басқару органы-

мен келісілген, бекітілген ережелердің (бұдан əрі – Ереже) негізінде 
жүзеге асырылады *

III

2) Медициналық ұйым персоналының жалақысын сараланған төлем 
жүйесінің негізінде төлеу барысында, Ережеде Қазақстан Республика-
сының заңнамасына сəйкес медициналық ұйымның басшылығымен 
бекітілген персоналдың еңбек өнімділігін анықтауға арналған индика-
торлар қарастырылған *

III

3) Сараланған жалақы төлеу барысында бекітілген индикаторлардың 
негізінде мерзімді қызметкерлердің өнімділігін анықтау жүргізіледі **

III

4) Персоналдың жалақысын төлеу, зейнетақы қорына аударымдар жəне 
басқа да міндетті аударымдар уақтылы жүргізіледі **

III

5) Персоналдың жалақысын төлеу медициналық ұйыммен бекітілген 
ұйымдастырушылық құрылымның, штаттық кестенің негізінде жүргізіледі 
**

II

15. Ақпараттық басқару. Деректерді тиімді басқару үшін тиісті жағдайлар жасалады 
1) Медициналық ұйымда медициналық жəне əкімшіліктік ақпаратпен 

жұмыс жасау барысында медицина персоналының қажеттіліктерін, 
деректерді медициналық ұйымның жергілікті ақпараттық жүйесіне 
уақтылы жəне толық енгізілуін қамтамасыз ететін техникалық 
құралдардың жеткілікті саны бар

III

2) Басшылық жұмыс үшін қажетті уақтылы ақпаратты алу үшін медицина-
лық қызметкерлерге интернет желісіне кіруді қамтамасыз етеді

III

3) Медициналық ұйымның басшылығы Қазақстан Республикасының 
қолданыстағы нормативтік құқықтық актілерінің жəне құқықтық 
актілерінің ұйым персоналына қолжетімділігін қамтамасыз етеді

III

4) Медициналық ұйымның басшылығы медициналық карталарды 
электрондық форматта өткізу үшін жағдай жасайды

III

5) Медициналық ұйым Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес 
құжаттамаларды басқару рəсімдерін бекітеді ***

II

16. Ақпаратты қорғау. Медициналық ұйым ақпараттың құпиялылығын, қауіпсіздігін 
жəне тұтастығын қамтамасыз етеді

1) Медициналық ұйымда медицина персоналына құпия ақпараттың 
қолжетімділік деңгейлері анықталған *

II

2) Баспа жəне электрондық тасымалдаушылардағы ақпарат 
зақымдалудан, жоғалудан жəне авторизацияланбаған кіруден 
қорғалады (автоматтандырылған ақпараттық жүйесіне рұқсатсыз кіру) *

II

3) Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес медициналық ұйым-
мен пациент туралы ақпараттың құпиялылығы қамтамасыз етіледі ***

I

4) Персонал құпия ақпаратты қорғау жəне жарияламау бойынша ереже-
лерге оқытылады 

III

5) Медициналық ұйымда Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес 
медициналық жəне медициналық емес құжаттарды сақтау мерзімі жəне 
жою тəртіптері анықталған ***

II

17. Ішкі құжаттар. Басшылық персоналмен бірге медициналық 
ұйымның қызметін регламенттейтін медициналық ұйымның рəсімдерін əзірлейді, 

бекітеді жəне енгізеді
1) Ұйымның рəсімдерін əзірлеу, келісу, бекіту жəне рəсімдеу, қайта қарау 

тəртібі бекітілген *
III

2) Ұйымның қолданыстағы барлық ішкі рəсімдерінің тізімі құрылады жəне 
жаңартылады **

III

3) Ұйымның басшылығы персонал үшін ұйымның қолданыстағы рəсімдері 
туралы ақпараттың қолжетімділігін қамтамасыз етеді 

IIІ

4) Медициналық ұйымның персоналын ұйымның бекітілген рəсімдері бой-
ынша оқыту жүргізіледі

III

5) Персонал өз қызметін медициналық ұйымның басшылығымен бекітілген 
рəсімдерге сəйкес жүзеге асырады

II

18. Медициналық құжаттама. Медициналық құжаттама уақтылы жасалады жəне 
медициналық көмектің сабақтастығына ықпал етеді

1) Медициналық карталарда Қазақстан Республикасының заңнамасына 
жəне ең үздік əлемдік тəжірибеге сəйкес бекітілген медициналық 
құжаттаманың нысандары қолданылады *** 

III

2) Медициналық картаның мазмұны медициналық ұйымның бекітілген 
рəсімдеріне сəйкес стандартталады. Медициналық картадағы əрбір 
жазба күні мен уақытын көрсете отырып, автормен қол қойылады *

I

3) Барлық жүргізілген емдеу іс-шаралары жəне дəрі-дəрмекпен терапия-
лар пациенттің медициналық картасында уақтылы құжаттанады *

I

4) Медициналық карталарда медициналық ұйымның басшылығымен 
бекітілген аббревиатуралар, тізімдегі символдар пайдаланыла-
ды. Медициналық карталардағы жазбалар түсінікті жазылған жəне 
рəсімделген * 

III

5) Медициналық ұйымда медициналық карталардағы жазбалардың сапа-
сына, уақытылығына жəне толықтығына клиникалық аудит жүргізіледі 
(осы Стандарттың 8-тармағының 3-тармақшасын қарау) *

I

19. Деректерді талдау. Деректердің дұрыстығына тексеру жəне оларды 
статистикалық талдау жүргізіледі

1) Сыртқы ұйымдарда жарияланатын жəне ұсынылатын деректердің 
дұрыстығын тексеру рəсімдері бекітілген **

III

2) Деректердің дұрыстығын тексеруді орындайтын жауапты тұлғалар 
оқытылған, жеткілікті тəжірибесі мен біліктілігі бар **

III

3) Жаңа индикаторларды мониторингілеу кезінде деректердің дұрыстығын 
екінші тұлғамен тексеру (валидация) жүргізіледі *

III

4) Басшылыққа арналған тоқсандық есептерге қосу үшін деректерді ин-
дикаторлар бойынша деректерді жинау жауапты қызметкермен жүзеге 
асырылады (1-тармақтың 4) тармақшасын жəне 2- тармақтың 4) 
тармақшасын қарау) **

III

5) Арнайы бөлімше болмаған жағдайда жиналатын деректерді 
статистикалық талдау жəне оларды мүдделі тараптарға уақтылы ұсыну 
бойынша жауапты тұлғалар анықталады **

II

20. Штаттық кесте. Штаттық кесте медициналық ұйымның ұйымдастырушылық 
құрылымына, миссиясына жəне қызметіне сəйкес келеді

1) Медициналық ұйымның штаттық кестесі медициналық ұйымның басшы-
лығымен Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес бекітіледі ***

II

2) Штаттық кесте медициналық ұйымның ұйымдастырушылық 
құрылымына жəне қызметіне сəйкес келеді

III

3) Медициналық ұйымда Қазақстан Республикасының заңнамасына 
сəйкес лауазымдарға біліктілік талаптары бекітіледі *** 

III

4) Медициналық ұйымның басшылығымен штаттық кестені қайта қарау 
құрылымдық бөлімшелер басшыларының өтінімдері, штаттық кестенің 
өндірістік қажеттіліктерге сəйкестігін талдау негізінде жүргізіледі (персо-
налмен жасақталу деңгейін; қажетті өтілі мен біліктілік деңгейін анықтау; 
персонал лауазымдарының тиімді жəне рационалды құрылымын есеп-
теу) ***

II

5) Штаттан тыс қызметкерлерді, қоса атқарушыларды, консультанттарды, 
резидентура тыңдаушыларын қоса алғанда лауазымның əрбір түріне 
медициналық ұйымның басшылығы біліктілік талаптары (білімі, оқыту, 
білімдер, дағдылар жəне тəжірибе) жəне əрбір лауазым үшін ерекшелік 
функциялары көрсетілетін лауазымдық нұсқаулықты бекітеді **

III

21. Адами ресурстарды басқару. 
Медициналық ұйымда адами ресурстарды тиімді басқару процесі енгізілген

1) Персоналды іздеу, нұсқаулықтан өткізу (бағдарлау) жəне бейімдеу 
бойынша рəсімдер Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес 
əзірленеді жəне медициналық ұйыммен енгізіледі ***

III

2) Медициналық ұйымның персоналы айналысатын лауазымдары-
на қойылатын лауазымдық нұсқаулықтың біліктілік талаптарына 
сəйкес келеді. Персоналмен қол қойылған лауазымдық нұсқаулықтың 
көшірмесі кадрлық қызметте болады

III

3) Басшылар медициналық ұйымның персоналына үздіксіз білім алу үшін 
жағдай жасайды (интернетке рұқсат, компьютерлер, тренинг сыныптар, 
кітапхана)

III

4) Персоналды оқыту қажеттілігі анықталады. Оқыту медициналық 
ұйымның базасында немесе одан тыс жүргізіледі 

III

5) Басшылық медициналық ұйымның персоналының мотивациясы жəне 
корпоративтік рухты нығайту үшін рəсімдер əзірлейді жəне енгізеді (осы 
Стандарттың 6-тармағының 1) жəне 5) тармақшаларын; 14-тармағының 
5) тармақшасын қарау)

II

22. Персоналдың жеке іс парағы. 
Медициналық ұйымның басшылығы қызметкерлердің жеке файлдарын 

қалыптастыру, сақтау жəне жаңарту процесін анықтайды
1) Медициналық ұйым персоналының жеке іс парағы медициналық 

ұйымның бекітілген ішкі рəсімдеріне сəйкес сақталады. Олардың 
мазмұны стандартталған

II

2) Штаттан тыс қызметкерлерді, қоса атқарушыларды, консультанттарды, 
резидентура тыңдаушыларын қоса алғанда медицина персоналының 
жеке іс парақтары маман сертификатын, білімі, еңбек өтілі жəне 
персоналдың біліктілігі туралы мəліметтерді қамтиды

I

3) Əрбір медицина қызметкерінің жеке іс парағы лауазымдық 
нұсқаулықтардың талаптарына сəйкес қызметкердің білімі туралы 
құжаттардың түпнегіздермен дұрыстығын тексеру дəлелін қамтиды 

I

4) Əрбір медицина қызметкерінің жеке іс парағы жылына бір рет 
жүргізілетін персонал қызметін бағалау нəтижелерін қамтиды

II

5) Əрбір медицина қызметкерінің жеке іс парағы медициналық ұйымның 
базасында жəне ұйымнан тыс оқытудан өту туралы жазбаларды 
қамтиды

III

23. Нұсқау. Медициналық ұйым ұйыммен таныстыру үшін əрбір қызметкермен 
нұсқау жүргізеді 

1) Медициналық ұйымда нұсқау жүргізу үшін оқу материалдары (жазбаша 
жəне (немесе) бейнематериалдар) əзірленеді жəне пайдаланылады

III

2) Барлық штаттық жəне штаттан тыс медициналық қызметкерлер, 
қоса атқарушылар, консультанттар, студенттер, резидентура 
тыңдаушылары, медициналық ұйымның базасында оқытудан өтетін 
тұлғалар медициналық ұйыммен, өздерінің лауазымдық міндеттерімен 
(қызметкерлер үшін) жəне қауіпсіздік бойынша негізгі талаптармен та-
нысу үшін нұсқаудан жəне оқытудан өтеді **

III

3) Персоналдың нұсқауы өртке қарсы қауіпсіздікті, төтенше жағдайларға 
дайындықты жəне жұмыс орнындағы қауіпсіздікті қамтиды

III

4) Персоналдың нұсқауы инфекциялық бақылау мəселелерін жəне меди-
ци налық жабдықтармен қауіпсіз жұмыс бойынша талаптарды қамтиды

III

5) Медициналық ұйым персоналының нұсқауы медициналық көмек сапа-
сын жəне пациенттің қауіпсіздігін арттыру бағдарламаларымен таны-
суды қамтиды

II

24. Клиникалық дағдыларды бағалау. Медициналық ұйымның басшылығымен 
бекітілген рəсімдерге сəйкес клиникалық персоналдың білімін жəне клиникалық 

дағдыларын бағалау жүргізіледі
1) Жұмысқа орналасу барысында дəрігердің клиникалық дағдыларын 

бағалау жүргізіледі жəне оның клиникалық артықшылықтарының 
тізімі бекітіледі (осы медициналық ұйымдағы дəрігерге рұқсат етілген 
тəуекелі жоғары рəсімдердің жəне операциялардың тізбесі)

II

2) Жұмысқа орналасу барысында орта медицина персоналының 
клиникалық дағдыларын бағалау жүргізіледі жəне медициналық 
ұйымның рəсімдеріне сəйкес құзыреттілік тізімі бекітіледі

III

3) Жұмысқа орналасу барысында медициналық ұйымның параклиникалық 
құрылымдық бөлімшелері персоналының дағдыларын бағалау жүргізіледі 

II

4) Үш жылда бір рет немесе одан жиі дəрігердің қызметін, оның ағымдық 
біліктілігін (білімдерін, білімін, дағдыларын жəне тəжірибесін) 
бағалауды, емдеу нəтижелерін, оның ішінде жағымсыз нəтижелер 
мен басқа да деректерді ескере отырып, дəрігердің клиникалық 
артықшылықтарын қайта қарау рəсімі жүргізіледі *
Дəрігердің құзыреттілігі лауазымдық нұсқаулыққа, жұмыс 
көрсеткіштеріне немесе біліктілік деңгейіне сəйкес келмеген 
жағдайда дəрігерді осы ұйымның клиникалық практикасынан шеттету 
(артықшылықтарын шектеу) немесе оқытуға немесе тəрбиелілікке жол-
дау мəселесі қарастырылады 

II

5) Медициналық ұйымдарда жыл сайын параклиникалық құрылымдық 
бөлімшелер персоналының жəне орта медицина қызметкерінің 
құзыреттілігін қайта бағалау жүргізіледі 

I

25. Персоналды жыл сайын бағалау. 
Жылына бір рет медициналық ұйымның басшылығы бекіткен рəсімдерге сəйкес 

медицина персоналының жұмысын бағалау жүргізіледі
1) Медицина қызметкерлерін бағалау рəсімдері жəне бағалау түрлері 

бекітіледі.
Клиникалық мамандық дəрігерін (пациентке қарап-тексеру немесе ем-
деу жүргізетін дəрігер) бағалау түрі мына өлшемшарттарды қамтиды:
емдеу жəне күтім (дəрігер тиімді жəне орынды медициналық көмек 
көрсетеді);
клиникалық білімі (дəрігердің қажетті білі бар, осы білімін жұмыста 
қолданады);
біліктілікті арттыру (дəрігер өзінің клиникалық практикасын жəне білімін 
жетілдіреді);
жеке қасиеттері жəне тіл тапқыштығы (дəрігер пациенттермен жəне 
əріптестерімен кəсіби қарым-қатынасты сақтайды);
əдеп практикасы (дəрігер пациентке аяушылықпен, əр түрлі əлеуметтік 
жəне мəдени топтағы пациенттерге сыйластықпен қарайды);
ойлау жүйесі (дəрігер қажетті ресурстарды пайдалануда белсенділік 
жəне икемділік танытады);
ресурстарға үнемділікпен қарау (дəрігер дəрілік заттардың, зерттеуді, 
консультацияларды орынды жəне уақытылы тағайындайды)

III

2) Дəрігерлерді, орта медицина персоналын жəне тізімі медициниалық 
ұйыммен анықталған басқа да қызметкерлерді бағалау барысында 
белгіленген жұмыс көрсеткіштері (қызмет индикаторлары) ескеріледі 
жəне осы көрсеткіштер жеке іс парағында қамтылады

II

3) Персоналды бағалаудың толтырылған нысаны жеке іс парағында сақта-
лады. Ұйымның персоналы оның жұмысын бағалау нəтижелерімен 
танысқан

III

4) Бағалау нəтижелерінің негізінде Қазақстан Республикасы 
заңнамасының талаптарына сəйкес персоналдың айналысатын лауазы-
мына сəйкестігі анықталады *** 

III

5) Персоналдың кəсіби құзыреттілігін бағалау жүргізіледі (осы 
Стандарттың 24-тармағының 4), 5) тармақшаларын қарау)

II

26. Персоналдың денсаулығы жəне қауіпсіздігі. 
Медициналық ұйым персоналының денсаулығы жəне қауіпсіздігі Қазақстан 

Республикасының заңнамасына сəйкес сақталады ***
1) Медициналық ұйым персоналдарда сəйкестендіру бейдждерін, қажетті 

қорғаныш киімдерін, жеке қорғаныш құралдарын жəне қорғаныш 
жабдықтарын (оның ішінде радиациялық қауіпсіздік бойынша құралдар) 
ұсынады (немесе қамтамасыз етеді) 

I

2) Медициналық ұйым Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес 
жұмыс орындарының қауіпсіздігін бағалауды жүргізеді ***

III

3) Медициналық ұйым жұмыс жүктемелеріне мониторинг жүргізеді, 
күйзелісті азайту жəне оны бақылау үшін персоналға психологиялық 
қолдау көрсетеді (күйзеліске қарсы бөлмелер, рухани тыныштық 
бөлмесі жəне басқалары) *

II

4) Медициналық ұйым салауатты өмір салтын ұстану бойынша персонал 
үшін іс-шаралар жүргізеді жəне жағдай жасайды (спорттық іс-шаралар, 
темекі тартуға қарсы бағытталған іс-шаралар жəне басқалары) **

I

5) Медициналық ұйым персоналды зиянды жəне/немесе қауіпті 
өндірістік факторлардан қорғауды қамтамасыз етеді жəне өндірістік 
жарақаттанушылықтың алдын алу бойынша шаралар қабылдайды **

I

27. Штаттын тыс қызметкерлер. Ұйымның штаттық кестесінде тұрмайтын 
персоналдың (штаттан тыс персонал) олармен ұсынылатын медициналық 

қызметтерге сəйкес білімі жəне біліктілігі болады
1) Штаттан тыс персонал медициналық ұйымның басшылығымен 

қойылатын біліктілік талаптарына сəйкес келеді.
Қызмет көрсетуге арналған шарттың көшірмесі кадрлық қызметте 
болады (осы Стандарттың 21- тармағының 2) тармақшасын жəне 
22-тармағының 1) тармақшасын қарау) **

III

2) Штаттан тыс персоналдың жеке іс парағы білімі туралы құжаттардың 
түпнегіздермен дұрыстығын тексеру дəлелін қамтиды (осы Стандарттың 
21-тармағының 2) тармақшасын қарау) **

III

3) Жұмысқа орналасу барысында штаттан тыс медицина персоналының 
клиникалық дағдыларын бағалау жүргізіледі жəне медициналық 
ұйымның бекітілген рəсімдеріне сəйкес оның клиникалық 
артықшылықтарының тізімі немесе құзыреттілігінің тізімі бекітіледі (осы 
Стандарттың 24- тармағының 1), 2), 3) тармақшаларын қарау) **

III

4) Жылына бір рет штаттан тыс персоналдың жұмыс сапасын бағалау 
жүргізіледі, бағалау нəтижелері жеке іс парағында сақталады (осы 
Стандарттың 25-тармағын қарау) **

III

5) Штаттан тыс персоналдың жұмыс сапасын бағалау нəтижелері 
медициналық ұйым қызметтерінің сапасын арттыру үшін қолданылады

I

28. Шарттар мониторингі. Медициналық ұйымның басшылары шарт бойынша 
көрсетілетін қызметтердің жəне тауарлардың сапасын бақылайды 

1) Медициналық ұйымның басшысы медициналық ұйым үшін тауарларды 
немесе қызметтерді сатып алу туралы шарттардың күтімі бойынша жау-
апты тұлғаларды анықтайды

II

2) Əрбір шартта өнім берушілерге, ұсынылатын қызметтердің немесе тауар-
лардың көлеміне жəне сапасына қойылатын талаптар жазылады **

I

3) Əрбір шартта индикаторлар белгіленеді, олардың негізінде медици-
налық ұйым шартқа мониторинг жəне өнім берушінің тауарларының не-
месе көрсететін қызметтерінің сапасына бағалау жүргізеді **

II

4) Белгіленген индикаторлардың негізінде шарттар мониторингінің 
нəтижелері медициналық ұйым басшысының назарына жеткізіледі (осы 
Стандарттың 28- тармағының 1) тармақшасын қарау) **

II

5) Өнім берушінің көрсететін қызметтері немесе тауарларының сапасы 
медициналық ұйымның талаптарына сəйкес келмеген жағдайда өнім 
берушімен шартты бұзуға дейін алып келетін сəйкессіздіктерді жою бой-
ынша шаралар қабылданады

I

3-тарау. Қауіпсіздікті басқару
1-параграф Инфекциялық бақылау.

29. Инфекциялық бақылау жөніндегі комиссия. 
Инфекциялық бақылау жөніндегі комиссия инфекциялық бақылау бойынша 

бағдарламалардың жəне алгоритмдердің орындалуын үйлестіреді
1) Медициналық ұйым тəуекелдерді бағалауды қамтитын бір жыл ішіндегі 

инфекциялық бақылау жəне эпидемиологиялық ахуал нəтижелеріне 
талдау жүргізеді **

I

2) Тəуекелдерді бағалау негізінде медициналық ұйымның басшылығы 
тəуекелдерді азайту бойынша қолжетімді жəне өлшенетін міндеттерді 
қамтитын алдағы жылға арналған инфекциялық бақылау бойынша 
инфекциялық бақылау бағдарламасын жəне жұмыс жоспарын (іс-
шаралар жоспарын) əзірлейді жəне бекітеді. **

III

3) Медициналық көмек көрсетумен (ауруханаішілік инфекциялар), оның 
ішінде тыныс алу аппаратураларын пайдаланумен, катетерлерді 
қолданумен байланысты инфекцияларға, сондай-ақ резистентті ми-
коорганизмдерден пайда болған жəне ұйым үшін басқа да басым 
инфекцияларға мониторинг жүргізіледі **

I

4) Инфекциялық бақылау жөніндегі комиссия ауруханаішілік инфекци-
ялар бойынша деректерге талдау жүргізеді жəне олардың негізінде 
пациенттің қауіпсіздігін арттыру бойынша шаралар қабылдайды **

II

5) Тоқсанына кеміне бір рет инфекциялық бақылау мамандары/
инфекциялық бақылау комиссиясының мүшелері ұйымның персоналы-
на жəне басшылығына инфекциялық бақылау индикаторларының мо-
ниторинг нəтижелері туралы жəне инфекциялық бақылау мəселелері 
бойынша медициналық ұйымның қызметін жетілдіру үшін ұсынымдар 
туралы ақпарат береді

I

30. Инфекциялық бақылау бойынша бағдарлама. Медициналық ұйымда 
инфекциялық бақылау бойынша бағдарлама əзірленеді жəне енгізіледі

1) Инфекциялық бақылау бойынша бағдарлама Қазақстан 
Республикасының заңнамасына сəйкес əзірленеді жəне енгізіледі ***

III

2) Инфекциялық бақылау бойынша бағдарлама əзірлеу барысында 
дəлелді медицинаға негізделген ДДҰ немесе басқа да кəсіптік танылған 
көздердің ұсынымдары ескеріледі *

III

3) Анықталған инфекциялық аурулар туралы ақпарат Қазақстан 
Республикасының заңнамасына сəйкес денсаулық сақтау саласындағы 
уəкілетті органның Қоғамдық денсаулық сақтау комитетінің аумақтық 
департаменттеріне уақытылы ұсынылады ***

III

4) Басшылық инфекциялық бақылау бағдарламасын тиімді орындау үшін 
қажетті ресурстарды ұсынады

II

5) Медициналық ұйымның басшылығы денсаулық сақтау саласындағы 
уəкілетті органға инфекциялық бақылау нəтижелерін уақтылы ұсынуы 
үшін жауапты персоналды бекіткен

II

31. Инфекциялық бақылау бойынша рəсімдер. 
Медициналық ұйым инфекциялық бақылау саласында рəсімдерді жəне 

алгоритмдерді əзірлейді, бекітеді жəне енгізеді
1) Медициналық ұйымда жеке қорғаныш құралдарын қолданудың əмбебап 

сақтық шаралары жəне ережелері бойынша алгоритмдер енгізіледі *
II

2) Медициналық ұйымның инфекциялық бақылау саласындағы рəсімдері 
жəне алгоритмдері Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес 
əзірленеді *

II

3) Медициналық ұйымда жеке қорғаныш құралдарының жеткілікті саны бо-
лады (осы Стандарттың 30- тармағының 5) тармақшасын қарау)

II

4) Қол өңдеу орындарында ағынды суы бар қол жуғыштар, сабын, 
антисептикатер, сулықтар немесе қолды кептіруге арналған басқа 
да құралдар орнатылған (осы Стандарттың 30- тармағының 5) 
тармақшасын қарау)

I

5) Жеке қорғаныш құралдарын персонал медициналық ұйымның бекітілген 
рəсімдеріне сəйкес пайдаланады

I

32. Дезинфекциялау, стерильдеу жəне кір жуатын орын. Тазалау (жинау), дезин-
фекциялау, стерильдеу жəне киім-кешекті қолдану инфекция қаупін азайта отырып 

Қазақстан Республикасының заңнама актілеріне сəйкес жүргізіледі ***
1) Медициналық ұйымның персоналы Қазақстан Республикасында 

халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы 
саласындағы заңнаманың үй-жайларды жəне беткейліктерді тазалау 
(жинау), дезинфекциялау бойынша талаптарын сақтайды.

I

2) Бір рет қолданылатын бұйымдар ұйымның бекітілген рəсімдеріне жəне 
Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сəйкес пайда-
ланылғаннан кейін жойылады (қайта пайдалануды болдырылмайды) *

I

3) Медициналық мақсаттағы бұйымдарды дезинфекциялау жəне стериль-
деу «лас» аймақтан «таза» аймаққа процесінің ағындылығын сақтай 
отырып, инфекция қаупін азайтумен жүргізіледі. Персонал стерильдеу 
жүргізудің кезеңділігін сақтайды (жинау, тасымалдау, есептеу, төсеу, 
стерильдеу алды тазалау, стерильдеу, қаптау, таңбалау, жеткізу, 
құралдарды сақтау) *

I

4) Стерильдеу алды тазалаудың жəне стерильдеудің сапасы химиялық 
жəне/немесе биологиялық индикаторларды қолдана отырып 
мониторингіленеді **

I

5) Таза жəне лас киім-кешекпен жұмыс істеу, киім-кешекті жуу кросс-
инфекциялар тəуекелін азайта отырып жүргізіледі. Персонал киім-
кешекпен жұмыс істеу бойынша рəсімдерді сақтайды (жинау, тасымал-
дау, беру, жуу, үтіктеу, есептеу, тарату, қолдану) * 

I

33. Медициналық қалдықтар. 
Ұйым қалдықтармен қауіпсіз жұмыс істеуді қамтамасыз етеді

1) Медициналық ұйымда медициналық мақсаттағы өткір, үшкір жəне 
кескіш бұйымдармен жұмыс істеуді қоса алғанда медициналық 
қалдықтармен қауіпсіз жұмыс істеу бойынша рəсімді, медициналық 
ұйымда пайда болатын барлық қалдықтарды топтау, сондай-ақ оларды 
уақтылы кəдеге жаратуды енгізеді *

I

2) Қауіпті медициналық қалдықтарды орталықтандырып жинауға арналған 
үй-жай Қазақстан Республикасының заңнама талаптарына сəйкес 
келеді (жабық қоқыс контейнерлері, ауаны жеткілікті желдету пайдала-
нылады, температуралық режим сақталады)

I

3) Қалдықтар Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес қауіпсіз 
жолмен кəдеге жаратылады.
Өткір, үшкір жəне кескіш заттар қалдықтарды қауіпсіз жинауға жəне 
жоюға арналған арнайы контейнерлерде кəдеге жаратылады ***

I

4) Температуралық режимді жəне уақытша сақтау мерзімін сақтай отырып, 
қалдықтардың жіктемесіне сəйкес қан қалдықтары жəне компоненттері, 
биологиялық сұйықтықтар, ағза тіндері жұқтыру тəуекелін азайту арқы-
лы таңбаланған контейнерлерде сақталады жəне кəдеге жаратылады 

I

5) Медицина персоналы қауіпті медициналық қалдықтармен жұмыс істеу 
бойынша рəсімдерге оқытудан өтеді жəне оларды практикада сақтайды 
**

I

34. Инженерлік жүйелер жəне жөндеу жұмыстары. 
Инфекциялық бақылау инженерлік жүйелермен бақыланады. Инфекциялық 

бақылау талаптары жөндеу жұмыстарын жүргізу кезінде сақталады
1) Асептикалық жұмыс аймағы қажет орындарда (микробиологиялық, па-

тологиялық-анатомиялық зертханалар), медициналық ұйымда маман дан-
дырылған зертханалық жабдықтар орнатылады (ламинарлық бокстар)

II

2) Инфекциясы бар пациенттерді оқшаулауға арналған жеке кіру есігі 
бар сүзгі жəне (немесе) оқшаулауыш Қазақстан Республикасының 
заңнамасы талаптарына сəйкес жарақталған ***

3) Медициналық ұйымда жөндеу жəне құрылыс жұмыстарын жүргізу бары-
сында инфекциялық бақылау бойынша, жұмыстың масштабына жəне 
түріне байланысты тəуекелдердің деңгейін анықтау бойынша рəсімдер 
сақталады *

I

4) Жөндеу жұмыстарын жүргізетін тұлғалар инфекциялық бақылау 
мəселелері бойынша оқытудан өтеді

I

5) Жөндеу-құрылыс жұмыстарының нəтижесінде пациенттердің жəне 
персоналдың инфекция жұқтыруының алдын алу үшін оларды жүргізу 
медициналық ұйымның инфекциялық бақылау жөніндегі жауапты 
тұлғамен жазбаша келісіледі **

II

35. Оқшаулау рəсімі. Медициналық ұйымда (инфекциялық) пациенттерді оқшаулау 
бойынша рəсімдер жəне алгоритмдер əзірленеді жəне енгізіледі

1) Медициналық ұйымның персоналы инфекциялық пациенттерді 
оқшаулау бойынша рəсімдерге жəне алгоритмдерге оқытудан өтеді 

III

2) Медициналық ұйымда инфекциясы бар пациенттерді оқшаулау үшін 
жеке кіру есігі бар сүзгі жəне (немесе) оқшаулауыш болады

I

3) Инфекциясы бар пациент болатын аймақта жеке қорғаныш құралдары, 
персоналға жəне келушілерге инфекция жұқтыру тəуекелі туралы ха-
барлайтын көзбен көру белгісі болады. Оқшаулау рəсімі қол гигиенасын 
қатаң түрде сақтауды қамтиды

I

4) Инфекциясы бар пациенттер жəне олардың күтімімен айналыса-
тын адамдар қол гигиенасы жəне оқшаулау бойынша пациенттерге 
қойылатын талаптарды қамтитын инфекциялық бақылау мəселелеріне 
оқытудан өтеді **

II

5) Инфекциясы бар пациент болатын жəне оны шығарғаннан кейін үй-
жайларды жəне заттарды тазалау, өңдеу Қазақстан Республикасының 
санитариялық-эпидемиологиялық талаптары саласындағы заңнамаға 
сəйкес жүргізіледі ***

I

36. Персоналды инфекциялық бақылау мəселелері бойынша оқыту. Медициналық 
ұйым инфекциялық бақылау бойынша персоналды үздіксіз оқытуды жүргізеді 

1) Жыл сайын медициналық ұйымның барлық персоналы инфекциялық 
бақылау мəселелері бойынша оқытудан өтеді **

III

2) Медициналық ұйым персоналының инфекциялық бақылау бойынша 
білімдері жыл сайын тестіленеді

III

3) Инфекциялық бақылау бойынша қосымша оқыту студенттер, резиден-
тура тыңдаушылары, медициналық ұйымның базасында білім алатын 
басқа да тұлғалар үшін жүргізіледі

II

4) Пациенттерді, пациенттердің заңды өкілдерін инфекциялық бақылау 
мəселелері бойынша оқыту жүргізіледі

II

5) Медициналық ұйымда инфекциялық бақылау мониторингі индикатор-
ларының көрсеткіштері нашарлаған жағдайда медицина персоналын 
қосымша оқыту ұйымдастырылады (осы Стандарттың 29 -тармағының 
5) тармақшасын қарау)

II

2-параграф. Ғимараттың қауіпсіздігі
37. Ғимараттың қауіпсіздігі жөніндегі комиссия. Медициналық ұйымда Ғимараттың 

қауіпсіздігі бойынша бағдарлама енгізеді, оның орындалуын Ғимараттың 
қауіпсіздігі жөніндегі комиссия үйлестіреді

1) Ғимараттың қауіпсіздігі жөніндегі комиссия құрылады жəне жұмыс жа-
сайды, ол ғимараттың жəне қоршаған ортаның қауіпсіздігін сақтау бой-
ынша əрекеттерді үйлестіреді **

III

2) Ғимараттың қауіпсіздігі бойынша бағдарлама Қазақстан Республикасы-
ның заңнамасы негізінде əзірленеді жəне мынадай бөлімдерді қамтиды: 
қоршаған ортаның қауіпсіздігі жəне күзет жүйесі, өрт қауіпсіздігі, 
төтенше жағдайларға дайындық, қауіпті материалдармен жұмыс істеу, 
медициналық жабдықтар, коммуналдық (инженерлік) жүйлер * 

III

3) Ғимараттың қауіпсіздігі бойынша бағдарлама əрбір жылға жұмыстардың 
басым бағыттарын анықтай отырып, жыл сайын қайта қарайды *

III

4)  Тоқсан сайын медициналық ұйымның басшысы Ғимараттың қауіп сіздігі 
жөніндегі комиссиядан немесе жауапты лауазымды тұлғадан Ғимарат-
тың қауіпсіздігі бойынша бағдарламаның орындалуына жүргізілген 
негізгі жұмыстар жəне ғимарат пен қоршаған ортаның қауіпсіз дігі бойын-
ша бар проблемалар (тəуекелдер) көрсетілетін есепті алады **

II

5) Медициналық ұйымның басшысы жыл сайын Медициналық ұйымды 
басқару органына жүргізілген негізгі жұмыстар жəне ғимарат 
пен қоршаған ортаның қауіпсіздігі бойынша бар проблемалар 
(тəуекелдер) (бар болса) көрсетілетін Ғимараттың қауіпсіздігі бойынша 
бағдарламаның орындалуы туралы есепті жолдайды **

II

38. Қоршаған ортаның қауіпсіздігі. 
Медициналық ұйымның ғимараты(тары) жəне аумағы пациенттер, персонал жəне 

келушілер үшін қауіпсіз жəне жайлы болып табылады *
1) Медициналық ұйым ғимаратының жəне аумағының жағдайы Қазақстан 

Республикасының заңнамасы талаптарына сəйкес келеді ***
I

2) Өндірістік жарақат жағдайы жəне есептілікке жататын басқа да 
мəліметтер уəкілетті органдарға хабарланады.

I

3) Ғимараттың қауіпсіздігі жөніндегі комиссия жүргізілген инспекция 
нəтижелерін кейіннен құжаттандыра отырып, тоқсан сайын ғимаратты 
жəне үй-жайларды, инженерлік жүйелерді жəне жабдықтарды 
инспекция лайды (тестілейді) 

III

4) Ғимараттар жəне үй-жайлар, инженерлік жүйелер, жабдықтар жəне бас-
қа да заттар тұрақты жаңартылады жəне қауіпсіз деңгейде сақталады

III

5) Персонал, пациенттер, келушілер үшін немесе қоршаған орта үшін 
едəуір тəуекелдер анықталған жағдайда медициналық ұйымның басшы-
лығы қаражат бөлу, мүдделі тараптарды ақпараттандыру жəне анық-
талған тəуекелдерді азайту бойынша қажетті əрекеттерді қабылдайды

I

39. Күзет жəне қорғау. Медициналық ұйымның ғимаратын жəне аумағын күзету 
жəне қорғау қамтамасыз етіледі 

(осы Стандарттың 37-тармағының 2) тармақшасын қарау) * 
1) Медицина персоналы, штаттан тыс жəне келісімшарттық қызметкерлер, 

студенттер, резидентура тыңдаушылары медициналық ұйымның база-
сында оқытылатын тұлғалар медициналық ұйымның рəсімдеріне сəйкес 
сəйкестендіріледі (осы Стандарттың 26-тармағының 1) тармақшасын 
қарау)

III
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2) Күзет қызметінің қызметкерлері күзету жəне қорғау мақсатында 
ғимаратта жəне аумақта мониторинг (бейнебақылау жəне (немесе) 
шолу жасау) жүргізеді 

II

3) Ғимаратқа шолу жасау (инспекция) жəне күзет қызметінің қызметкерлері 
арасында кезекшілікті тапсыру құжаттандырылады **

III

4) Бөгде тұлғалардың күндізгі стационарға жəне режимдік бөлімшелерге 
кіруі шектеледі (инженерлік, коммуналдық жүйелерді бақылау аймағы 
жəне басқалары)

I

5) Күзет қызметінің қызметкерлері төтенше жағдайлар кезінде (қауіпсіздік 
бойынша кодтар кезінде) əрекет етуге, сондай-ақ алғашқы көмек 
көрсету бойынша оқытудан өтеді **

II

40. Өрт қауіпсіздігі. Өрт қауіпін жəне түтіндеуді төмендету бойынша бағдарлама 
енгізіледі (осы Стандарттың 38- тармағының 2) тармақшасын қарау) *

1) Өртті ерте анықтау жүйесі жұмыс жасайды; тұрақты инспекцияланатын 
жəне қажет болған жағдайда жаңартылатын өрт сөндіруге арналған жа-
рамды құралдар жаңартылады

II

2) Өртті ерте анықтауға жəне сөндіруге арналған құралдарды жəне 
жүйелерді инспекциялау, тестілеу жəне сақтау құжаттандырылады **

I

3) Өрт кезінде жəне басқа да төтенше жағдайларда ғимараттан қауіпсіз 
көшіру үшін көшіру жолдары еркін күйде сақталады. Ақпараттық жəне 
нұсқаушы белгілер (шығуды, өрт сөндіру құрал-саймандарын жəне ги-
дранттарды нұсқаушылар), көшіру схемасы болады 

II

4) Түтін мен өрттің таралуын шектеу үшін өртке қарсы есіктер ор-
натылады, өртке төзімді материалдар пайдаланылады, жанғыш 
материалдардың пайдалануы азайтылады. 

II

5) Медициналық ұйымның персоналы жыл сайын өрт жəне түтіндену 
кезіндегі əрекеттер бойынша практикалық жаттығу жүргізеді (осы 
Стандарттың 47- тармағының 2) тармақшасын қарау) **

II

41. Басқа да төтенше жағдайлар. Басқа да төтенше жағдайлардың қауіпін 
төмендету бойынша бағдарлама енгізіледі (осы Стандарттың 37 -тармағының 2) 

тармақшасын қарау) *
1) Медициналық ұйым туындау ықтималдығын, бұзу күшін (салдарларын) 

жəне ұйымның өңір үшін маңызды төтенше жағдайлардың түрлеріне 
дайындық деңгейін көрсете отырып, тəуекелдерді бағалау түрінде ау-
дан үшін маңызды төтенше жағдайлардың түрін анықтайды **

III

2) Төтенше жағдайлар бойынша қауіптерді бағалаудың негізінде жылдық 
іс-шаралар жоспарында жұмыстың басым бағыттары анықталады **

III

3) Ұйымның төтенше жағдайларға дайындығын жетілдіру үшін ресурстар 
бөлінеді 

III

4) Медициналық ұйымда төтенше жағдайлар кезінде қабылданатын 
əрекеттер бойынша жыл сайын персоналдың практикалық жаттығуы 
өткізіледі: шұғыл медициналық көмек көрсету, судың жəне электрдің 
баламалы көздерін пайдалануға дайындық, хабарлау жүйесінің 
дұрыстығын тексеру (осы Стандарттың 46-тармағының 3) тармақшасын 
қарау) **

III

5) Төтенше жағдайлар кезінде əрекеттер бойынша практикалық оқыту 
аяқталысымен сəйкессіздікті жақсарту жəне үздіксіз жақсартуды 
қолдау жөніндегі іс-шаралар жоспарын əзірлей отырып, жүргізілген оқу 
нəтижелеріне талдау жүргізіледі **

II

42. Қауіпті материалдар жəне қалдықтар. Қауіпті материалдармен жəне 
қалдықтармен жұмыс істеу Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес 
жүзеге асырылады жəне адамдардың жəне қоршаған ортаның қауіпсіздігі 

қамтамасыз етіледі ***
1) Атауларды (құрамы), сақтық шараларын жəне апатты жағдайлар 

кезіндегі бастапқы көмек шараларын, сақтау орындарын, барынша 
рұқсат етілетін сақтау көлемін жəне таңбалау үшін қолданылатын 
ескерту белгілерін көрсете отырып, медициналық ұйымның барлық 
қауіпті материалдары мен қалдықтарының тізімі (от қауiптi материалда-
рын қоса) анықталады (осы Стандарттың 33-тармағын қарау)

II

2) Қауіпті материалдарды таңбалауды, сақтауды, жұмыс істеу, тасымал-
дау, кəдеге жарату кезінде қорғаныш құралдарын киюді қоса алғанда 
қауіпті материалдармен жұмыс істеуге қойылатын талаптар жазылады*

II

3) Барлық қауіпті материалдар мен қалдықтар атауы (құрамы), 
жарамдылық мерзімі жəне қолданылатын сақтық белгілері көрсетіле 
отырып таңбаланады

II

4) Қауіпті материалдарды қолдану орындарында сақтық шаралары 
жəне бастапқы медициналық көмек көрсету алгоритмдері бойынша 
қолжетімді ақпарат болады 

I

5) Медицина персоналы қауіпті материалдарды төгілген кезде жылдам 
жинау (залалсыздандыру) жəне инцидент туралы жауапты лауазымды 
тұлғаларға хабарлау бойынша əрекеттерге оқытудан өтеді

II

43. Медициналық жабдық. Медициналық жабдықтың қауіпсіздігі тестілеу, 
калибрлеу, жұмыс жағдайында сақтау жəне персоналды оқыту жолымен 

қамтамасыз етіледі 
1) Медициналық жабдықтардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету бойын-

ша бағдарлама енгізіледі (осы Стандарттың 37- тармағының 2) 
тармақшасын қарау) *

III

2) Барлық медициналық жабдықтың тізімі жəне есебі жүргізіледі III
3) Медициналық жабдықтарға профилактикалық қызмет көрсету, тестілеу, 

калибрлеу, сақтау, жөндеу жүргізіледі жəне құжаттандырылады:
жабдықтың əрбір бірлігіне профилактикалық қызмет көрсету өндірушінің 
нұсқаулығына сəйкес жиілікпен немесе одан жиі жүргізіледі;
профилактикалық қызмет көрсету жиілігі медициналық ұйымның 
құжаттарында жазылған;
жабдықтарға профилактикалық қызмет көрсету кестесі жыл сайын 
құрылады **

I

4) Медициналық ұйымның басшылығы бекіткен рəсімдерге сəйкес пер-
соналды медициналық жабдықпен қауіпсіз жұмыс істеуге оқыту 
жүргізіледі.
Оқытудан өткен жəне құзыретті персонал медициналық жабдықтармен 
жұмысқа жіберіледі *

III

5) Пайдаланушыларға хабарлау жəне шақырту, бұзылу жəне 
медициналық жабдықтармен байланысты басқа да жағдайларда шара-
лар қабылдау жүйесі енгізіледі (мысалы, жану қаупі) *

I

44. Коммуналдық жүйелер. Медициналық ұйымдағы коммуналдық жəне инженерлік 
жүйелер Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сəйкес келеді *** 
1) Медициналық ұйымның басшылығы коммуналдық жəне инженерлік 

жүйелерді инспекциялау, тестілеу жəне сақтау тəртібі мен жиілігін 
анықтайды *

III

2) Коммналдық жəне инженерлік жүйелердің жұмысы бақыланады, 
сақталады жəне жетілдіріледі

III

3) Жүргізілген мониторинг нəтижелерін құжаттай отырып, желдету 
жүйелеріне мониторинг жүргізіледі

III

4) Шаң басудың алдын алу үшін желдету жүйесіне өндірушінің 
ұсынымдарына сəйкес жиілікпен ауыстырылатын сүзгілер орнатылады 

III

5) Коммуналдық жəне инженерлік жүйелер төтенше жағдайлар кезінде 
ішінара немесе толық ажыратылуды жеңілдету үшін таңбаланады

I

45. Су жəне электр жүйесі. Медициналық ұйымда судың жəне электрдің балама 
көздерін қоса алғанда оларға үдіксіз қолжетімділік қамтамасыз етіледі

1) Медициналық ұйымда ауыз су жəне электр жылдың кез келген 
уақытында тəулік бойына қолжетімді болып табылады

III

2) Медициналық ұйымда балама көздерден сумен жабдықтау жəне элек-
трмен жабдықтау аса маңызды аймақтар жəне көрсетілетін қызметтер 
анықталады **

III

3) Сумен жабдықтаудың балама көздері тоқсан сайын тестіленеді ** II
4) Электрмен жабдықтаудың балама көздері тоқсан сайын тестіленеді, ба-

ламалы көздерден электр өндіру үшін қажетті отын қоры бар **
III

5) Диализациялық бөлімшеде (орталықта) пайдаланылатын суды таза-
лау жүйесі Қазақстан Республикасының халқына нефрологиялық көмек 
көрсетуді ұйымдастыру стандартына сəйкес келеді*** 

II

46. Персоналды ғимараттың қауіпсіздігі бойынша оқыту. Ғимараттың жəне 
қоршаған ортаның қауіпсіздігін сақтау үшін медициналық ұйымның персоналын 

оқыту, білімін тестілеу жүргізіледі
1) Персонал қауіпті материалдармен жұмыс істеу ережелеріне оқытылады 

(осы Стандарттың 43-тармағының 1) тармақшасын қарау)
II

2) Персонал өрт туралы хабарлауды қоса алғанда өрт кезіндегі əрекет-
терге, өртті сөндіру жəне пациенттерді көшіру дағдыларына оқытылады

II

3) Персонал төтенше жағдайлар кезіндегі əрекеттерді қоса алғанда жаб-
дықтармен жəне коммуналдық (инженерлік) жүйелермен жұмыс істеуге 
оқытылады (осы Стандарттың 43- тармағының 4) тармақшасын қарау)

II

4) Штаттық жəне штаттан тыс персонал, студенттер, резидентура 
тыңдаушылары, медициналық ұйымның базасында оқытылатын 
тұлғалар, үй-жайларды жалдаушылар, волонтерлер жəне келушілер 
медициналық ұйымның ғимаратында жəне аумағында болу кезіндегі 
қауіпсіздік ережелеріне оқытылады

III

5) Жыл сайын, медициналық ұйымның басшылығы бекіткен рəсімдерге 
сəйкес персоналдың медициналық ұйымның ғимаратында жəне аума-
ғында болу кезіндегі қауіпсіздік ережелерін білуіне тестілеу жүргізіледі 

I

3-параграф. Дəрілік заттардың жəне медициналық мақсаттағы бұйымдардың 
қауіпсіздігі

47. Дəрілік заттарды жəне медициналық мақсаттағы бұйымдарды басқару. 
Медициналық ұйымдарда ұйымда дəрілік заттармен жəне медициналық 

мақсаттағы бұйымдармен қауіпсіз жұмыс істеу қамтамасыз етіледі
1) Дəрілік заттармен жəне медициналық мақсаттағы бұйымдармен жұмыс 

істеу Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес жүзеге асыры-
лады ***

II

2) Жыл сайын дəрілік заттардың жəне медициналық мақсаттағы 
бұйымдардың айналымын басқару жүйесіне мыналарды қамтитын 
талдау жүргізіледі: жоспарлау жəне сатып алу; сақтау; дəрігерлік 
тағайындау; дайындау немесе еріту; пациентке дəрі-дəрмек енгізу; 
емдік əсеріне мониторинг **

II

3) Тəуекелдерді бағалауды қамтитын дəрілік заттарды жəне медициналық 
мақсаттағы бұйымдарды басқару жүйесіне (дəрілік заттарды пайдала-
нумен байланысты мəселелерді немесе қауіптілігі жоғары аймақтарды 
анықтау) талдау жүргізіледі **

II

4) Дəрілік заттарды жəне медициналық мақсаттағы бұйымдарды 
басқарудың əрбір сатысын сипаттайтын рəсімдер əзірленеді жəне 
енгізіледі: жоспарлау жəне сатып алу; сақтау; дəрігерлік тағайындау; 
дайындау немесе еріту; пациентке дəрілік заттарды енгізу; дəрілік 
заттардың əсеріне мониторинг *

I

5) Формулярлық тізімді бекітуді қоса алғанда дəрілік заттарды жəне 
медициналық мақсаттағы бұйымдарды басқару мəселелерін қарас-
тыратын формулярлық комиссия құрылады жəне жұмыс жасайды **

I

48. Дəрілік заттарды жəне медициналық мақсаттағы бұйымдарды сақтау. 
Дəрілік заттар жəне медициналық мақсаттағы бұйымдар қауіпсіз жəне тиісті жол-

мен сақталады
1) Барлық дəрілік заттар жəне медициналық мақсаттағы бұйымдар ата-

уын (құрамын), жарамдылық мерзімін көрсете отырып, Қазақстан 
Республикасы заңнамасының талаптарына сəйкес сақталады **

II

2) Дəрілік заттар жəне медициналық мақсаттағы бұйымдар температура-
лық режимді, ылғалдылықты жəне басқа да шарттарды ұстана отырып, 
оларды сақтауға қойылатын талаптарға сəйкес сақталады

II

3) Қатаң есепке алынуға жəне бақылануға жататын есірткі жəне басқа 
да дəрілік заттар Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес 
сақталады ***

II

4) Медициналық ұйымның ішкі ережелері дəрілік заттардың жəне 
медициналық мақсаттағы бұйымдардың жоғалудан жəне ұрлануынан 
сақталуын қамтамасыз етеді

II

5) Дəріхана персоналы/бекітілген лауазымды тұлғалар Қазақстан 
Республикасы заңнамасының талаптарына сəйкес дəрілік заттардың 
сақталуын қамтамасыз ету үшін медициналық ұйымдарда дəрілік 
заттардың жəне медициналық мақсаттағы бұйымдардың барлық 
сақталу орындарына бақылау жүргізеді **

I

49. Дəрілік заттармен, медициналық мақсаттағы бұйымдармен ерекше жұмыс істеу 
жəне оларды жоюдың ерекше жағдайлары. Дəрілік заттармен жəне медициналық 
мақсаттағы бұйымдармен жұмыс істеу жəне оларды жоюдың ерекше жағдайлары 

жазылады
1) Медициналық ұйымның басшылығы жарамдылық мерзімі өткен дəрілік 

заттарды жəне медициналық мақсаттағы бұйымдарды анықтау жəне 
жою тəртібін бекітеді жəне сақталуын бақылайды *

I

2) Медициналық ұйымның басшылығы пациенттердің сатып алған (жеке, 
сырттан əкелінген) дəрілік заттарымен жəне медициналық мақсаттағы 
бұйымдарымен жұмыс істеу тəртібін бекітеді жəне сақталуын 
бақылайды *

I

3) Медициналық ұйымның басшылығы дəрілік заттарды жəне 
медициналық мақсаттағы бұйымдарды ұрланудан жəне жоғалудан 
қорғауды, жиынның дайындығын уақтылы тексеруді жəне құрамының 
уақтылы толтырылуын қоса алғанда шұғыл жағдайларға арналған 
дəрілік заттардың жəне медициналық мақсаттағы бұйымдардың 
жиындарымен (шокқа қарсы төсеме, эпидемияға қарсы төсеме, 
реанимациялық жиын) жұмыс істеу тəртібін бекітеді жəне бақылайды *

I

4) Медициналық ұйымның басшылығы медициналық ұйым басшылығымен 
бекітілген рəсімдерге сəйкес дəрілік заттарды жəне медициналық мақ-
саттағы бұйымдарды кері қайтару тəртібін бекітеді жəне бақылайды *

I

5) Медициналық ұйымның басшылығы радиофармацевттік жəне басқа да 
қауіпті дəрілік заттармен жұмыс істеу тəртібін бекітеді жəне бақылайды *

I

50. Дəрілік заттарды тағайындау. Дəрілік заттарды тағайындау жəне дəрілік 
заттардың тағайындалуын тексеру процесі белгіленеді

1) Тағайындау парағында немесе рецептте міндетті ақпаратты толты-
руды қоса алғанда дəрілік заттарды тағайындауға қойылатын та-
лаптар бекітілген: пациентті сəйкестендіру; дəрілік заттардың атауы 
(халықаралық патенттелмеген немесе тауарлық атауы); дозасы; енгізу 
жолы; жиілігі; курстың ұзақтығы*

I

2) Медициналық ұйымда ұйымның басшылығы дəрігерлік тағайындаулар 
немесе рецепттер парақтарының дұрыс толтырылуын бақылау рəсімін 
əзірлеген жəне бекіткен *

I

3) Медициналық ұйымның басшылығы шұғыл жағдайларда дəрілік зат-
тарды ауызша тағайындау кезінде қолданылатын рəсімдерді əзірледі 
жəне бекітті *

I

4) Тағайындаудың негізділігін жəне толықтығын айқындау үшін ағымдық 
медициналық карталарда дəрілік заттардың тағайындалуына тексеру 
жүргізіледі

I

5) Ағымдық жəне жабық медициналық карталардағы дəрігерлік 
тағайындау парақтарының ұйымдастырушылық жəне пациеттің 
қауіпсіздік рəсімдерінің сақталу мəніне таңдамалы клиникалық аудит 
жүргізіледі *

I

51. Дəрілік заттарды дайындау. 
Дəрілік заттар қауіпсіз жəне таза ортада дайындалады

1) Дəрілік заттар қажетті жабдықтары мен бұйымдары бар таза жəне 
қауіпсіз жұмыс аймағында дайындалады (ерітіледі, өлшенеді) 

I

2) Стерильді дəрілік заттарды дайындайтын медицина персоналы 
дəрілік заттарды дайындау қағидаттарына жəне асептика əдістеріне 
оқытылады **

I

3) Пациентке енгізілген жəне пациент қабылдаған əрбір дəрілік зат жазба 
уақытын жəне жазба авторын көрсете отырып, тағайындау парағында 
(немесе басқа құжатта) құжаттанады **

I

4) Дəрілік заттарды қауіпсіз енгізу бес тармақтың дұрыстығын тексеру 
арқылы қамтамасыз етіледі: дəл сол пациент, дəрілік зат, доза, енгізу 
жолы, қабылдау уақыты жəне жиілігі

I

5) Дəрілік заттарды пациенттің өздігімен енгізу процесі жазылады (ингаля-
тор немесе инсулинді қалам) *

III

52. Дəрілік заттармен жұмыс істеу мониторингі жəне оқыту. 
Дəрілік заттардың əсеріне мониторинг жəне қажеттіліктерге байланысты 

пациенттерді жəне персоналды мерзімді оқыту жүргізіледі 
1) Медициналық ұйымның басшылығы дəрілік заттардың əсеріне жəне 

жанама əсерлеріне мониторинг жүргізу бойынша рəсімдерді əзірлейді 
жəне бекітеді **

I

2) Пациентті ауруханадан шығарғаннан кейін ұсынылатын дəрілік заттар 
бойынша оқытуды қоса алғанда дəрілік заттарды қабылдау мəселелері 
бойынша пациентке оқыту жүргізіледі**

I

3) Медициналық ұйымда əлеуетті қателіктерді жəне қателіктері 
анықтау, хабарлау жəне талдау процесі енгізілген (осы Стандарттың 
6-тармағының 3) тармақшасын қарау)

 I

4) Дəрігерлер жəне дəрілік заттармен жұмыс жасауға тартылған басқа да 
персонал үшін дəрілік заттар бойынша анықтамалық ақпарат қолжетімді 
болады

I

5) Медициналық ұйымда дəрігерлер, мейіргерлер жəне дəрілік заттармен 
жұмыс жасауға тартылған басқа да персонал медициналық ұйымның 
басшылығымен бекітілген рəсімдерге сəйкес дəрілік заттармен жұмыс 
істеу мəселелері бойынша оқытылады **

I

53. Антибиотиктерді бақылау. 
Медициналық ұйым антибиотиктерді бақылау бойынша бағдарламаны енгізеді

1) Антибиотиктерді бақылау бойынша бағдарлама (нұсқаулық) 
тағайындалуы шектелген антибиотиктердің тізімін қамтиды, сондай-ақ 
резервтік антибиотиктерді қолдануға көрсетілімдерді сипаттайды *

I

2) Антибиотиктерді бақылау бойынша бағдарлама немесе нұсқаулық 
медициналық ұйымның басшылығымен бекітілген рəсімдерге 
сəйкес ұжымдық əзірленеді (дəрігердің жəне (немесе) клиникалық 
фармакологтың, инфекциялық бақылау, микробиология бойынша 
маманның қатысуымен) 

I

3) Дəрігерлер жəне басқа да тұтынушылар антибиотиктерді бақылау бой-
ынша бағдарламаның немесе нұсқаулықтың талаптарына оқытылады

I

4) Медициналық карталар антибиотиктерді бақылау бойынша 
бағдарламаны немесе нұсқаулықты орындау мəніне тұрақты қаралады 

I

5) Антибиотиктерді бақылау бойынша бағдарламаны немесе нұсқаулықты 
орындау медициналық көмектің сапасын жетілдіру үшін пайдаланыла-
тын индикаторлар арқылы мониторингіленеді **

I

4-тарау. Пациентті емдеу жəне оның күтімі
1-параграф. Пациенттің қауіпсіздігі. 

54. Пациентті сəйкестендіру. Пациенттің қауіпсіздігі пациентті сəйкестендіру 
процесі арқылы арттырылады

1) Медициналық ұйымның басшылығы пациентке кемінде екі идентифи-
каторды қолдана отырып, пациентті сəйкестендіру процесін сипаттай-
тын пациентті сəйкестендірудің операциялық рəсімінің стандарттарын 
(бұдан əрі – ОРС) бекітеді *

I

2) Пациент əрбір емшараның, операцияның, инъекцияның, дəрілік заттар-
ды қабылдаудың, биоматериалды алу жəне басқа да жағдайлардың 
алдында ОРС сəйкес сəйкестендіріледі

I

3) Пациентті сəйкестендіру екі идентификатормен сəйкестендіру білезігін 
пайдалану жолымен не медициналық ұйым басшылығымен бекітілген 
пациенттерді сəйкестендірудің басқа балама тəсілдері арқылы 
жеңілдетіледі

I

4) Пациенттің идентификаторлары медициналық карталардың барлық 
нысандарында жəне пациенттің биоматериалдары бар барлық контей-
нерлерде болады

I

5) Пациентті сəйкестендіру процесі пациенттің қауіпсіздігін арттыру үшін 
қолданылатын индикаторлар арқылы мониторингіленеді. Индикаторлар 
пациентті сəйкестендірудің пайдаланылатын тəсілдеріне байланысты 
таңдап алынады **

I

55. Ақпаратты тиімді беру. Пациенттердің қауіпсіздігі ауызша жəне (немесе) 
телефонмен ақпарат берудің стандартталған процесі арқылы арттырылады

1) Ақпаратты алушы жазып алатыны жəне хабарламаны дауыстап 
оқитыны, хабарлаушы тұлға хабарламаның дұрыстығын растауы 
жазылған, ақпаратты ауызша жəне (немесе) телефон арқылы қабылдау 
мен берудің ОРС əзірленеді жəне енгізіледі *

I

2) Зертханалық жəне диагностикалық зерттеудің күрделі нəтижелері тура-
лы хабарлама, пациентке ауызша дəрілік заттар тағайындау ақпаратты 
ауызша жəне (немесе) телефон арқылы қабылдау мен берудің ОРС-ке 
сəйкес беріледі. 

I

3) Медициналық ұйым барлық зертханалық жəне диагностикалық зерт-
теулер үшін күрделі мəндердің тізімін анықтайды (медициналық ұйым 
көрсететін немесе немесе аутсорсингке берілген)

I

4) Пациентке, пациенттерге күтімді медициналық қызметкерлердің ара-
сында, пациенттерге күтімді жүзеге асыратын тұлғалардың арасын-
да тапсыру кезінде ақпаратты беру бойынша ОРС əзірленеді жəне 
енгізіледі

I

5) Зертханалық жəне диагностикалық зерттеулердің күрделі нəтижелерін 
хабарлау кезінде ауызша жəне (немесе) телефонмен ақпаратты беру 
процесі жəне ұйымдар мен көрсетілетін қызметтер арасында пациентті 
тапсыру процесі пациенттің қауіпсіздігін арттыру үшін қолданылатын 
индикатор(лар) арқылы мониторингіленеді*

I

56. Тəуекелі жоғары дəрілік заттардың қауіпсіздігі (жанама əсерлердің жоғары 
деңгейі бар жəне науқастың денсаулығына айтарлықтай зиян келтіретін дəрілер, 

сондай-ақ басқа дəрілердің атауларына немесе орамаларына ұқсас дəрілік 
заттар). Пациенттердің қауіпсіздігі тəуекелі жоғары дəрілік заттарды 

стандартталған таңбалаудың жəне қауіпсіз жұмыс істеудің есебінен арттырылады
1) Тəуекелі жоғары дəрілік заттармен жұмыс істеуді сипаттайтын ОРС 

əзірленеді *
Рəсім:
тəуекелі жоғары дəрілік заттарды таңбалауды;
тəуекелі жоғары дəрілік заттарды сақтауды;
егер ерекшеліктер болса – тағайындауды жəне қолдануды;
тəуекелі жоғары дəрілік заттардың тізімін;
персоналды оқытуды қамтиды.

I

2) Концентратталған электролиттермен жұмыс істеуді сипаттайтын ОРС 
əзірленеді *
Рəсім:
 концентратталған электролиттердің таңбалауды;
концентратталған электролиттерді сақтау – сирек пайдалану орын-
дарында сақтауға тыйым салуды, тек клиникалық қажетті орындарда 
сақтауды;
егер ерекшеліктер болса – тағайындау жəне қолдануды;
концентратталған электролиттердің тізімін;
персоналды оқытуды қамтиды

I

3) Атауы ұқсас жəне қаптамасы ұқсас дəрілік заттармен жұмыс істеуді си-
паттайтын ОРС əзірленеді *
Рəсім:
атауы ұқсас жəне қаптамасы ұқсас дəрілік заттарды таңбалауды;
егер дəрілік заттардың атаулар үндес немесе сыртқы беті ұқсас болса, 
оларды бір сөреде немесе бір қатарда сақтауға тыйым салуды;
егер ерекшеліктер болса – тағайындауды жəне қолдануды; 
атауы ұқсас жəне қаптамасы ұқсас дəрілік заттардың тізімін;
персоналды оқытуды қамтиды *

I

4) Тəуекелі жоғары дəрілік заттармен, концентратталған электролиттер-
мен, атауы ұқсас жəне қаптамасы ұқсас дəрілік заттармен жұмыс істеуді 
сипаттайтын ОРС барлық ұйымда орындалады

I

5) Концентратталған электролиттермен, тəуекелі жоғары дəрілік заттар-
мен жəне атауы ұқсас жəне қаптамасы ұқсас дəрілік заттармен жұмыс 
істеу пациенттің қауіпсіздігін арттыру үшін пайдаланылатын индикатор-
лар арқылы мониторингіленеді **

I

57. Хирургиялық қауіпсіздік: дұрыс дене мүшесі, дұрыс емшара жəне дұрыс 
пациент. Пациенттердің қауіпсіздігі дұрыс пациентке дұрыс дене мүшесінде дұрыс 
емшараны қамтамасыз ету үшін стандартталған операция алды верификация 

(пациенттің жоспарланған инвазиялық процедураға сəйкестігін растау) жəне тайм-
аутттың (медициналық қызметкерлердің хирургиялық операцияларға немесе 

жоғары тəуекелді инвазиялық процедураларына дайын болуын тексеру) есебінен 
арттырылады

1) Медициналық ұйымда операция орнын таңбалауды жəне (немесе) 
инвазивтік емшараны, операция алды тексеру рəсімдерін жəне дене 
мүшесінің дұрыстығын қамтамасыз ету үшін тайм-аутт, дұрыс емшара-
ны жəне операцияны жəне пациентті сəйкестендіруді сипаттайтын ОРС 
əзірленеді *

I

2) Дене бөлігін операцияны (емшараны) орындайтын дəрігер тəуекелі 
жоғары операцияның жəне инвазивтік емшараның алдында 
медициналық ұйымда бекітілген бірыңғай белгі түрінде таңбалайды. 

I

3) Медициналық ұйымның басшылығымен бекітілген рəсімдерге жəне 
нысанға мына процестерді тексеруді қамтитын операция алдындағы 
верификация жүзеге асырылады:
пациенттің өзінің идентификаторларын (толық аты, туған жылы) растауы
пациенттің оперативтік араласуды немесе тəуекелі жоғары емшарасын 
жүзеге асыруға ақпараттық келісімін растауы
пациенттің оперативтік араласуды (дене жəне/немесе ағза жағы жəне 
учаскесі) растауы
операция орнын таңбалау
пациенттің аллергиясының болуы немесе болмауы
пациенттің тыныс алдары жолының проблемалары

I

4) Барлық хирургиялық команда мына сатыларды қамтитын тайм-аут 
рəсіміне қатысады:
пациентті сəйкестендіру;
операциялық араласу атауын немесе инвазивтік емшараны растау;
операциялық араласу участкесін жəне жағын жəне инвазивтік емшара-
ны врастау;
хирургиялық бригаданың операцияға дайындығы
Тайм-аут медициналық картада құжаттанады.

I

5) Операция алды верификациялауды жəне тайм-аут рəсімін орындау 
пациенттің қауіпсіздігін арттыру үшін пайдаланылатын индикаторлар 
арқылы мониторингіленеді **

I

58. Медициналық көмек көрсетумен байланысты инфекциялар тəуекелін қол 
гигиенасы арқылы төмендету. Пациенттердің қауіпсіздігі медициналық көмек 

көрсетумен байланысты инфекциялардың алдын алу үшін кешенді қол гигиенасы 
бағдарламасының есебінен арттырылады

1) Қолды өңдеу арқылы медициналық көмек көрсетумен байланысты ин-
фекциялар тəуекелін азайту. Пациенттердің қауіпсіздігі медициналық 
көмек көрсетумен байланысты инфекцияларды болдырмау үшін қолды 
өңдеудің кешенді бағдарламасы есебінен арттырылады

I

2) Қолды өңдеу бойынша емшаралар барлық медициналық ұйымда орын-
далады 

I

3) Қолды өңдеу рəсімдерін орындау үшін ресурстар қажетті көлемде 
ұсынылған.

I

4) Медицина персоналы қол өңдеу гигенасы түрлері, сатылары жəне 
көрсеткіштер бойынша оқытылады **

I

5) Қол өңдеу практикасы пациенттің қауіпсіздігін арттыру үшін пайдаланы-
латын индикаторлар арқылы мониторингіленеді **

I

59. Пациенттің құлауы салдарынан залал тəуекелін төмендету. Пациенттердің 
қауіпсіздігі пациенттердің қолданылатын тобы үшін құлау тəуекелін алғашқы жəне 
қайта бағалаудың есебінен, сондай-ақ профилактикалық іс-шаралардың жəне 

қоршаған ортаның қауіпсіздігінің есебінен арттырылады
1) Құлаудың жəне құлаудан жарақат алудың алдын алуға бағытталған 

құлаудың профилактикалық ОРС əзірленеді. Медициналық ұйымның 
персоналы ОРС деректеріне оқытылады *

I

2) Құлау профилактикасы бойынша рəсімдердің құлау тəуекелін бағалауға 
қойылатын нақты талаптары болады

I

3) Құлау тəуекелін бағалау жəне қайта бағалау қажет болған жағдайда 
орындалады жəне уақтылы медициналық картада құжаттанады **

I

4) Құлау тəуекелі жоғары пациенттерді сүйемелдеуді жəне медициналық 
ұйымның рəсімдерімен анықталған басқа да əрекеттерді қамтитын 
құлау профилактикасы бойынша əрекеттер орындалады

I

5) Құлау профилактикасы жəне құлау саны пациенттің қауіпсіздігін арттыру 
үшін пайдаланылатын индикаторлар арқылы мониторингіленеді **

I

2-параграф. Пациенттің құқықтары
60. Мүмкіндігі шектеулі тұлғаларға арналған медициналық көмекке қолжетімділік. 
Медициналық көмекке қолжетімділік мүмкіндігі шектеулі тұлғаларға жеңілдетіледі.
1) Ғимаратқа кіруде мүгедек арбаларына қолжетімді жолдар, тұтқалар 

жəне таяныштар болады
II

2) Мүмкіндігі шектеулі тұлғалар үшін мүгедектерге арналған арбалар, 
балдақтар, таяқтар қолжетімді болып табылады

II

3) Медициналық ұйымның басшылығы мүмкіндігі шектеулі тұлғаларды 
сүйемелдеуді қамтамасыз ету бойынша рəсімдер əзірлейді жəне 
бекіледі

I

4) Мүмкіндігі шектеулі пациенттерге арналған дəретханаларда, 
күндізгі стационар палаталарында жəне медициналық ұйымның 
басшылығы анықтаған басқа да орындарда шақырту түймелері немесе 
персоналдың тарапынан көмек шақырту құралдары болады

I

5) Ғимаратқа кіру тұрқалармен жəне таяныштармен жабдықталған I
61. Пациенттің құқықтары бойынша рəсімдер. Медициналық ұйым Қазақстан 
Республикасының заңнамасына сəйкес пациенттердің құқықтарын сақтауға 

бағытталған рəсімдерді əзірлейді жəне енгізеді ***
1) Медициналық ұйым пациенттің құқықтарын сақтауға бағытталған 

рəсімдерді əзірлейді жəне енгізеді жəне осы процеске пациенттерді 
жəне олардың заңды өкілдерін енгізеді **

I

2) Пациенттің жəне олардың заңды өкілдерінің құқықтары туралы ақпарат 
Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес мемлекеттік жəне 
орыс тілдерінде орналастырылған **

II

3) Пациенттер өзінің құқықтары жəне өзінің денсаулығы үшін ортақ 
жауапкершілігі туралы ақпараттандырылады, ол дəрігерге алдыңғы ау-
рулар, емдеу, зерттеп-қараулар, сондай-ақ медициналық персоналдың 
ұсынымдарын ұстану қажеттілігі туралы ақпарат беруді қамтиды

II

4) Медициналық ұйым медициналық ұйымның бекітілген рəсімдеріне 
сəйкес пациенттердің олардың заңды өкілдеріне оларды емдеуге 
қатысты ақпарат ұсыну бойынша құқықтарын сақтайды * 

I

5) Барлық персонал пациенттің жəне олардың заңды өкілдерінің 
құқықтары туралы хабардар етілген

II

62. Медициналық көмек алуға қолжетімділік. Медициналық көмектің 
қолжетімділігінің (жас ерекшелік, физикалық, тілдік, мəдени жəне пациенттердің 

басқа да шектеулері) жəне пациенттер мүлкінің сақталуының тəуекелдері 
анықталады жəне төмендетіледі

1) Медициналық ұйымның ғимараты жəне оған іргелес аумақ қажетті 
ақпараттық жəне нұсқау белгілермен жабдықталған 

III

2) Пациенттер коммуникативтік проблемалармен (тілдік кедергі, саңырау-
мылқау жəне т.б.) жүгінген жағдайда медициналық ұйым оларға тиісті 
медициналық көмекті қамтамасыз ету үшін барлық қажетті шараларды 
қабылдайды

II

3) Медицина персоналы пациенттердің мəдени немесе рухани 
талғамдарын шектемейді жəне пациенттердің рухани көмек алуына 
кедергі жасамайды

II

4) Пациенттердің мүліктерін ұрлаудан жəне жоғалудан қорғауды 
қамтамасыз ететін медициналық ұйымның лауазымды тұлғаларының 
күзет жəне материалдық жауапкершілік жүйесі жұмыс жасайды 

III

5) Ұйым медициналық күтімдегі басқа да шектеулерді анықтайды жəне 
оларды төмендету бойынша шараларды қабылдайды

II

63. Ақпараттық дербестігі жəне құпиялылығы. Пациенттің жеке өміріне қол 
сұқпаушылық (дербестік), ақпараттың құпиялылық, пациентке лайықты жəне 

ілтипат қатынас құқықтары сақталады
1) Медициналық ұйым емдеу жəне күтім көрсету процесінде пациенттің 

дербестігін қамтамасыз етеді
I

2) Пациент туралы ақпараттың құпиялылығы Қазақстан Республикасының 
заңнамасы талаптарына сəйкес сақталады ***

I

3) Ұйымның медицина персоналы пациенттердің емдеу жəне күтім көрсету 
процесіндегі басымдық жəне құпиялылық қажеттіліктерін анықтайды

II

4) Медицина персоналы Қазақстан Республикасының ақпарат 
құпиялылығын реттейтін заңнамасы туралы хабардар етілген

I

5) Медицина персоналы емдеудің барлық сатыларында пациентке 
құрметпен қарайды

II

64. Пациенттердің жəне олардың заңды өкілдерінің өтініштері. 
Пациенттердің жəне олардың заңды өкілдерінің өтініштері уақтылы жəне 

объективті қабылданады жəне қаралады
1) Ұйымда пациенттердің жəне олардың заңды өкілінің пациенттің 

құқықтарын бұзуға қатысты өтініштерін қабылдау процесі болады жəне 
пайдаланылады **

II

2) Медициналық ұйымның басшылығы Қазақстан Республикасының 
заңнамасына сəйкес пациенттердің жəне олардың заңды өкілдерінің 
өтініштерін жинау, басымды ету жəне қарау процесі бойынша 
рəсімдерді бекітеді *

II 

3) Пациенттердің жəне олардың заңды өкілдерінің өтініштері Қазақстан 
Республикасының заңнамасымен анықталған уақыт мерзімі ішінде 
уақтылы жəне объективті қаралады ***

II

4) Пациентті қолдау жəне сапаны бақылау қызметінің персоналы 
медициналық ұйымның бекітілген рəсімдеріне сəйкес өтініштерді 
құжаттандыруды жəне мониторингілеуді жүргізеді. Мониторинг 
нəтижелері медициналық қызметтердің сапасын арттыру үшін пайда-
ланылады

I

5) Өтініштерді талдау нəтижелері денсаулық сақтау ұйымының 
медициналық қызметтер сапасын арттыру үшін пайдаланылады.

II

65. Пациентің медициналық қызметке ақпараттандырылған ерікті келсімі. 
Медициналық ұйым медициналық қызметке пациенттің жалпы ақпараттандырылған 

ерікті келісімін алу рəсімдерін енгізеді
1) Пациенттің немесе олардың заңды өкілдерінің ақпараттандырылған 

ерікті келісімін алу процесі Қазақстан Республикасының заңнамасына 
сəйкес медициналық ұйымның басшылығы бекіткен рəсімдерде 
анықталады *** 

II

2) Медициналық ұйымның пациенттері осы медициналық ұйымның 
медициналық қызметіне ақпараттандырылған ерікті келісімін алу рəсімі 
туралы хабардар етілген

I 

3) Жауапты медицина персоналы пациент үшін түсінікті жəне қолжетімді 
түсіндірмелерді пайдалана отырып, медициналық қызметке пациенттің 
немесе олардың заңды өкілінің ақпараттандырылған ерікті келісімін алу 
процесіне оқытылған 

II

4) Ақпараттандырылған ерікті келісіммен танысу кезінде пациенттер 
жəне олардың заңды өкілдері бөлек арнайы ақпараттандырылған 
келісімді талап ететін зерттеулер, емшаралар жəне емдеулер туралы 
ақпараттандырылады

II

5) Пациенттің немесе олардың заңды өкілінің ақпараттандырылған ерікті 
келісімінде қауіпсіздік мақсатында немесе басқа да мақсаттарда фото-
жəне бейнетүсірілім жүргізу мүмкіндігі қосымша келісіледі

I

66. Пациенттің арнайы ақпараттандырылған ерікті келісімі. Медициналық ұйым 
операцияның, анестезияның, емшаралық седацияның, сондай-ақ тəуекелі жоғары 
басқа да емшаралардың алдында медициналық қызметке пациенттің арнайы 

ақпараттандырылған ерікті келісімін алу рəсімдері енгізіледі
1) Медициналық ұйымның басшылығы пациенттің жəне олардың заңды 

өкілдерінің арнайы ақпараттандырылған ерікті келісімін алуды сипаттай-
тын рəсімдерді бекітеді

II

2) Медициналық ұйымның басшылығы Қазақстан Республикасының 
заңнамасына сəйкес пациенттің арнайы ақпараттандырылған ерікті 
келісімін алуды талап ететін тəуекелі жоғары емшаралардың тізімін 
бекітеді. Тізім дəрігерлермен жəне тəуекелі жоғары емшаралар жəне 
емдеу көрсететін тұлғалармен бірлесе əзірленеді *

I 

3) Жауапты медицина персоналы түсінікті жəне қолжетімді түсіндірмелерді 
пайдалана отырып, медициналық қызметке пациенттің немесе олардың 
заңды өкілдерінің арнайы ақпараттандырылған ерікті келісімін алу 
процесіне оқытылған

II

4) Тəуекелі жоғары емшараларға жəне емдеуге пациенттің неме-
се олардың заңды өкілдерінің арнайы ақпараттандырылған ерікті 
келісімінің ақпараты Қазақстан Республикасы заңнамасының 
белгіленген талаптарына сəйкес келеді ***

I

5) Пациенттің ақпараттандырылған ерікті келісімі кез келген операцияның, 
тəуекелі жоғары емшараның, анестезияның жəне седацияның алдында, 
ғылыми жобаға немесе эксперименттік емдеуге қатысу алдында жəне 
медициналық ұйыммен анықталған басқа да жағдайларда медициналық 
картада рəсімделеді жəне құжаттанады **

I

67. Емдеуден бас тарту. Пациент ұсынылған медициналық көмектен бас тарту 
құқығы туралы ақпараттандырылады

1) Медициналық ұйымның басшылығы Қазақстан Республикасының заңна-
масына сəйкес пациенттің ұсынылған медициналық көмектен бас тар-
туын (емдеу ұсынысынан толықтай немесе ішінара) рəсімдеу рəсімін 
бекіткен *

II

2) Денсаулық үшін мүмкін болатын қолайсыз салдарларды көрсете 
отырып, медициналық көмектен бас тарту медициналық ұйымның 
басшылығы бекіткен рəсімдерге сəйкес медициналық құжаттардағы 
жазбалармен рəсімделеді жəне пациент не оның заңды өкілі, сондай-ақ 
тартылған медицина қызметкері қол қояды

II 

3) Пациентінің талабы бойынша ұйым медициналық ұйымның бекітілген 
рəсімдеріне сəйкес, пациентпен екінші пікір алу мүмкіндігі үшін толық 
көлемде жүргізілетін емдеудің барысы туралы ақпаратты ұсынады

III

4) Медициналық ұйымда пациенттің анықталған емдеуден, емдеудің 
бөлігінен, инвазивтік емшарадан немесе емдеуге жатқызудан бас тарту-
ын құжаттандыру процесі болады

II

5) Медицина персоналы пациенттің емдеуден бас тарту құқығына 
құрметпен қарайды жəне оның баламалы емдеу түрлері, бас тарту сал-
дарынан мүмкін тəуекелдер жəне асқынулар туралы ақпараттандырады 

I

68. Ғылыми зерттеулер. Пациенттің ғылыми зерттеулерге немесе эксперименттік 
емдеуге қатысуы Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес жүргізіледі ***
1) Медициналық ұйымда пациентті тарта отырып ғылыми зерттеулердің 

немесе эксперименттік емдеудің жүргізілуіне бақылау жүргізетін 
Жергілікті Əдеп комиссиясы құрылады жəне жұмыс жасайды **

I

2) Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес медициналық 
ұйыммен əзірленген рəсімдерде пациенттің қауіпсіздігі жəне зерттеу 
жүргізу туралы шешім қабылдау үшін күтілетін артықшылықтар мен 
тəуекелдерге ғылыми зерттеуге шолу жасауды, талдауды қамтитын 
Жергілікті Əдеп комиссияның функциялары анықталады ***

I 

3) Медициналық ұйымның басшылығы пациентті тарта отырып ғылыми 
зерттеу жүргізуге жəне үйлестіруге бақылау жүргізетін тұлғаны (бас 
зерттеуші) анықтайды

III

4) Зерттеу басталар алдында пациенттің сəйкестендірілуін, дəрігердің тегі 
жəне есімін, күнін, уақытын, пациенттің немесе оның заңды өкілінің қолы 
көрсетіле отырып, пациент немесе оның заңды өкілі ғылыми зерттеуге 
қатысуға ақпараттандырылған келісімге қол қояды 

III

5) Пациент зерттеу барысы жəне пациенттің міндеттері туралы, күтілетін 
артықшылықтар, тəуекелдер жəне ыңғайсыздықтар, емдеудің бала-
ма түрлері туралы ақпараттанады, бас тартудан кейінгі жағымсыз 
қатынастан қорықпай кез келген уақытта зерттеуден бас тартуға құқылы

I

69. Студенттерге, резидентура тыңдаушыларына, медициналық ұйымның базасын-
да оқытылатын басқа да тұлғаларға білім беру процесін бақылау. Медициналық 

ұйым медициналық ұйымның басшылығымен бекітілген рəсімдерге сəйкес 
студенттердің, резидентура тыңдаушыларының, медициналық ұйымның базасында 

оқытылатын басқа да тұлғалардың оқытылуына бақылау жүргізеді
1) Медициналық ұйымның басшылығы студенттерге, резидентура 

тыңдаушыларына, медициналық ұйымның базасында оқытылатын 
басқа да тұлғаларға бақылау жүргізу бойынша рəсімдер əзірлейді

II

2) Студенттердің, резидентура тыңдаушыларының, медициналық 
ұйымның базасында оқытылатын басқа да тұлғалардың білім алу 
мəртебесін растайтын тізімдер болады **

I 

3) Студенттер, резидентура тыңдаушылары, медициналық ұйымның 
базасында оқытылатын басқа да тұлғалар үшін медициналық көмек 
көрсетуде дербестік деңгейі анықталады (нені бақылаумен жасау, нені 
өздігімен орындау) **

I

4) Медициналық ұйым медициналық ұйымның базасында білім беру 
процесінде бақылау жүргізетін жауапты тұлғаларды анықтайды

II

5) Студенттер, резидентура тыңдаушылары, медициналық ұйымның ба-
засында оқытылатын басқа да тұлғалар пациенттердің қауіпсіздігін 
қамтамасыз ету мақсатында нұсқаулықтан өтеді (қол гигиенасы, жеке 
қорғаныш құралдарын қолдану) **

I

3 -параграф. Клиникалық күтімнің негіздері
70. Амбулаториялық пациенттерді қабылдау. Амбулаториялық пациенттерді 

қабылдау процессі стандартталады
1) Медициналық ұйымда пациенттерді емдеу, консультациялық жəне 

диагностикалық қызметтерге жолдау, пациенттерді тіркеу барысын-
да пациенттердің ағымын бөлу бойынша рəсімдер əзірленеді жəне 
енгізіледі

II

2) Тіркеу бөлімінің орналасуы медицина персоналының «келушіге жақын» 
қағидасы максималды қолжетімділігін қамтамасыз етеді (жаңа жəне 
тұрғызылып жатқан ғимараттарда тіркеу бөлімінің дөңгелек бойына, 
желпеуіш тəріздес орналасуы) 

II 

3) Тіркеу бөлімі медициналық ұйымның жұмысы барысында үздіксіз бай-
ланысты қамтамасыз ете отырып, өндірістік қажеттіліктерге сəйкес 
жабдықталады

I

4) Медициналық ұйымда халықтың нысаналы топтарына 
профилактикалық медициналық қарап-тексеру, скринингтік қарап-
тексеру жүргізіледі 

II

5) Медициналық ұйымда халықты диспансерлеу бойынша рəсімдер 
əзірленеді жəне енгізіледі

I

71. Бастапқы медициналық-санитариялық көмек мамандары (жалпы практика 
дəрігерлері, участкелік терапевт/педиатр-дəрігер, участкелік мейіргер/жалпы прак-
тика мейіргері, акушер, фельдшер) Қазақстан Республикасының заңнамасына 

сəйкес қызметті жүзеге асырады
1) Медициналық ұйымның басшылығы Қазақстан Республикасының 

заңнамасына сəйкес бастапқы медициналық-санитариялық көмек 
мамандарының қызмет етуі бойынша рəсімдер əзірлейді (ең кең тараған 
ауруларды, сондай-ақ жарақаттарды, улануларды жəне басқа да 
шұғыл жағдайларды диагностикалау жəне емдеу; отбасына, аналықты, 
əкелікті жəне балалықты қорғау, оның ішінде отбасыны жоспарлау; 
профилактикалық іс-шаралар жəне тəуекел факторларын анықтау жəне 
басқалары) ***

I

2) Участкелік (жалпы дəрігерлік) қызмет бөлімшесінің меңгерушісі үй 
жағдайында шақыртуларға қызмет көрсету көрсетілімдеріне сəйкес ме-
дицина қызметкері үй жағдайында шақыртуларға қызмет көрсетуді жəне 
пациенттерге келуді үйлестіреді

I

3) Мыналарды қамтитын профилактикалық қызметтер жүзеге асырыла-
ды: профилактикалық қарап-тексеру, екпе жасау, салауатты өмір сал-
тын қалыптастыру жəне насихаттау, рационалды жəне дұрыс тамақтану 
бойынша ұсынымдар, отбасыны жоспарлау, диспансерлеу жəне дина-
микалық бақылау, жүкті əйелдерді, балаларды, оның ішінде жаңа туған 
нəрестелерді үйде бақылау, əлеуметтік-психологиялық консультациялау

I

4) Медициналық ұйымның басшылығы бекіткен диагностикалау жəне ем-
деу хаттамаларына сəйкес диагностикалық жəне емдеу медициналық 
қызметтері көрсетіледі

I

5) Пациенттердің еңбекке жарамсыздық жағдайы анықталады. 
Пациенттерді медициналық-əлеуметтік сараптамаға жолдау жүзеге 
асырылады. Жеңілдетілген еңбек шарттарына, шипажайлық-курорттық 
емдеуге ауыстыруға көрсетілімдер анықталады. Бекітілген контингенттің 
денсаулық жағдайына талдау жүргізіледі

II

72. Амбулаториялық пациенттерді консультациялау. Амбулаториялық 
пациенттерді тіркеу, қарап-тексеру жəне жүргізу процесстері стандартталады.

1) Амбулаториялық пациенттерді тіркеу, қарап-тексеру жəне жүргізу 
процесстерін сипаттайтын рəсімдер енгізіледі *

II

2) Пациенттер үшін қолжетімді дəрігерлердің қабылдау (консультациялау) 
кестелері болады (осы Стандарттың 11-тармағының 1) тармақшасын 
қарау)

III 

3) Пациентті негізгі ауруы бойынша қарау жүргізетін дəрігер 
амбулаториялық сатыда пациентті емдеуді үйлестіреді

III

4) Емханада, күндізгі стационарда, емшаралық кабинеттерде дəрілік 
заттарды тағайындауды орындау барысында медициналық ұйымның 
тағайындау, орындалған тағайындауды құжаттандыру жəне пациенттің 
жай-күйіне мониторинг жүргізу бойынша біріңғай рəсімдері сақталады 
(осы Стандарттың 47-тармағының 4) тармақшасын; 50-тармағының 
1) тармақшасын; 51 тармағының 1), 2), 3), 4) тармақшаларын; 
52-тармағының 1), 2), 3), 4), 5) тармақшаларын қарау) 

III

5) Пациенттің медициналық картасында пациенттің негізгі ағымдық жəне 
өткерген аурулары, тұрақты қабылдайтын дəрілік заттары, аллергия-
лары, операциялары, байланыс деректері жəне пациенттің тұрғылықты 
мекен-жайы туралы ақпарат жазылады

I

73. Тəуекел тобындағы пациенттер. Медициналық ұйым тəуекел тобының 
пациенттерін жəне тəуекелі жоғары емшараларды анықтайды (пациенттің өміріне 
немесе денсаулығына зиян келтіретін ықтималдылығы жоғары жəне медициналық 

персонал мен науқастың назарын күшейтуді талап ететін рəсімдер).
1) Медициналық ұйымның басшылығы өзінің жай-күйі, жас ерекшелік не-

месе физикалық ерекшеліктері себептері бойынша өзінің пікірін айта 
алмайтын не қысқа мерзім ішінде олардың денсаулық жағдайы күрт на-
шарлау тəуекелі бар тəуекел тобындағы пациенттерді анықтайды

I

2) Тəуекел тобындағы пациенттерді қарап-тексеру, емдеу, күтім жасау, 
олар мен жұмыс істеу ерекшеліктерін сипаттайтын емшаралар енгізіледі *

3) Пациентті қарап-тексеру нысаны қажеттілігіне байланысты тəуекел 
тобындағы пациенттер үшін маңызды ақпаратпен толықтырылады 
(қарап-тексеру нысанын түрлендіру)

III

4) Зорлық-зомбылық құрбандары анықталған кезде мүдделі əлеуметтік, 
құқық қорғау органдарымен жəне басқа да ұйымдармен байланыста 
болады 

III

5) Медициналық ұйымда тəуекел дəрежесі жоғары рəсімдердің тізбесі 
бекітілген

IІ

74. Бастапқы қарап-тексеру. Пациенттерді медициналық сұрыптау (триаж) 
жəне алғашқы қарап-тексеру жүргізіледі. Бастапты қарап-тексеру пациенттің 
қажеттіліктерін анықтау жəне бастапқы емдеу жоспарын құрастыру үшін 

ақпараттық болып табылады *
1) Бастапқы қарап-тексеруді Қазақстан Республикасының заңнамасына 

сəйкес жауапты тұлғалар жүзеге асырады *** 
I

2) Бастапқы қарап-тексеру жазбасын жауапты тұлға Қазақстан 
Республикасының заңнамасына сəйкес пациенттің медициналық карта-
сына енгізеді *** 

II

3) Қарап-тексеруді қоса алғанда медициналық картадағы жазбалар, 
пациентті емдеуге жəне оның күтіміне тартылған медициналық 
персоналға қолжетімді болып табылады 

III

4) Білікті мамандар құжаттармен расталған өздерінің білімі, біліктілігі жəне 
дағдылары негізінде қарап-тексерулер жүргізеді

II

5) Бастапқы қарап-тексеруді жүзеге асыратын жауапты тұлғаның сəйкес-
тен діру деректері бастапқы қарап-тексеру нысанында тіркелген*** 

III 

75. Емдеу жəне күтім жоспары. Жеке емдеу жоспары уақтылы құжаттанады жəне 
емдеудің мақсаттарын немесе күтілетін нəтижелерін қамтиды *

1) Емдеу жоспары бастапқы қарап-тексерудің, алдыңғы қарап-
тексерулердің, тексеру нəтижелерінің негізінде жеке əзірленеді

III

2) Емдеу жоспарын əзірлеуге топ тартылады (дəрігер, мейіргер жəне басқа 
да мамандар) 

III

3) Емдеу жоспары мүмкіндігінше емдеудің мақсаттарын немесе күтілетін 
нəтижелерді қамтиды 

II

4) Емдеу жоспары медициналық ұйымның басшысы бекіткен клиникалық 
хаттамалар талаптарына сəйкес келеді (осы Стандарттың 10-тармағын 
қарау)

I

5) Тағайындау парақтары пациентті емдеу жоспарына сəйкес келеді. 
Пациентке қажетті мамандардың кеңесі, зерттеулер, дəрілік жəне басқа 
да терапия тағайындалады

II

76. Созылмалы инфекциялық емес ауруларды басқару бағдарламасы. 
Пациенттердің медициналық персоналмен серіктестік қатынастарын қамтамасыз 

ету жəне медициналық көмек көрсетудің сапасын арттыру үшін созылмалы 
инфекциялық емес ауруларды басқару бағдарламасы енгізіледі *

1) Созылмалы инфекциялық емес ауруларды басқару бағдарламасы 
əзірленеді жəне процесі енгізіледі (бекітілген халықтың мəртебесін 
бағалау, пациенттерді қарау бойынша стратегияларды қалыптастыру, 
пациенттердің, мониторинг индикаторларының тізімін бекіту) 

I

2) Медициналық ұйымның басшылығы медициналық ұйымның басшы-
лары, дəрігерлердің, мейіргерлердің жəне басқа да персоналдың 
қатарынан созылмалы инфекциялық емес ауруларды басқару бойын-
ша бағдарламаны жүзеге асыру үшін жауапты тұлғаларды анықтайды 
(мультитəртіптік топ)

I

3) Пациенттерді өзіндік менеджментті қолдау бағдарламасы бойынша 
жəне медициналық персоналды ауруларды басқару бағдарламасын 
енгізу құралдарын қолдану бойынша оқыту жүргізіледі (бақылау карта-
ларын, тізілімдерді жүргізу)

I

4) Медициналық ұйымның басшылығы бекіткен рəсімдерге сəйкес созыл-
малы инфекциялық емес ауруларды басқару бойынша іс-шаралардың 
тиімділігін бағалау үшін мониторинг жүргізіледі

I

5) Мониторинг нəтижелері медициналық ұйымның қызметін жетілдіру үшін 
медициналық персоналды оқыту жəне басқа да шараларға қатысты 
шешім қабылдау үшін қолданылады

I

77. Пациентті қайта қарап-тексеру. Пациенттің жай-күйі динамикалы бақыланады 
жəне құжаттанады

1) Пациенттің жай-күйі жоспарынан мақсаттарға немесе күтілетін нəтиже-
лерге жетуді бағалау мақсатында динамикалы бақыланады жəне емдеу 
құжаттанады

III

2) Пациенттерді қайта қарап-тексеру медициналық ұйымның рəсімдеріне 
сəйкес пациенттің жай-күйіне байланысты аурудың жіті фазасында жəне 
аурудың жіті емес созылмалы фазасында тұрақты жүргізіледі*

II

3) Емдеу жоспары пациенттің жай-күйіне, диагнозына байланысты немесе 
жаңа ақпараттың негізінде жəне қайта қарап-тексеру нəтижелері бойын-
ша жаңартылады 

II

4) Пациентті қайта қарап-тексеру пациенттің динамикадағы жай-күйін 
көрсете отырып, дəрігердің күнделікті жазбалары түрінде құжаттанады 
(егер қолдану мүмкін болса, мейіргерлердің күнделікті жазбалары)

II

5) Пациенттің жай-күйінің нашарлау белгілері пайда болған кезде 
медици налық ұйымның бекітілген рəсімдеріне сəйкес тиісті шаралар 
қабылданады

II

78. Ауруханадан шығаруды жоспарлау (күндізгі стационар үшін). Ауруханадан 
шығаруды жоспарлау емдеу процесінде жүзеге асырылады*

1) Ауруханадан шығаруды жоспарлау пациенттің медициналық ұйыммен 
бастапқы байланыс пунктінде басталады 

II

2) Медициналық ұйымның бекітілген рəсімдеріне сəйкес ауруханадан 
шығаруды жоспарлау процесі пациенттің жəне (немесе) олардың заңды 
өкілдерінің қатысуымен жүзеге асырылады. Егер пациенттің өлім қаупі 
жоғары болса, емдеу жоспары өлім алдында жатқан пациенттің ауруды 
жəне басқа да белгілерді тоқтату бойынша, əлеуметтік, психологиялық, 
рухани жəне мəдени көмек көрсету бойынша қажеттіліктерін ескереді; 
көмек құрметпен жəне рақымдылықпен көрсетіледі 

II

3) Ауруханадан шығаруды жоспарлау медициналық көмектің үздіксіздігіне 
ықпал ету мақсатында медициналық ұйымдармен немесе басқа да ме-
кемелермен өзара іс-қимылды қамтиды.

II

4) Ауруханадан шығаруды жоспарлау пациенттің əлеуметтік, рухани жəне 
мəдени қажеттіліктерін ескереді. Егер пациенттің өлім қаупі жоғары 
болса, медициналық ұйым пациентте əлеуметтік, психологиялық, руха-
ни жəне мəдени қолдау көрсету үшін басқа мекемелермен өзара іс-
əрекетте болады 

II

5) Ауруханадан шығаруды жоспарлау медициналық картада құжаттанады 
жəне қажеттілікке байланысты жаңартылады 

II

79. Амбулаториялық науқастың медициналық картасынан үзінді көшірме (шығару 
эпикризі). Шығару эпикризі көрсетілген медициналық көмек туралы негізгі 

ақпаратты қамтиды*
1) Пациенттің ауруханадан шығаруға дайындығы пациенттің жай-күйімен 

жəне шығаруға көрсетілімдермен анықталады
III

2) Ауруханадан шығару эпикризі емдеуге жатқызу себептерін, негізгі 
диагнозды, ілеспе ауруларды, қарап-тексерудің, тексерудің негізгі 
деректерін, жүргізілген емдеуді, қабылданған негізгі дəрілік заттарды 
қамтиды

II

3) Шығару эпикризі пациенттің ауруханадан шығару кезіндегі жай-күйі 
туралы ақпаратты жəне одан əрі емдеу жəне күтім бойынша егжей-
тегжейлі ұсыныстарды қамтиды

II

4) Шығару эпикризінің көшірмесі медициналық картада сақталады, шығару 
эпикризінің басқа көшірмесі пациентке жəне (немесе) пациентті одан əрі 
емдеуге жауапты медициналық қызметкерге беріледі

II

5) Егер пациент ескертусіз немесе дəрігердің ұсыныстарына қарсы 
медициналық ұйымнан шығатын болса, пациентті жəне (немесе) оның 
заңды өкілдерін, немесе тұрғылықты жері бойынша дəрігерді мүмкін 
тəуекелдер мен салдарлар туралы ақпараттандырады

I

80. Пациентті ауыстыру жəне тасымалдау. Пациентті ауыстыру қабылдаушы 
ұйыммен келісіледі жəне пациентті тасымалдаудың қауіпсіздігі қамтамасыз етіледі*
1) Пациентті басқа медициналық ұйымға ауыстыру ауыстыру себептерін, 

жүргізілген емдеуді, ауыстыру сəтіндегі пациенттің жай-күйін жəне əрі 
қарай ұсынымдарды қамтитын ауыстыру эпикризінің негізінде жүргізіледі

IIІ

2) Пациентті басқа медициналық ұйымға тасымалдау пациентті 
қабылдауға оның дайындығы расталғаннан кейін жүзеге асырылады

II

3) Пациентті медициналық көлікпен ауыстыру кезінде тасымалдау 
кезіндегі пациенттің жай-күйін, көрсетілген емдеуді, қабылдаушы 
ұйымның атауын жəне пациентті сүйемелдеуші жəне қабылдаушы 
медициналық персоналдың тегі көрсетілетін тасымалдау парағы тол-
тырылады 

II

4) Санитариялық автокөлік Қазақстан Республикасы заңнамасының та-
лаптарына сəйкес жабдықталған. Медициналық ұйымның жауапты 
тұлғалары санитариялық автомашиналардың техникалық жағдайына 
тұрақты тексеру жүргізеді (егер көлік медициналық ұйымның иелігінде 
болса)

II

5) Пациенттің жай-күйіне жəне қажеттіліктеріне байланысты пациент білікті 
персоналмен сүйемелденеді 

II

81. Пациентті оқыту. Медициналық ұйым пациенттерді жəне пациентке күтім жа-
сайтын тұлғаларды сапалы, қауіпсіз күтімге үздіксіз оқытуды жүргізеді

1) Медициналық ұйым пациенттерді жəне пациентке күтім жасайтын 
тұлғаларды сапалы, қауіпсіз күтімге үздіксіз оқыту рəсімдерін əзірлейді 
жəне процессті енгізеді 

I

2) Медициналық ұйымның персоналы пациенттерді жəне пациентке 
күтім жасайтын тұлғаларды сапалы, қауіпсіз күтімге үздіксіз оқыту 
қажеттіліктеріне бағалау жүргізеді. Бағалау нəтижелері уақтылы 
медициналық картаға енгізіледі 

II

3) Пациенттерді жəне пациентке күтім жасайтын тұлғаларды сапалы жəне 
қауіпсіз күтімге үздіксіз оқытуды медициналық ұйымның басшылығын 
бекіткен рəсімдерге сəйкес жауапты персонал жүргізеді

II

4) Медициналық ұйымның басшылығы бекіткен рəсімдерге сəйкес 
пациенттердің жəне пациентке күтім жасайтын тұлғалардың біліміне 
мониторинг жүргізеді*

I

5) Мониторинг нəтижелері медициналық ұйымның қызметін жетілдіру үшін 
пациенттерді жəне пациентке күтім жасайтын тұлғаларды оқыту бары-
сында пайдаланылады

II

82. Анестезиологиялық қызметті ұйымдастыру. Анестезия жəне седация бойын-
ша қызметтер қолжетімді болып табылады жəне Қазақстан Республикасының 

заңнамасына жəне кəсіби талаптарға сəйкес келеді*
1) Медициналық ұйымның басшылығы анестезиологиялық қызметке жəне 

анестезия жəне седация бойынша барлық қызметтерге бақылауды 
жүзеге асыратын білікті жауапты тұлғаны анықтайды. Білікті жауапты 
тұлғаның функциялары лауазымдық нұсқаулықтарда белгіленеді

II

2) Білікті тұлға анестезиологиялық алды жəне седация алды қарап-
тексеру, анестезия немесе седация жүргізеді жəне анестезия жəне се-
дация барысында жəне одан кейін пациентті бақылайды

I

3) Седация жəне анестезия бойынша көрсетілетін қызметтер кəсіптік 
стандарттарға, клиникалық хаттамаларға сəйкес келеді 

II

4) Седация жəне анестезия бойынша қызметтер шұғыл жағдайлар үшін 
қолжетімді болып табылады

I
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5) Пациенттің анестезияға жəне седацияға арнайы ақпараттандырылған 
ерікті келісімі рəсімделеді (пациенттерге анестезияның немесе 
седацияның артықшылықтары, тəуекелердері, мүмкін асқынулары жəне 
баламалары туралы айтылады) **

II

83. Анестезия. Анестезия бойынша емшаралар немесе нұсқаулықтар əзірленеді 
жəне енгізіледі*

1) Анестезия жүргізу алдында анестезиологпен пациентті алдын ала 
қарап-тексеру жүргізіледі жəне медициналық картада құжаттанады (осы 
Стандарттың 18-тармағының 2) тармақшасын қарау)

II

2) Анестезия жүргізу алдында анестезиолог пациентті индукция алды 
бағалауды жүргізеді жəне құжатталады 

I

3) Анестезия барысында өмірлік-маңызды функциялардың негізінде 
физиологиялық мəртебе бақыланады жəне медициналық ұйым бекіткен 
рəсімдерге сəйкес құжаттанады.

II

4) Əрбір пациенттің пост-анестезиология мəртебесі өмірлік-маңызды 
функциялардың негізінде бақыланады жəне медициналық ұйым 
бекіткен рəсімдерге сəйкес құжаттанады 

II

5) Пациентті ояту туралы шешімді медициналық ұйымның басшылығы 
бекіткен рəсімдерге сəйкес анестезиолог қабылдайды

II

84. Седация. Седация бойынша емшаралар немесе нұсқаулықтар əзірленеді жəне 
енгізіледі*

1) Седация жүргізу алдында білікті дəрігер пациентті алдын ала қарап-
тексеру жүргізеді жəне медициналық картада құжаттанады (осы 
Стандарттың 18-тармағының 1) тармақшасын қарау)

II

2) ОРС-та ауыртатын емшараны сүйемелдеу (емшаралық седация) үшін 
жүргізілетін барлық жерлер санамаланады *

II

3) Емшаралық седация жүргізу кезінде шұғыл көмек көрсету үшін дəрілік 
заттар жəне медициналық мақсаттағы бұйымдар бар болады

II

4) Емшаралық седацияны тереңдетілген реанимациялық көмек көрсету 
дағдыларын меңгерген тұлға жүзеге асырады (анестезиолог-дəрігер, не 
тереңдетілген жүрек-өкпе реанимациясы бойынша жарамды сертифи-
каты бар дəрігер)

II

5) Седациядан кейін қалпына келтіру медициналық картада құжаттанатын 
ояту өлшемшарттарының негізінде анықталады

II

85. Шұғыл медициналық көмек көрсету бойынша қызметтер барлық ұйым бойынша 
қолжетімді болып табылады* 

1) Медициналық ұйымның аумағындағы жұмыс сағаттары шұғыл 
медициналық көмектің қолжетімді қызметтері болып табылады

II

2) Базалық жүрек-өкпе реанимациясын көрсетуге арналған дəрілік 
заттардың, медициналық мақсаттағы бұйымдардың жəне 
жабдықтардың стандартталған жиынтығы тұрақты дайындықта 
сақталады

II

3) Медициналық ұйым базалық жүрек-өкпе реанимациясын көрсету 
тəртібін сипаттайтын емшараларды енгізеді

I

4) Медициналық ұйымның аумақтық бөлімшелерінде базалық жүрек-өкпе 
реанимациясын көрсетуге жауапты тұлғалар анықталады

I

5) Денсаулық сақтау ұйымының медицина қызметкері базалық жүрек-өкпе 
реанимациясын көрсетуге оқытылады

I

86. Хирургиялық араласу. Операция хаттамасы уақтылы жəне егжей-тегжейлі 
құрылады*

1) Операция басталғанға дейін дəрігер операция алды қарап-тексеру 
жəне оны медициналық картада операция алды эпикризі түрінде 
құжаттандыруды жүргізеді

II

2) Операция алды эпикризде операцияның негіздемесі немесе себебі, 
операция алды диагноз, жоспарланатын операцияның атауы 
қамтылады

II

3) Пациенттің хирургиялық араласуға арнайы ақпараттандырылған ерікті 
келісімі рəсімделеді (пациентке ұсынылатын емдеу əдісінің артықшы-
лықтары, тəуекелдері, мүмкін асқынулары жəне баламалары туралы 
айтылады) **

II

4) Операция аяқталғаннан кейін үш сағаттың ішінде, пациент ояну 
аймағынан шығарылғанға дейін операция хаттамасы құрылады жəне 
құжаттанады

II

5) Операция хаттамасы медициналық ұйымның басшылығы бекіткен 
рəсімдерге сəйкес рəсімделеді

I

87. Операциядан кейінгі емдеу жоспары. Медициналық ұйымда операциядан 
кейінгі емдеу жəне күтім жоспарын құру стандартталады

1) Операциядан кейінгі емдеу жəне күтім жоспарын дəрігер, мейіргермен 
жəне басқа да тартылған мамандармен бірлесіп құрады

II

2) Операциядан кейінгі емдеу жəне күтім жоспарында емдеу іс-
шараларының толық тізбесі, осы пациенттің күтімі мен тамақтануы бой-
ынша нұсқау қамтылады

III

3) Операциядан кейінгі емдеу жоспары операциядан кейін құрылады жəне 
медицина персоналы үшін қолжетімді болады

II

4) Операциядан кейінгі емдеу жоспары дəрігердің тағайындау 
парақтарында жазылған 

II

5) Пациенттің жай-күйі немесе қажеттіліктері өзгерген жағдайда операция-
дан кейінгі емдеу жəне күтім жоспары түзетіледі

II

4 -параграф. Зертханалық қызметтер
88. Зертханалық қызметті ұйымдастыру. Зертханалық қызметтер пациенттер үшін 
қолжетімді болып табылады жəне Қазақстан Республикасының заңнама актілеріне, 

кəсіптік талаптарға сəйкес келеді
1) Медициналық ұйымның басшылығы медициналық ұйымның 

пациенттеріне көрсетілетін, оның ішінде шарт бойынша қосалқы 
мердігерлік ұйымдары көрсететін зертханалық қызметтерді бақылауды 
жүзеге асыратын білікті тұлғаны анықтайды

II

2) Білікті тұлғалар зертханалық зерттеулер жүргізеді жəне түсіндіреді I
3) Көрсетілетін зертханалық қызметтер Қазақстан Республикасының 

заңнамасына сəйкес келеді***
II

4) Белгілі бір зертханалық қызметтер жұмыстан тыс уақытта туындайтын 
шұғыл жағдайлар үшін тəулік бойына қолжетімді болып табылады (егер 
қолдануға болатын болса)

II

5) Шарт бойынша қосалқы мердігерлік ұйымдар көрсететін зертханалық 
қызметтер шартта жазылатын индикаторлар немесе талаптар арқылы 
мониторингіленеді**

I

89. Зертханалық зерттеулердің уақыт шегі. 
Əрбір зертханалық зерттеу түріне уақыт шегі анықталады *

1) Əрбір зертханалық зерттеу түріне зерттеу нəтижелерінің 
дайындалуының уақыт шегі анықталады*

II

2) Зертханалық зерттеулердің нəтижелері уақтылы хабарланады II
3) Жауапты тұлға шұғыл зертханалық зерттеулердің уақтылы орындалуы-

на мониторинг жүргізеді**
II

4) Əрбір зертханалық зерттеу түріне зерттеу нəтижелерімен бланкіде 
көрсетілетін қалыпты мəндер шектері анықталады жəне қажет болғанда 
қайта қаралады

II

5) Медициналық ұйым зертханалық зерттеулердің күрделі (норма-
дан едəуір ауытқыған) нəтижелерін анықтайды, олар анықталған 
жағдайда зертхана персоналы 30 минуттың ішінде дəрігерге немесе 
стационарлық бөлімшенің постына хабарлайды (осы Стандарттың 55- 
тармағының 1) жəне 3) тармақшаларын қарау) 

II

90. Пациенттің биоматериалымен жұмыс істеу. Пациенттің биоматериалын жинау, 
сəйкестендіру жəне таңбалау, тасымалдау, жою процестері стандартталады*

1) Медициналық ұйым дəрігердің зертханалық зерттеуді тағайындау жəне 
зертханаға жолдаманы жазып беру процесін бекітеді жəне орындайды

II

2) Медициналық ұйым биоматериалды жинау, оның сəйкестендіру жəне 
таңбалау процесін бекітеді жəне орындайды

II

3) Медициналық ұйым пациенттің биоматериалын қауіпсіз тасымалдау 
жəне жұмыс істеу процесін бекітеді жəне орындайды

I

4) Медициналық ұйым пациенттің биоматериалын зертхананың қабылдау, 
тіркеу, қадағалау жəне сақтау процесін бекітеді жəне орындайды 

II

5) Жоғарыда аталған талаптарды ұйымның пациенттері үшін зертханалық 
зерттеулерді орындайтын қосалқы мердігерлік ұйымдар орындайды

II

91. Зертханалық қауіпсіздік. Инфекциялық бақылаумен жəне ғимараттың 
қауіпсіздігімен өзара байланысты зертханалық қауіпсіздік бағдарламасы енгізіледі 

жəне орындалады* 
1) Зертхананың медицина персоналы жеке қорғаныш құралдары, арнайы 

киім, қорғаныш жабдықтары жəне құрылғылары (көзілдірік, ламинарлық 
шкаф) арқылы қорғалады

II

2) Зертхананың барлық персоналы жұмысқа орналасу кезінде, жаңа 
жабдықтарды алу кезінде, жұмыс əдістері өзгерген кезде, зертханалық 
қауіпсіздікті сақтаумен байланысты инциденттерден кейін зертханалық 
қауіпсіздік негіздеріне оқытылады**

I

3) Зертхананың жұмыс аймақтарында зертханалық қауіпсіздік 
бағдарламасының тамақтануға, сұйықтық ішуге, темекі тартуға, косме-
тика қолдануға, байланыс линзаларына немесе ерінге жанасуға тыйым 
салу бойынша талаптары орындалады

II

4) Қауіпсіздікпен байланысты (мысалы, инемен укол салу, биоматери-
алмен байланыс) инциденттер жауапты тұлғаларға хабарланады 
жəне олар бойынша бекітілген рəсімдерге сəйкес түзету шарала-
ры қабылданады (осы Стандарттың 3-тармағының 2) тармақшасын; 
26-тармақтың 5) тармақшасын; 43-тармақтың 5) тармақшасын қарау)

II

5) Жылына бір рет зертханалық қызметтерге бақылау жүргізетін 
тұлға Ғимараттың қауіпсіздігі жөніндегі комиссияның отырысында 
зертханалық қауіпсіздік бойынша есеп береді

II

92. Зертханада сапаны бақылау. 
Зертханалық қызметтердің сапасына ішкі жəне сыртқы бақылау жүргізіледі

1) Медициналық ұйым жабдықтар арқылы немесе қолмен зерт-
теу нəтижелерін таңдамалы қайта тексеру жолымен зертханалық 
қызметтердің сапасына ішкі бақылау жүргізеді

II

2) Сапаны ішкі бақылауды медициналық ұйым бекіткен рəсімдерге сəйкес 
жүргізеді жəне егер автоматты түрде жабдықтарда жүргізілетін болса 
құжаттаманы талап етпейді 

III

3) Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес зертханалық 
қызметтердің сапасына сыртқы бақылау жүргізіледі *** (реферанс-зерт-
хана немесе биоматериалды таңдамалы қайта тексеру арқылы)

II

4) Сапаны сыртқы бақылау жылына бір рет жүргізіледі жəне құжат түрінде 
расталады**

I

5) Ішкі жəне сыртқы сапаны бақылау нəтижелері қанағаттанарлық 
болмаған жағдайда, медициналық ұйым бекіткен рəсімдерге сəйкес 
түзету іс-шаралар жүргізіледі

II

93. Зертханалық жабдықтар. Зертханалық жабдықтар жұмыс күйінде сақталады
1) Зертханалық жабдық тестіленеді, сақталады, калибрленеді жəне осы 

əрекеттер құжаттанады (осы Стандарттың 43- тармағының 1), 2), 3), 4), 
5) тармақшаларын қарау)

III

2) Зертханалық жабдықтарға медициналық ұйым бекіткен рəсімдерге 
сəйкес қызмет көрсетіледі 

III

3) Барлық персонал өздері жұмыс жасайтын жабдықтармен жұмысқа 
оқытудан өтеді

III

4) Егер зертханалық жабдық зертханадан тыс орналасса жəне оларды 
клиникалық бөлімшелердің персоналы пайдаланатын болса, онда олар 
медициналық ұйымның басшылығымен бекітілген рəсімдерге сəйкес 
жабдықпен жұмыс жасауға оқытылады**

II

5) Тоқсан сайын зертхананың басшысы немесе персоналы зертхана-
дан тыс орналасқан барлық зертханалық жабдық бірліктеріне тексеру 
жүргізеді **

I

5 -параграф. Сəулелік диагностика қызметі
94. Сəулелік диагностика қызметін ұйымдастыру. Сəулелік диагностика 

қызметтері пациенттердің қажеттіліктерін қанағаттандырады жəне Қазақстан 
Республикасының заңнамасына сəйкес келеді***

1) Медициналық ұйымның басшылығы медициналық ұйымның пациент-
терге көрсететін сəулелік диагностикалауды бақылауды жүзеге асыра-
тын білікті тұлғаны анықтайды

III

2) Білікті тұлғалар сəулелік диагностикада радиологиялық, 
ультрадыбыстық жəне басқа да зерттеу түрлерін жүргізеді 

III

3) Білікті тұлғалар сəулелік диагностикада радиологиялық, 
ультрадыбыстық жəне басқа да зерттеу түрлерін түсіндіреді

III

4) Көрсетілетін сəулелік диагностика қызметтері Қазақстан 
Республикасының заңнамасына сəйкес келеді ***

II

5) Қосалқы мердігерлік ұйымдар көрсететін сəулелік диагностика 
қызметтері шартта жазылады. Медициналық ұйым бекіткен рəсімдерге 
сəйкес осы көрсетілетін қызметтер мониторингіленеді** 

I

95. Сəулелік диагностикада зерттеудің уақыт шегі. Сəулелік диагностикада əрбір 
зерттеу түріне уақыт шегі анықталады*

1) Радиологиялық зерттеудің əрбір түріне (рентген, компьютерлік томо-
графия, магнитті-резонанстық томография) зерттеп-тексеру бойынша 
қорытындының дайындығының уақыт шегі (мерзімдер) анықталады

II

2) Медицналық ұйымда радиологиялық зерттеудің қорытындысы уақтылы 
дайындалады

II

3) Шұғыл радиологиялық зерттеулердің уақтылы орындалуына монито-
ринг жүргізіледі

I

4) Сəулелік диагностика дəрігері болмаған жағдайда тиісті құзыреттілігі 
бар бейіндегі маманға зертттеулердің нəтижелерін беруге рұқсат 
етіледі.

II

5) Радиологиялық зерттеулердің күрделі (нормадан едəуір ауытқыған) 
нəтижелері анықталады, олар анықталған жағдайда персонал дəрігерге 
немесе жауапты тұлғаға хабарлайды (осы Стандарттың 55-тармағының 
1) жəне 3) тармақшаларын қарау) 

I

96. Радиациялық қауіпсіздік. Инфекциялық бақылаумен жəне ғимараттың 
қауіпсіздігімен өзара байланысты радиациялық қауіпсіздік бағдарламасы енгізіледі 

жəне орындалады*
1) Сəулелік диагностика бөлімшесінің персоналы рентген-қорғаныш 

киімдерді кию, қорғаныш құралдарын ұстау, жеке дозиметрлерді кию 
арқылы радиациядан қорғалады 

II

2) Радиологиялық қызметтің персоналы бекітілген рəсімдерге сəйкес 
жұмысқа орналасу кезінде, жаңа жабдықтарды алу кезінде неме-
се жұмыс əдістері өзгерген кезде жəне қажеттілікке байланысты 
радиациялық қауіпсіздік негіздеріне оқытылады** 

I

3) Радиациялық қауіпсіздік бағдарламасы барлық рентген-қорғаныш 
киімнің қорғаныш қасиеттерін əрбір екі жыл сайын тексеруді, үй-
жайдағы радиация фонын жылына бір рет тексеруді жəне жеке 
дозометрлерді тоқсан сайын бақылауды қамтиды**

I

4) Қауіпсіздікпен немесе радиациялық қауіпсіздікті сақтамаумен байла-
нысты инциденттер хабарланады жəне инциденттермен жұмыс жасау 
нəтижелері бойынша түзету шаралары қабылданады (осы Стандарттың 
9-тармағының 2) тармақшасын; 26-тармағының 5) тармақшасын; 42 
тармағының 5) тармақшасын қарау)

II

5) Жыл сайын радиациялық қауіпсіздікке бақылауды жүзеге асыратын 
тұлға Ғимараттың қауіпсіздігі жөніндегі комиссияның отырысында 
радиациялық қауіпсіздік бойынша есеп береді 

II

97. Радиологиялық жабдық. Радиологиялық жабдық жұмыс жағдайында сақталады
1) Сəулелік диагностика бойынша барлық жабдықтар (рентген, 

компьютерлік томография, магнитті-резонанстық томография, 
ультрадыбыстық зерттеу жəне басқалары) инспекцияланады, 
сақталады, калибрленеді (осы Стандарттың 43-тармағының 1), 2), 3), 
4), 5) тармақшаларын қарау)

II

2) Сəулелік диагностика бойынша жабдықтарды инспекциялау, сақтау 
жəне калибрлеу бойынша əрекеттер құжатталады

II

3) Сəулелік диагностика бойынша жабдыққа медициналық ұйымның 
бекіткен рəсімдеріне сəйкес қызмет көрсетіледі.

III

4) Сəулелік диагностика бойынша барлық жабдықтардың тізімі жүргізіледі III
5) Сатып алынатын сəулелік диагностика бойынша жабдықтардың 

техникалық ерекшеліктеріне жəне сипаттамаларына қойылатын талап-
тарды сəулелік диагностика жөніндегі маман анықтайды

II

98. Радиологияда сапаны бақылау.
Радиологиялық зерттеулердің сапасына ішкі жəне сыртқы бақылау жүргізіледі

1) Сапаны ішкі бақылау күнделікті жүргізіледі жəне егер автоматты түрде 
жабдықтарда жүргізілетін болса құжаттама қажет етілмейді 

II

2) Жыл сайын сыртқы сарапшы қорытындыларды таңдамалы қайта 
тексеруі жолымен сапаны сыртқы бақылау жүргізіледі («екінші рет оқу»)

II

3) Күдікті, күрделі жағдайлар кезінде ұйым жүгінетін сыртқы 
сарапшылардың байланыс деректері көрсетілген тізімі бар («екінші рет 
оқу»)** 

II

4) Сыртқы сарапшылардың білімі, біліктілігі құжат түрінде расталады II
5) Сапаны бақылау деректері қанағаттанарлық болмаған жағдайда радио-

логида жұмысты жақсарту бойынша шаралар қабылданады
II

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің
2018 жылғы 5 маусымдағы №325 бұйрығына 2-қосымша

2012 жылғы 2 қазандағы Қазақстан Республикасы 
Денсаулық сақтау министрінің бұйрығына 2-қосымша 

Стационарлық көмек көрсететін медициналық ұйымдар үшін аккредиттеу 
стандарттары

1-тарау: Басшылық 
№ Өлшенетін өлшемшарттар Ранг

1. Медициналық ұйымның басқару органы. 
Медициналық ұйымның басқару органының (Бақылау кеңесі, Директорлар кеңесі, 

құрылтайшысы(лары)) функциялары құжаттарда жазылған
1) Басқару органының құрылымы жəне функциялары, оның ішінде 

медициналық ұйымның бірінші басшысына (ларына) берілген 
өкілеттіктер медициналық ұйымның Жарғысында (Ережесінде) 
белгіленген **

III

2) Медициналық ұйымда Басқару органының мүшелері Қазақстан 
Республикасының заңнамасына сəйкес сайланады *** 

III

3) Басқару органы медициналық ұйымның бірінші 
басшысының(ларының) қызметін бағалау өлшемшарттарын бекіткен 
жəне жыл сайын жүргізеді

III

4) Медициналық ұйым тоқсан сайын Басқару органына негізгі қызмет 
нəтижелері туралы есептер, оның ішінде медицина персоналының 
қателіктері, шағымдар, өлім жағдайлары жəне аталған жағдайлар бой-
ынша жүргізілген талдау нəтижелері туралы мəліметтерді ұсынады **

II

5) Басқару органының жұмысын жоғары тұрған денсаулық сақтау орга-
ны немесе жоғары тұрған құрылтайшы жыл сайынғы бағалау жəне 
медициналық ұйымның бірінші басшысын(ларын) бағалау құжаты 
түрінде растайды. 
Медициналық ұйымның жоғары басқару деңгейі болып табылатын 
Басқару органы жыл сайынғы өзін-өзі бағалау түрінде өз қызметін 
бағалайды **

I

2. Стратегиялық жəне операциялық жоспарлау. Медициналық ұйымның басшыла-
ры халықтың қажеттіліктеріне қарай көрсетілетін қызметтерді жоспарлайды 

1) Стратегиялық жоспарлау бойынша құжатта (даму стратегиясы немесе 
стратегиялық жоспар) (бұдан əрі – стратегиялық жоспар) миссиясы, 
пайымы, құндылықтары, стратегиялық мақсаттары, міндеттері жəне 
міндеттерді орындау индикаторлары жазылады ** 

III

2) Медициналық ұйымның стратегиялық жоспары медициналық 
ұйымның құрылымдық бөлімшелері өкілдерінің қатысуымен əзірленеді 
жəне Басқару органы келіседі **

II

3) Стратегиялық жоспардың негізінде медициналық ұйымның жылдық 
жоспары əзірленеді жəне бекітіледі **

II

4) Басшылық тоқсан сайын ұйымның жылдық жоспарындағы 
(бөлімшелердің жұмыс жоспарлары) іс-шаралардың орындалуына 
жəне индикаторлар бойынша деректерге мониторинг жүргізеді **

II

5) Басшылық жылдық бюджетті жоспарлайды жəне өндірістік міндеттерді 
іске асыру үшін медициналық ұйымды қажетті ресурстармен 
қамтамасыз етуді ұйымдастырады **

I

3. Өндірістік басқару. Медициналық ұйымды тиімді басқару оның миссиясына жəне 
негізгі қызметіне сəйкес жүзеге асырылады 

1) Медициналық ұйымның миссиясы жəне пайымы оның персоналы 
жəне халық үшін қолжетімді болып табылады

III

2) Медициналық ұйым Қазақстан Республикасы заңнамасының та-
лаптарына сəйкес əрекет етеді жəне уəкілетті органдардың тексеру 
нəтижелеріне уақтылы жауап береді ***

III

3) Əрбір құрылымдық бөлімше үшін негізгі функциялардың сипаттамасы 
жəне көрсетілетін қызметтердің тізімі көрсетіле отырып, бөлімше тура-
лы ереже бекітіледі *

III

4) Құрылымдық бөлімшелердің басшылары қойылған міндеттерді орын-
дау жəне индикаторлар бойынша күтілетін нəтижелерге жету тура-
лы медициналық ұйымның басшылығы алдында есеп береді (осы 
Стандарттың 8- тармағының 1), 2) тармақшаларын қарау) **

II

5) Медициналық ұйымның басшылығы тəуекелдердің алдын алу 
бойынша жүйелі, жоспарлы жұмыс жүргізеді (осы Стандарттың 9- 
тармағының 1), 4) жəне 5) тармақшаларын қарау)

I

4. Ұйымдастырушылық құрылым.Ұйымдастырушылық құрылым медициналық 
ұйымның миссиясына жəне қызметіне сəйкес келеді

1) Ұйымдастырушылық құрылым схема түрінде ұсынылады, 
медициналық ұйымның басшылығы бекітеді жəне ұйым персоналының 
назарына жеткізіледі **

III

2) Ұйымдастырушылық құрылымда медициналық ұйымға жалпы 
басшылық ететін лауазымды тұлға жəне емдеу-профилактикалық 
қызметке бақылау жүргізетін лауазымды тұлға көрсетіледі

III

3) Ұйымдастырушылық құрылымда мейіргер күтімін бақылауды жүзеге 
асыратын лауазымды тұлға, медициналық қызмет көрсету сапасын 
басқару бойынша қызметті жүзеге асыратын лауазымды тұлға жəне 
(немесе) медициналық ұйымның миссиясын іске асыруға арналған 
басқарушы тұлғалар көрсетіледі

III

4) Ұйымдастырушылық құрылымда қаржылық ресурстарды тиімді 
басқаруға бақылауды жүзеге асыратын лауазымды тұлға көрсетіледі

III

5) Құрылымдық бөлімшелердің медицина персоналының өзара іс-
əрекетін үйлестіру бөлімшелер туралы ережелермен (мұнда 
бөлімшелердің функциялары көрсетілген), лауазымдық 
нұсқаулықтармен, ұйымның қағидаларымен жəне рəсімдерімен, 
сондай-ақ медициналық ұйымның тиісті комиссиясының жұмысымен 
қамтамасыз етіледі

II

5. Əдеп нормалары. Ұйымның əдеп нормалары анықталады жəне сақталады
1) Медициналық ұйымда өз қызметінде, оның ішінде шешім қабылдау 

жəне персонал іс-əрекетінің қағидаларын анықтау кезінде басшылыққа 
алынатын əдеп нормалары анықталады

III

2) Медициналық ұйымның Əдеп кодексі медициналық ұйымның 
құрылымдық бөлімшелері өкілдерінің қатысуымен əзірленеді жəне 
басшылық бекітеді *

III

3) Медициналық ұйымда медициналық көмек көрсету барысында ту-
ындайтын əдеп мəселелерін қарауға арналған Əдеп комиссиясы 
құрылған **

II

4) Медициналық ұйымда əдеп мəселелері бойынша анықтау, уақтылы 
талдау жəне шаралар қабылдау процесі енгізілген (емдеуді тоқтату, 
емдеуден бас тарту туралы шешімдер жəне Қазақстан Республикасы 
заңнамасының талаптарына сəйкес басқа да жағдайлар ) ***

I

5) Медициналық ұйымның персоналы денсаулық сақтауда əдеп норма 
мəселелері бойынша оқытудан өтіп тұрады **

II

6. Қауіпсіздік мəдениеті (Пациенттің қауіпсіздігі кəсіби ынтымақтастықтан жоғары 
орналасқан топтағы жазалаушы емес жағдай). Ұйымның басшылығы қауіпсіздік 
мəдениетін енгізеді жəне қолдайды, инциденттерді анықтауды ынталандырады 

жəне жұмысты жақсарту бойынша жүйелі шараларды қабылдайды
1) Медициналық ұйымның басшылығы жəне персоналы мына 

анықтамалар: «қауіпсіздік мəдениеті», «инцидент», «əлеуетті қателік», 
«қателік», «экстремалды оқиға», сонымен қатар хабарлау жəне 
инциденттерді тергеп-тексеру қағидалары бойынша оқытудан өткен **

I

2) Медициналық ұйымда тəуекелі жоғары емшаралар мен опера-
цияларды (сот талаптарының жоғары тəуекелі бар) орындайтын 
медициналық қызметкерлердің кəсіптік жауапкершілігін сақтандыруды 
(кепілдік беруді) қамтамасыз ету процесі енгізілген **

I

3) Медициналық ұйымда инциденттерді анықтауға, құжаттамалауға жəне 
мониторинг жүргізуге жауапты лауазымды тұлғалар анықталған 

I

4) Медициналық ұйымның бекітілген рəсімдеріне сəйкес инциденттер 
туралы тіркеу жəне хабарлау процесі енгізілген * 

I

5) Қызмет көрсету сапасын арттыру мақсатында медициналық ұйым 
басшылығы мəселелерді болдырмауға жəне тəуекелдерді азайтуға 
бағытталған жүйелі шаралар қабылдайды **

I

7. Сапаны басқару. Медициналық ұйымда медициналық қызмет көрсету сапа-
сын басқару бойынша қызметті жүзеге асыратын лауазымды тұлға анықталады 
жəне медициналық қызмет көрсету сапасын жақсарту бойынша негізгі жұмыс 

бағыттарын анықтайтын бағдарлама немесе жоспар бекітіледі 
1) Медициналық қызмет көрсету сапасын басқару бойынша қызметті 

жүзеге асыратын лауазымды тұлға сапаны жақсарту саласындағы 
қажетті дағдылар мен білімге ие болады (осы Стандарттың 
4-тармағының 3) тармақшасын қарау) **

I

2) Медициналық ұйымның басқару органы медициналық ұйымның 
барлық бөлімшелерінің қатысуымен жыл сайын медициналық 
көрсетілетін қызметтердің сапасын үздіксіз жақсарту жəне пациенттің 
қауіпсіздігін арттыру бойынша бағдарламаны немесе іс-шаралар жо-
спарын бекітеді *

II

3) Медициналық көрсетілетін қызметтердің сапасын үздіксіз жақсарту 
бойынша құжатта «экстремалды оқиға» терминіне анықтама беріледі

II

4) Экстремалды оқиға міндетті тергеп-тексерілуі тиіс жəне оның нəтиже-
лері туралы медициналық ұйымның басшылығы жəне мүдделі 
пациент(тер), сонымен қатар Медициналық ұйымның басқару орга-
ны ақпараттандырылады (қабылданған шараларды көрсете отырып, 
тоқсандық есепте) (осы Стандарттың 1-тармағының 4) тармақшасын 
қарау)**

II

5) Медициналық ұйымның персоналы медициналық ұйымның қызметіне 
мониторинг жүргізу нəтижесінде алынған сапаны жақсарту жəне 
статистикалық деректерді тиісті пайдалану əдістеріне (құралдарына) 
оқытылады (осы Стандарттың 19-тармағының 3) тармақшасын қарау)

I

8. Сапаны үздіксіз арттыру. 
Медициналық ұйымда медициналық көрсетілетін қызметтердің сапасын жəне 

пациенттің қауіпсіздігін үздіксіз арттыру бағдарламасы енгізіледі
1) Басшылық жыл сайын жалпы медициналық ұйым үшін, сондай-ақ 

оның жеке құрылымдық бөлімшелері үшін медициналық көрсетілетін 
қызметтердің сапасын жəне пациенттердің қауіпсіздігін арттырудың 
басым индикаторларын анықтауға қатысады. Негізгі индикаторларға 
жету бойынша көрсеткіштер медициналық ұйымның негізгі қызметі ту-
ралы тоқсандық есептерге қосылады (осы Стандарттың 1-тармағының 
4) тармақшасын жəне 2-тармағының 4) тармақшасын қарау) ** 

I

2) Құрылымдық бөлімшелердің индикаторлары өлшенеді: есептеу 
формулалары əзірленеді (белгілі бір алыммен жəне бөліммен, егер 
қолдануға болатын болса), күтілетін шекті мəндер анықталады; 
деректерді жинау жəне индикаторларды талдау жүргізіледі ** 

I

3) Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сəйкес 
келетін медициналық ұйымның бекітілген ішкі рəсімдеріне сəйкес 
медициналық карталарға клиникалық аудит жүргізіледі *
Клиникалық аудиттің нəтижелері медициналық көрсетілетін 
қызметтер дің сапасын арттыру бойынша шараларды əзірлеу кезінде 
пайдаланылады *

I

4) Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес пациенттердің 
қанағаттандырылуына сауалнама жүргізіледі.
Сауалнама нəтижелері медициналық көрсетілетін қызметтердің сапа-
сын арттыру бойынша шараларды əзірлеу кезінде пайдаланылады * 

I

5) Тиісті комиссиялардың отырыстарында клиникалық жағдайларды 
талдау жүргізіледі, олардың нəтижелері клиникалық қызметті жақсарту 
үшін қолданылады 

I

9. Тəуекелдерді басқару. Медициналық ұйымда тəуекелдерді басқару бойынша 
бағдарлама енгізіледі 

1) Медициналық ұйымда тəуекелдерді басқару бойынша бекітілген 
бағдарлама бар, ол мына элементтерді қамтиды: 
мақсаты, міндеттері;
тəуекелдер тізілімінің үлгісі жəне тəуекелдерді бағалау тəсілі; 
тəуекелдерді басқару бойынша қызметті жүзеге асыратын бекітілген 
лауазымды тұлға;
персоналды оқыту бойынша талаптар; 
тəуекелдер түрлері (стратегиялық, клиникалық, қаржылық жəне басқа 
да қауіптер);
тəуекелдерді жою бойынша іс-қимыл жоспарының үлгісі жəне əрбір 
елеулі тəуекелге іс-қимылды əзірлеу талабы;
мүдделі тұлғаларды тəуекелдер туралы ақпараттандыру талабы * 

I

2) Тəуекелдерді басқару бойынша бекітілген бағдарламаны мыналарға 
қатысатын медицина персоналы іске асырады:
тəуекелдерді табу;
тəуекелдер туралы хабарлама; 
тəуекелдердің басымдылығын бағалау жəне анықтау; 
инциденттерді талдау (əлеуетті қателіктерді, қателіктерді, экстремал-
ды жағдайларды);
іс-қимыл жоспарын құру жəне іске асыру 

I

3) Құрылымдық бөлімшелердің басшылары жəне медициналық 
ұйымның персоналы өзінің бөлімшелеріндегі өндірістік процестердің 
клиникалық, техногендік жəне ұйымдастырушылық ерекшеліктері сал-
дарынан туындауы мүмкін болатын қолайсыз оқиғалар (бұдан əрі - 
тəуекелдер) туралы ақпараттандырылған

I

4) Медициналық ұйым тəуекелдерді үздіксіз бағалауды жүргізеді. 
Тəуекелдер туралы ақпарат көздері: инциденттер, медицина персо-
налы, бақылаулар, құжаттамаларды шолу, пациенттер жəне олардың 
заңды өкілдері ** 

I

5) Медициналық ұйым тəуекелдерді басқару, тəуекелдерді азайту неме-
се жою бағдарламасының іс-шараларын толыққанды іске асыру бой-
ынша шараларды қабылдайды (жыл сайын тəуекелдерді азайту бой-
ынша іс-қимыл жоспары құрылады, жаңартылады жəне түзетіледі) **

I

10. Клиникалық хаттамалар. Медициналық ұйымның басшылары медицина 
персоналының клиникалық хаттамаларды қолдануына жəне енгізуіне мониторинг 

жүргізеді
1) Медициналық ұйымның басшылығы клиникалық хаттамаларды 

енгізуге жəне қолдануға мониторинг жүргізеді 
III

2) Медициналық ұйымда клиникалық хаттамаларды енгізу жəне қолдану 
мониторингі бойынша жауапты тұлғалар анықталған 

I

3) Клиникалық хаттамаларды енгізу мониторингі бойынша іс-шаралар 
Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сəйкес жоспар-
лы ішкі сараптама іс-шараларының шеңберінде жүргізіледі

III

4) Клиникалық аудит медициналық карталардың дəлелді медицинаға 
негізделген клиникалық хаттамалардың талаптарына сəйкестігі 
тұрғысынан оларды толық ретроспективті жəне (немесе) ағымдағы 
талдау арқылы жүргізіледі

I

5) Медициналық карталардың клиникалық аудит нəтижелері меди-
цина персоналымен кері байланыс, персоналды оқыту үшін жəне 
медициналық ұйымның бекітілген рəсімдеріне сəйкес медициналық 
көрсетілетін қызметтердің сапасын арттыруға арналған басқа да іс-
шаралар үшін қолданылады

I

11. Халықпен жұмыс. Медициналық ұйым медициналық қызметтер көрсетуді 
жоспарлауға пациенттерді, халықты жəне персоналды қатыстырады жəне халық 

үшін көрсетілетін медициналық қызметтердің қолжетімділігіне ықпал етеді
1) Медициналық ұйым халыққа көрсетілетін медициналық қызметтер 

жəне оларды алу шарттары (тəртібі) туралы, сонымен қатар көрсе-
тілетін медициналық қызметтердің жəне оларды алу шарттарының 
(тəртібінің) тізіміндегі кез келген өзгерістер туралы хабарлайды **

III

2) Медициналық ұйым халыққа көрсетілетін медициналық қызметтердің 
сапасы туралы хабарлайды («пациенттің қанағаттанушылығы» инди-
каторы жəне басқалары) **

III

3) Медициналық ұйым коммуникация құралдары (веб-сайт, əлеуметтік 
желілер, телефон, call-орталық) арқылы көрсетілетін медициналық 
қызметтер бойынша халықпен тұрақты кері байланысты ұстайды

III

4) Медициналық ұйым халықты салауатты өмір салтына жəне аурулар-
дың алдын алуға оқыту бойынша бағдарламаларға қатысады **

III

5) Бекітілген рəсімдерге сəйкес медициналық ұйым халықтың қажеттілік-
терін ескере отырып, медициналық қызмет көрсетуді жоспарлайды 

II

2-тарау: Ресурстарды басқару
12. Қаржыны басқару. Медициналық ұйымның қаржылық ресурстары жоспарлы 

міндеттерді іске асыру үшін тиімді пайдаланылады 
1) Медициналық ұйымның бюджеті стратегиялық жəне операциялық 

(жылдық) жұмыс жоспарларының қойылған міндеттеріне сəйкес келеді 
(осы Стандарттың 2-тармағының 2), 3) тармақшаларын қарау)

II

2) Ұйымның бюджеті бөлімшелер басшыларының өтінімдері негізінде 
құрылады

III

3) Бюджет қызметті жүзеге асыру үшін медициналық ұйымды қажетті ре-
сурстармен қамтамасыз етуге мүмкіндік береді жəне медициналық 
ұйымның басшылығы бекіткен рəсімдерге сəйкес қайта қаралады (осы 
Стандарттың 2- тармағының 5) тармақшасын қарау)

III

4) Медициналық ұйымда жоқ дəрілік заттарды жəне медициналық 
мақсаттағы бұйымдарды шұғыл сатып алу үшін оларды жоспардан тыс 
сатып алу шарты бар **

II

5) Ақылы негізде жүзеге асырылатын медициналық қызметтер халыққа 
қолжетімді, бекітілген баға көрсеткіштерінің негізінде көрсетіледі **

II

13. Қаржылық аудит жəне бухгалтерлік есеп. Ұйымның қаржылық ресурстарын 
басқару Қазақстан Республикасының заңнама актілеріне сəйкес жүргізіледі

1) Ішкі қаржылық бақылау жүйесі немесе процесі бар II
2) Сыртқы мемлекеттік аудит жəне медициналық ұйымның сыртқы аудиті 

Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес жүргізіледі ***
III

3) Бухгалтерлік есеп барлық кіріс жəне шығыс көздері туралы дұрыс 
қаржы лық ақпараттарға негізделеді, шешім қабылдау үшін уақтылы 
жəне нақты қаржылық есептерді қамтамасыз етеді. Бухгалтерлік есеп 
танылған автоматтандырылған бағдарламаларды қолдану арқылы 
жүргізіледі **

III

4) Медициналық қызметтерден пайдалар, шығындар жəне шығыстар бюд-
жетпен салыстырылып, тұрақты қадағаланады жəне бірінші басшыға 
тоқсан сайынғы қаржылық есептер түрінде ұсынылады ** 

III

5) Бухгалтерлік есептер уақтылы салық органдарына жəне мемлекеттік 
статистика органдарына жолданады 

II

14. Жалақы қоры. Персоналдың жалақысын төлеу қызметкердің 
ұйымның нəтижелілігіне үлесін ескере отырып, уақтылы жəне дифференциациялы 

жүргізіледі
1) Медициналық ұйым персоналының жалақысын төлеу Басқару органы-

мен келісілген, бекітілген ережелердің (бұдан əрі – Ереже) негізінде 
жүзеге асырылады *

III

2) Медициналық ұйым персоналының жалақысын сараланған 
төлем жүйесінің негізінде төлеу барысында, Ережеде Қазақстан 
Республикасының заңнамасына сəйкес медициналық ұйымның 
басшылығы бекіткен персоналдың еңбек өнімділігін анықтауға арналған 
индикаторлар қарастырылған *

III

3) Дифференциациялы жалақы төлеу барысында бекітілген индикаторлар-
дың негізінде қызметкерлердің өнімділігін анықтау мерзімді жүргізіледі 
**

III

4) Персоналдың жалақысын төлеу, зейнетақы қорына аударымдар жəне 
басқа да міндетті аударымдар уақтылы жүргізіледі **

III

5) Персоналдың жалақысын төлеу медициналық ұйыммен бекітілген ұйым-
дастырушылық құрылымның, штаттық кестенің негізінде жүргізіледі **

II

15. Ақпараттық басқару. Деректерді тиімді басқару үшін тиісті жағдайлар жасалады 
1) Медициналық ұйымда медициналық жəне əкімшілік ақпаратпен жұмыс 

жасау барысында медицина персоналының қажеттіліктерін, деректерді 
медициналық ұйымның жергілікті ақпараттық жүйесіне уақтылы жəне 
толық енгізілуін қамтамасыз ететін техникалық құралдардың жеткілікті 
саны бар

III

2) Басшылық жұмыс үшін қажетті уақтылы ақпаратты алу жəне онымен 
алмасу үшін медициналық қызметкерлерге интернет желісіне кіруді 
қамтамасыз етеді

III

3) Медициналық ұйымның басшылығы Қазақстан Республикасының 
қолданыстағы нормативтік құқықтық актілерінің жəне құқықтық 
актілерінің ұйым персоналына қолжетімділігін қамтамасыз етеді

III

4) Медициналық ұйымның басшылығы медициналық карталарды 
электрондық форматта жүргізу үшін жағдай жасайды

III

5) Медициналық ұйым Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес 
құжаттамаларды басқару рəсімдерін бекітеді ***

II

16. Ақпаратты қорғау. Медициналық ұйым ақпараттың құпиялылығын, қауіпсіздігін 
жəне тұтастығын қамтамасыз етеді

1) Медициналық ұйымда медицина персоналына құпия ақпараттың 
қолжетімділік деңгейлері анықталған *

II

2) Баспа жəне электрондық тасымалдаушылардағы ақпарат 
зақымдалудан, жоғалудан жəне авторизацияланбаған кіруден 
қорғалады (автоматтандырылған ақпараттық жүйесіне рұқсатсыз кіру) *

II

3) Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес медициналық ұйымда 
пациент туралы ақпараттың құпиялылығы қамтамасыз етіледі ***

I

4) Персонал құпия ақпаратты қорғау жəне жарияламау бойынша ереже-
лерге оқытылады 

III

5) Медициналық ұйымда Қазақстан Республикасының заңнамасына 
сəйкес медициналық жəне медициналық емес құжаттарды сақтау 
мерзімі жəне жою тəртібі анықталған ***

II

17. Ішкі құжаттар. Басшылық персоналмен бірге медициналық ұйымның қызметін 
регламенттейтін медициналық ұйымның рəсімдерін əзірлейді, бекітеді жəне 

енгізеді 
1) Ұйымның рəсімдерін əзірлеу, келісу, бекіту жəне рəсімдеу, қайта қарау 

тəртібі бекітілген *
III

2) Ұйымның қолданыстағы барлық ішкі рəсімдерінің тізімі құрылады жəне 
жаңартылады **

III

3) Ұйымның басшылығы персонал үшін ұйымның қолданыстағы рəсімдері 
туралы ақпараттың қолжетімділігін қамтамасыз етеді 

III

4) Медициналық ұйымның персоналына ұйымның бекітілген рəсімдері бой-
ынша оқыту жүргізіледі

III

5) Персонал өз қызметін медициналық ұйымның басшылығы бекіткен 
рəсімдерге сəйкес жүзеге асырады

II

18. Медициналық құжаттама. Медициналық құжаттама уақтылы жасалады жəне 
медициналық көмектің сабақтастығына ықпал етеді

1) Медициналық карталарда Қазақстан Республикасының заңнамасына 
жəне ең үздік əлемдік тəжірибеге сəйкес бекітілген медициналық 
құжаттаманың нысандары қолданылады *** 

III

2) Медициналық картаның мазмұны медициналық ұйымның бекітілген 
рəсімдеріне сəйкес стандартталады. Медициналық картадағы əрбір 
жазба күні мен уақытын көрсете отырып, автормен қол қойылады *

I

3) Барлық жүргізілген емдеу іс-шаралары жəне дəрі-дəрмекпен терапия-
лар пациенттің медициналық картасында уақтылы құжатталады *

I

4) Медициналық карталарда медициналық ұйымның басшылығы бекіткен 
қысқартулар, тізімдегі символдар пайдаланылады. Медициналық 
карталардағы жазбалар түсінікті жазылған жəне рəсімделген * 

III

5) Медициналық ұйымда медициналық карталардағы жазбалардың са-
пасына, уақтылығына жəне толықтығына клиникалық аудит жүргізіледі 
(осы Стандарттың 8-тармағының 3) тармақшасын қарау) *

I

19. Деректерді талдау. Деректердің дұрыстығына тексеру жəне оларды 
статистикалық талдау жүргізіледі

1) Сыртқы ұйымдарда жарияланатын жəне ұсынылатын деректердің 
дұрыстығын тексеру рəсімдері бекітілген **

III

2) Деректердің дұрыстығын тексеруді орындайтын жауапты тұлғалар 
оқытылған, жеткілікті тəжірибесі мен біліктілігі бар **

III

3) Жаңа индикаторларды мониторингілеу кезінде деректердің дұрыстығын 
екінші тұлғамен тексеру (валидация) жүргізіледі *

III

4) Басшылыққа арналған тоқсандық есептерге қосу үшін деректерді инди-
каторлар бойынша деректерді жинау жауапты тұлғамен жүзеге асыры-
лады (1-тармақтың 4) тармақшасын жəне 2- тармақтың 4) тармақшасын 
қарау) **

III

5) Арнайы бөлімше болмаған жағдайда жиналатын деректерді 
статистикалық талдау жəне оларды мүдделі тараптарға уақтылы ұсыну 
бойынша жауапты тұлғалар анықталады **

II

20. Штаттық кесте. Штаттық кесте медициналық ұйымның ұйымдастырушылық 
құрылымына, миссиясына жəне қызметіне сəйкес келеді

1) Медициналық ұйымның штаттық кестесі медициналық ұйымның 
басшылығымен Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес 
бекітіледі ***

II

2) Штаттық кесте медициналық ұйымның ұйымдастырушылық 
құрылымына жəне қызметіне сəйкес келеді

III

3) Медициналық ұйымда Қазақстан Республикасының заңнамасына 
сəйкес лауазымдарға біліктілік талаптары бекітіледі *** 

II

4) Медициналық ұйымның басшылығымен штаттық кестені қайта қарау 
құрылымдық бөлімшелер басшыларының өтінімдері, штаттық кестенің 
өндірістік қажеттіліктерге сəйкестігін талдау негізінде жүргізіледі (персо-
налмен жасақталу деңгейін; қажетті өтілі мен біліктілік деңгейін анықтау; 
персонал лауазымдарының тиімді жəне рационалды құрылымын есеп-
теу) ***

III

5) Штаттан тыс қызметкерлерді, қоса атқарушыларды, консультанттар-
ды, резидентура тыңдаушыларын қоса алғанда лауазымның əрбір 
түріне медициналық ұйымның басшылығы біліктілік талаптары (білімі, 
оқыту, білімдер, дағдылар жəне тəжірибе) жəне аталған лауазым үшін 
ерекшелік функциялары көрсетілетін лауазымдық нұсқаулықты бекітеді 
**

II

21. Адами ресурстарды басқару. Медициналық ұйымда адами ресурстарды тиімді 
басқару процесі енгізілген

1) Персоналды іздеу, нұсқаулықтан өткізу (бағдарлау) жəне бейімдеу 
бойынша рəсімдер Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес 
əзірленеді жəне медициналық ұйымда енгізіледі ***

III

2) Медициналық ұйымның персоналы айналысатын лауазымдары-
на лауазымдық нұсқаулықтың біліктілік талаптарына сəйкес келеді. 
Персоналмен қол қойылған лауазымдық нұсқаулықтың көшірмесі 
кадрлық қызметте болады

III

3) Басшылар медициналық ұйымның персоналына үздіксіз білім алу үшін 
жағдай жасайды (интернетке рұқсат, компьютерлер, тренинг сыныптар, 
кітапхана)

III

4) Персоналды оқыту қажеттілігі анықталады. Оқыту медициналық 
ұйымның базасында немесе одан тыс жүргізіледі 

III

5) Басшылық медициналық ұйымның персоналының мотивациясы жəне 
корпоративтік рухты нығайту үшін рəсімдер əзірлейді жəне енгізеді (осы 
Стандарттың 6-тармағының 1) жəне 5) тармақшаларын; 14-тармағының 
5) тармақшасын қарау)

II

22. Персоналдың жеке іс парағы. Медициналық ұйымның басшылығы 
қызметкерлердің жеке іс парақтарын қалыптастыру, сақтау жəне жаңарту процесін 

анықтайды
1) Медициналық ұйым персоналының жеке іс парағы медициналық 

ұйымның бекітілген ішкі рəсімдеріне сəйкес сақталады. Жеке іс 
парақтарының мазмұны стандартталған

II

2) Штаттан тыс қызметкерлерді, қоса атқарушыларды, консультанттарды, 
резидентура тыңдаушыларын қоса алғанда медицина персоналының 
жеке іс парақтары маман сертификатын, білімі, еңбек өтілі жəне 
персоналдың біліктілігі туралы мəліметтерді қамтиды

I

3) Əрбір медицина қызметкерінің жеке іс парағы лауазымдық 
нұсқаулықтың талаптарына сəйкес қызметкердің білімі туралы 
құжаттардың дереккөзімен түпнұсқалылығын тексеру дəлелін қамтиды 

I

4) Əрбір медицина қызметкерінің жеке іс парағы жылына бір рет 
жүргізілетін персонал қызметін бағалау нəтижелерін қамтиды

II

5) Əрбір медицина қызметкерінің жеке іс парағы медициналық ұйымның 
ба засында жəне ұйымнан тыс оқытудан өту туралы жазбаларды 
қамтиды

III

23. Нұсқау. Медициналық ұйым ұйыммен таныстыру үшін əрбір қызметкермен 
нұсқау жүргізеді 

1) Медициналық ұйымда нұсқау жүргізу үшін оқу материалдары (жазбаша 
жəне (немесе) бейнематериалдар) əзірленеді жəне пайдаланылады

III

2) Барлық штаттық жəне штаттан тыс медициналық қызметкерлер, 
қоса атқарушылар, консультанттар, студенттер, резидентура 
тыңдаушылары, медициналық ұйымның базасында оқытудан өтетін 
тұлғалар медициналық ұйыммен, өздерінің лауазымдық міндеттерімен 
(қызметкерлер үшін) жəне қауіпсіздік бойынша негізгі талаптармен та-
нысу үшін нұсқаудан жəне оқытудан өтеді **

III

3) Персоналдың нұсқауы өртке қарсы қауіпсіздікті, төтенше жағдайларға 
дайындықты жəне жұмыс орнындағы қауіпсіздікті қамтиды

III

4) Персоналдың нұсқауы инфекциялық бақылау мəселелерін жəне 
медициналық жабдықтармен қауіпсіз жұмыс бойынша талаптарды 
қамтиды

III

5) Медициналық ұйым персоналының нұсқауы медициналық көмек сапа-
сын жəне пациенттің қауіпсіздігін арттыру бағдарламаларымен таны-
суды қамтиды

II

24. Клиникалық дағдыларды бағалау. Медициналық ұйымның басшылығы бекіткен 
рəсімдерге сəйкес клиникалық персоналдың білімін жəне клиникалық дағдыларын 

бағалау жүргізіледі
1) Жұмысқа орналасу барысында дəрігердің клиникалық дағдыларын 

бағалау жүргізіледі жəне оның клиникалық артықшылықтарының 
тізімі бекітіледі (осы медициналық ұйымдағы дəрігерге рұқсат етілген 
тəуекелі жоғары рəсімдердің жəне операциялардың тізбесі)

II

2) Жұмысқа орналасу барысында орта медицина персоналының 
клиникалық дағдыларын бағалау жүргізіледі жəне медициналық 
ұйымның рəсімдеріне сəйкес құзыреттілік тізімі бекітіледі

III

3) Жұмысқа орналасу барысында медициналық ұйымның параклиникалық 
құрылымдық бөлімшелері персоналының дағдыларын бағалау 
жүргізіледі 

II

4) Үш жылда бір рет немесе одан жиі дəрігердің қызметін, оның ағымдық 
біліктілігін (білімдерін, білімін, дағдыларын жəне тəжірибесін) 
бағалауды, емдеу нəтижелерін, оның ішінде жағымсыз нəтижелер 
мен басқа да деректерді ескере отырып, дəрігердің клиникалық 
артықшылықтарын қайта қарау рəсімі жүргізіледі *
Дəрігердің құзыреттілігі лауазымдық нұсқаулыққа, жұмыс 
көрсеткіштеріне немесе біліктілік деңгейіне сəйкес келмеген 
жағдайда дəрігерді осы ұйымның клиникалық практикасынан шетте-
ту (артықшылықтарын шектеу) немесе оқытуға немесе менторлыққа 
жіберу мəселесі қарастырылады 

II

5) Медициналық ұйымда жыл сайын параклиникалық құрылымдық 
бөлімшелер персоналының жəне орта медицина қызметкерінің 
құзыреттілігін қайта бағалау жүргізіледі 

I

25. Персоналды жыл сайын бағалау. Жылына бір рет медициналық ұйымның 
басшылығы бекіткен рəсімдерге сəйкес медицина персоналының жұмысын бағалау 

жүргізіледі
1) Медицина қызметкерлерін бағалау рəсімдері жəне бағалау түрлері 

бекітіледі.
Клиникалық мамандық дəрігерін (пациентке қарап-тексеру немесе ем-
деу жүргізетін дəрігер) бағалау түрі мына өлшемшарттарды қамтиды:
емдеу жəне күтім (дəрігер тиімді жəне лайықты медициналық көмек 
көрсетеді);
клиникалық білімі (дəрігердің керекті білімі бар, осы білімін жұмыста 
қолданады);
біліктілікті арттыру (дəрігер өзінің клиникалық практикасын жəне білімін 
жетілдіреді);
жеке қасиеттері жəне тіл тапқыштығы (дəрігер пациенттермен жəне 
əріптестерімен кəсіби қарым-қатынасты сақтайды);
əдеп практикасы (дəрігер пациентке аяушылықпен, əр түрлі əлеуметтік 
жəне мəдени қабаттағы пациенттерге сыйластықпен қарайды);
жүйелі ойлау (дəрігер керекті ресурстарды пайдалануда белсенділік 
жəне икемділік танытады);
ресурстарға үнемділікпен қарау (дəрігер дəрілік заттардың, зерттеуді, 
консультацияларды лайықты жəне уақтылы тағайындайды)

III

2) Дəрігерлерді, орта медицина персоналын жəне тізімі медициниалық 
ұйыммен анықталған басқа да қызметкерлерді бағалау барысында 
белгіленген жұмыс көрсеткіштері (қызмет индикаторлары) ескеріледі 
жəне осы көрсеткіштер жеке іс парақтарында қамтылады

II

3) Персоналды бағалаудың толтырылған нысаны жеке іс парағында 
сақталады. Ұйымның персоналы оның жұмысын бағалау нəтижелерімен 
танысқан

III

4) Бағалау нəтижелерінің негізінде Қазақстан Республикасы 
заңнамасының талаптарына сəйкес персоналдың айналысатын лауазы-
мына сəйкестігі анықталады *** 

III

5) Персоналдың кəсіби құзыреттілігін бағалау жүргізіледі (осы 
Стандарттың 24-тармағының 4), 5) тармақшаларын қарау)

II

26. Персоналдың денсаулығы жəне қауіпсіздігі. Медициналық ұйым персоналының 
денсаулығы жəне қауіпсіздігі Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес 

сақталады ***
1) Медициналық ұйым персоналға сəйкестендіру бейдждерін, қажетті 

қорғаныш киімдерін, жеке қорғаныш құралдарын жəне қорғаныш 
жабдықтарын (оның ішінде радиациялық қауіпсіздік бойынша құралдар) 
ұсынады (немесе қамтамасыз етеді) 

I

2) Медициналық ұйым Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес 
жұмыс орындарының қауіпсіздігін бағалауды жүргізеді ***

III

3) Медициналық ұйым жұмыс жүктемелеріне мониторинг жүргізеді, 
күйзелісті азайту жəне оны бақылау үшін персоналға психологиялық 
қолдау көрсетеді (күйзеліске қарсы бөлмелер, рухани тыныштық 
бөлмесі жəне басқалары) *

II

4) Медициналық ұйым салауатты өмір салтын ұстану бойынша персонал 
үшін іс-шаралар жүргізеді жəне жағдай жасайды (спорттық іс-шаралар, 
темекі тартуға қарсы бағытталған іс-шаралар жəне басқалары) **

I

5) Медициналық ұйым персоналды зиянды жəне/немесе қауіпті 
өндірістік факторлардан қорғауды қамтамасыз етеді жəне өндірістік 
жарақаттанушылықтың алдын алу бойынша шаралар қабылдайды **

I

27. Штаттын тыс қызметкерлер. Ұйымның штаттық кестесінде тұрмайтын 
персоналдың (штаттан тыс персонал) олармен ұсынылатын медициналық 

қызметтерге сəйкес білімі жəне біліктілігі болады
1) Штаттан тыс персонал медициналық ұйымның басшылығымен 

қойылатын біліктілік талаптарына сəйкес келеді.
Қызмет көрсетуге арналған шарттың көшірмесі кадрлық қызметте 
болады (осы Стандарттың 21- тармағының 2) тармақшасын жəне 
22-тармағының 1) тармақшасын қарау) **

III

2) Штаттан тыс персоналдың жеке іс парағы білімі туралы құжаттардың 
дереккөзімен түпнұсқалылығын тексеру дəлелін қамтиды (осы 
Стандарттың 21-тармағының 2) тармақшасын қарау) **

III

3) Жұмысқа орналасу барысында штаттан тыс медицина персоналының 
клиникалық дағдыларын бағалау жүргізіледі жəне медициналық 
ұйымның бекітілген рəсімдеріне сəйкес оның клиникалық 
артықшылықтарының тізімі немесе құзыреттілігінің тізімі бекітіледі (осы 
Стандарттың 24- тармағының 1), 2), 3) тармақшаларын қарау) **

III

4) Жылына бір рет штаттан тыс персоналдың жұмыс сапасын бағалау 
жүргізіледі, бағалау нəтижелері жеке іс парағында сақталады (осы 
Стандарттың 25-тармағын қарау) **

III

5) Штаттан тыс персоналдың жұмыс сапасын бағалау нəтижелері 
медициналық ұйым қызметтерінің сапасын арттыру үшін қолданылады

I

28. Шарттар мониторингі. Медициналық ұйымның басшылары шарт бойынша 
көрсетілетін қызметтердің жəне тауарлардың сапасын бақылайды 

1) Медициналық ұйымның басшысы медициналық ұйым үшін тауарларды 
немесе қызметтерді сатып алу туралы шарттардың күтімі бойынша жау-
апты тұлғаларды анықтайды

II

2) Əрбір шартта өнім берушілерге, ұсынылатын қызметтердің немесе 
тауарлардың көлеміне жəне сапасына қойылатын талаптар жазыла-
ды **

I

3) Əрбір шартта индикаторлар белгіленеді, олардың негізінде 
медициналық ұйым шартқа мониторинг жəне өнім берушінің 
тауарларының немесе қызметтерінің сапасына бағалау жүргізеді **

II

4) Белгіленген индикаторлардың негізінде шарттар мониторингінің 
нəтижелері медициналық ұйым басшысының назарына жеткізіледі **

II

5) Өнім берушінің қызметтері немесе тауарларының сапасы медициналық 
ұйымның талаптарына сəйкес келмеген жағдайда өнім берушімен шарт-
ты бұзуға дейін алып келетін сəйкессіздіктерді жою бойынша шаралар 
қабылданады

I

 3-тарау. Қауіпсіздікті басқару
1-параграф. Инфекциялық бақылау

29. Инфекциялық бақылау жөніндегі комиссия. Инфекциялық бақылау жөніндегі 
комиссия инфекциялық бақылау бойынша бағдарламалардың жəне 

алгоритмдердің орындалуын үйлестіреді
1) Медициналық ұйым эпидемиологиялық тəуекелдерді бағалауды 

қамтитын бір жыл ішіндегі инфекциялық бақылау жəне 
эпидемиологиялық ахуал нəтижелеріне талдау жүргізеді **

I

2) Эпидемиологиялық тəуекелдерді бағалау негізінде медициналық 
ұйымның басшылығы тəуекелдерді азайту бойынша қолжетімді жəне 
өлшенетін міндеттерді қамтитын алдағы күнтізбелік жылға арналған 
инфекциялық бақылау бойынша инфекциялық бақылау бағдарламасын 
жəне жұмыс жоспарын (іс-шаралар жоспарын) əзірлейді жəне бекітеді.**

III

3) Медициналық көмек көрсетумен (ауруханаішілік инфекциялар), оның 
ішінде тыныс алу аппаратураларын пайдаланумен, катетерлерді 
қолданумен байланысты инфекцияларға, сондай-ақ резистентті ми-
коорганизмдерден пайда болған жəне ұйым үшін басқа да басым 
инфекцияларға мониторинг жүргізіледі **

I

4) Инфекциялық бақылау жөніндегі комиссия ауруханаішілік инфекци-
ялар бойынша деректерге талдау жүргізеді жəне олардың негізінде 
пациенттің қауіпсіздігін арттыру бойынша шаралар қабылдайды **

II

5) Тоқсанына кемінде бір рет инфекциялық бақылау мамандары 
(инфекциялық бақылау комиссиясының мүшелері) ұйымның персона-
лына жəне басшылығына инфекциялық бақылау индикаторларының 
мониторинг нəтижелері туралы жəне инфекциялық бақылау мəселелері 
бойынша медициналық ұйымның қызметін жетілдіру үшін ұсынымдар 
туралы ақпарат береді

I

30. Инфекциялық бақылау бойынша бағдарлама. Медициналық ұйымда 
инфекциялық бақылау бойынша бағдарлама əзірленеді жəне енгізіледі

1) Инфекциялық бақылау бойынша бағдарлама Қазақстан 
Республикасының заңнамасына сəйкес əзірленеді жəне енгізіледі ***

III

2) Инфекциялық бақылау бойынша бағдарлама əзірлеу барысында 
дəлелді медицинаға негізделген ДДҰ немесе басқа да кəсіптік танылған 
көздердің ұсынымдары ескеріледі *

III

3) Анықталған инфекциялық аурулар туралы ақпарат Қазақстан 
Республикасының заңнамасына сəйкес денсаулық сақтау саласындағы 
уəкілетті орган Қоғамдық денсаулық сақтау комитетінің аумақтық 
департаменттеріне уақтылы ұсынылады ***

III

4) Басшылық инфекциялық бақылау бағдарламасын тиімді орындау үшін 
қажетті ресурстарды ұсынады

II

(Жалғасы. Басы 24-25-беттерде) 
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5) Медициналық ұйымның басшылығы денсаулық сақтау саласындағы 
уəкілетті органға инфекциялық бақылау нəтижелерін уақтылы ұсынуы 
үшін жауапты персоналды бекіткен

II

31. Инфекциялық бақылау бойынша рəсімдер. Медициналық ұйым инфекциялық 
бақылау саласында рəсімдерді жəне алгоритмдерді əзірлейді, бекітеді жəне 

енгізеді 
1) Медициналық ұйымда жеке қорғаныш құралдарын қолданудың əмбебап 

сақтық шаралары жəне ережелері бойынша алгоритмдер енгізіледі *
II

2) Медициналық ұйымның инфекциялық бақылау саласындағы рəсімдері 
жəне алгоритмдері Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес 
əзірленеді *

II

3) Медициналық ұйымда жеке қорғаныш құралдарының жеткілікті саны 
бар (осы Стандарттың 30- тармағының 5) тармақшасын қарау)

II

4) Қол өңдеу орындарында ағынды суы бар қол жуғыштар, сабын, 
антисептикатер, сулықтар немесе қолды кептіруге арналған басқа 
да құралдар орнатылған (осы Стандарттың 30- тармағының 5) 
тармақшасын қарау) 

I

5) Жеке қорғаныш құралдарын персонал медициналық ұйымның бекітілген 
рəсімдеріне сəйкес пайдаланады

I

32. Дезинфекциялау, стерильдеу жəне кір жуатын орын. Тазалау (жинау), дезин-
фекциялау, стерильдеу жəне киім-кешекті қолдану инфекция қаупін азайта отырып 

Қазақстан Республикасының заңнама актілеріне сəйкес жүргізіледі ***
1) Медициналық ұйымның персоналы Қазақстан Республикасында 

халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы 
саласындағы заңнаманың үй-жайларды жəне беттерді тазалау (жинау), 
дезинфекциялау бойынша талаптарын сақтайды

I

2) Бір рет қолданылатын бұйымдар ұйымның бекітілген рəсімдеріне 
жəне Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сəйкес 
пайдаланылғаннан кейін жойылады (қайта пайдалануды болдырыл-
майды) *

I

3) Медициналық мақсаттағы бұйымдарды дезинфекциялау жəне сте-
рильдеу «кір» аймақтан «таза» аймаққа процестің ағындылығын сақтай 
отырып, инфекция қаупін азайтумен жүргізіледі. Персонал стерильдеу 
жүргізудің кезеңділігін сақтайды (жинау, тасымалдау, есептеу, төсеу, 
стерильдеу алды тазалау, стерильдеу, қаптау, таңбалау, жеткізу, 
құралдарды сақтау) *

I

4) Стерильдеу алды тазалаудың жəне стерильдеудің сапасы химиялық 
жəне/немесе биологиялық индикаторларды қолдана отырып 
мониторингіленеді **

I

5) Таза жəне кір киім-кешекпен жұмыс істеу, киім-кешекті жуу кросс-
инфекциялар тəуекелін азайта отырып жүргізіледі. Персонал киім-
кешекпен жұмыс істеу бойынша рəсімдерді сақтайды (жинау, тасымал-
дау, беру, жуу, үтіктеу, есептеу, тарату, қолдану) * 

I

33. Медициналық қалдықтар. Ұйым қалдықтармен қауіпсіз жұмыс істеуді 
қамтамасыз етеді

1) Медициналық ұйымда медициналық мақсаттағы өткір, үшкір жəне 
кескіш бұйымдармен жұмыс істеуді қоса алғанда медициналық 
қалдықтармен қауіпсіз жұмыс істеу бойынша рəсімді, медициналық 
ұйымда пайда болатын барлық қалдықтарды жіктеу, сондай-ақ оларды 
уақтылы кəдеге жаратуды енгізеді *

I

2) Қауіпті медициналық қалдықтарды орталықтандырып жинауға арналған 
үй-жай Қазақстан Республикасының заңнама талаптарына сəйкес 
келеді (жабық қоқыс контейнерлері, ауаны жеткілікті желдету пайдала-
нылады, температуралық режим сақталады)

I

3) Қалдықтар Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес қауіпсіз 
жолмен кəдеге жаратылады*** 
Өткір, үшкір жəне кескіш заттар қалдықтарды қауіпсіз жинауға жəне 
жоюға арналған арнайы контейнерлерде кəдеге жаратылады 

I

4) Температуралық режимді жəне уақытша сақтау мерзімін сақтай отырып, 
қалдықтардың жіктемесіне сəйкес қан қалдықтары жəне компоненттері, 
биологиялық сұйықтықтар, ағза тіндері жұқтыру тəуекелін азайту арқы-
лы таңбаланған контейнерлерде сақталады жəне кəдеге жаратылады 

I

5) Медицина персоналы қауіпті медициналық қалдықтармен жұмыс істеу 
бойынша рəсімдерге оқытудан өтеді жəне оларды практикада сақтайды 
**

I

34. Ас блогы. Медициналық ұйым ас дайындау барысында инфекция тəуекелін 
азайтады 

1) Тамақ өнімдерімен барлық кезеңдерде жұмыс Қазақстан Республикасы 
заңнамасының талаптарына сəйкес келеді жəне олардың сақталуын 
жəне қауіпсіздігін қамтамасыз етіледі ***

I

2) Тамақ өнімдері температуралық режимді, ылғалдылықты, жарықтан 
қорғауды, желдетуді, сақтау мерзімін, тауар көршілестігін, шыққан 
жерін, сапасы мен қауіпсіздігін растайтын құжаттардың болуын, 
олардың ластануы мен бұзылуын, сондай-ақ оларға бөтен құралдар 
мен заттардың түсуін болдырмайтын шарттарды сақтауды қоса 
алғанда, Қазақстан Республикасының санитариялық-эпидемиологиялық 
талаптарын орындай отырып, сақталады *

I

3) Тамақ дайындаудың технологиялық процестері температуралық 
режимді, аймақтарға бөлуді (шикізат, дайын өнім), өңдеу мүкəммалын, 
жабдықтарды жəне ыдысты таңбалауды, дайын жəне шикі тамақ 
өнімдерін бөліп өңдеуді қоса алғанда, Қазақстан Республикасы 
халқының санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылық 
нормаларының талаптарын сақтай отырып жүргізіледі *

I

4) Санитариялық-эпидемиологиялық талаптарға сəйкес ас блогында 
кросс-инфекциялардың алдын алу үшін тамақ өнімдерін, беттерді, 
ыдыс тарды жəне басқа да дайындау орындарын өңдеу, азық-түлікті 
өңдеу жəне сақтау, сондай-ақ ас блогының қосалқы үй-жайларын өңдеу 
жүргізіледі

I

5) Медициналық ұйымдағы ас блогының персоналы медициналық қарап-
тексеруден, орындайтын жұмыс сипатына сəйкес кəсіби даярлықтан 
(біліктілік, мамандық), сондай-ақ тамақ өнімдерін өндірудің қауіпсіздігін 
қамтамасыз ететін Қазақстан Республикасы халқының санитариялық-
эпидемиологиялық саламаттылық нормалары талаптарын сақтау сала-
сында оқытудан жəне аттестаттаудан өтеді **

I

35. Инженерлік жүйелер жəне жөндеу жұмыстары. Инфекциялық бақылау 
инженерлік жүйелермен бақыланады. Инфекциялық бақылау талаптары жөндеу 

жұмыстарын жүргізу кезінде сақталады
1) Асептикалық жұмыс аймағы қажет орындарда (микробиологиялық, пато-

логиялық-анатомиялық зертханалар), медициналық ұйымда маман дан-
дырылған зертханалық жабдықтар орнатылады (ламинарлық бокстар)

II

2) Инфекциясы бар пациенттерді оқшаулауға арналған жеке кіру есігі бар 
сүзгі жəне (немесе) изолятор Қазақстан Республикасының заңнамасы 
талаптарына сəйкес жарақталған ***

I

3) Медициналық ұйымда жөндеу жəне құрылыс жұмыстарын жүргізу бары-
сында инфекциялық бақылау бойынша, жұмыстың масштабына жəне 
түріне байланысты тəуекелдердің деңгейін анықтау бойынша рəсімдер 
сақталады *

I

4) Жөндеу жұмыстарын жүргізетін тұлғалар инфекциялық бақылау 
мəселелері бойынша оқытудан өтеді

II

5) Жөндеу-құрылыс жұмыстарының нəтижесінде пациенттердің жəне 
персоналдың инфекция жұқтыруының алдын алу үшін оларды жүргізу 
медициналық ұйымның инфекциялық бақылау жөніндегі жауапты 
тұлғамен жазбаша келісіледі **

II

36. Оқшаулау рəсімі. Медициналық ұйымда (инфекциялық) пациенттерді оқшаулау 
бойынша рəсімдер жəне алгоритмдер əзірленеді жəне енгізіледі

1) Медициналық ұйымның персоналы инфекциялық пациенттерді 
оқшаулау бойынша рəсімдерге жəне алгоритмдерге оқытудан өтеді 

III

2) Медициналық ұйымда инфекциясы бар пациенттерді оқшаулау үшін 
жеке кіру есігі бар сүзгі жəне (немесе) изолятор болады

I

3) Инфекциясы бар пациент болатын аймақта жеке қорғаныш құралдары, 
персоналға жəне келушілерге инфекция жұқтыру тəуекелі туралы ха-
барлайтын көзбен көру белгісі болады. Оқшаулау рəсімі қол гигиенасын 
қатаң түрде сақтауды қамтиды

I

4) Инфекциясы бар пациенттер жəне олардың күтімімен айналыса-
тын адамдар қол гигиенасы жəне оқшаулау бойынша пациенттерге 
қойылатын талаптарды қамтитын инфекциялық бақылау мəселелеріне 
оқытудан өтеді **

II

5) Инфекциясы бар пациент болатын жəне оны шығарғаннан кейін үй-
жайларды жəне заттарды тазалау, өңдеу Қазақстан Республикасының 
санитариялық-эпидемиологиялық талаптары саласындағы заңнамаға 
сəйкес жүргізіледі ***

I

37. Персоналды инфекциялық бақылау мəселелері бойынша оқыту. Медициналық 
ұйым инфекциялық бақылау бойынша персоналды үздіксіз оқытуды жүргізеді

1) Жыл сайын медициналық ұйымның барлық персоналы инфекциялық 
бақылау мəселелері бойынша оқытудан өтеді **

III

2) Медициналық ұйым персоналының инфекциялық бақылау бойынша 
білімдері жыл сайын тестіленеді

III

3) Инфекциялық бақылау бойынша қосымша оқыту студенттер, резиден-
тура тыңдаушылары, медициналық ұйымның базасында білім алатын 
басқа да тұлғалар үшін жүргізіледі

II

4) Пациенттерді, пациенттің заңды өкілдерін инфекциялық бақылау 
мəселелері бойынша оқыту жүргізіледі 

II

5) Медициналық ұйымда инфекциялық бақылау мониторингі 
индикаторларының көрсеткіштері нашарлаған жағдайда медицина 
персоналын қосымша оқыту ұйымдастырылады (осы Стандарттың 
29-тармағының 5) тармақшасын қарау) 

II

2-параграф. Ғимараттың қауіпсіздігі
38. Ғимараттың қауіпсіздігі жөніндегі комиссия. Медициналық ұйымда Ғимараттың 

қауіпсіздігі бойынша бағдарлама енгізіледі, оның орындалуын Ғимараттың 
қауіпсіздігі жөніндегі комиссия үйлестіреді 

1) Ғимараттың қауіпсіздігі жөніндегі комиссия құрылады жəне жұмыс 
істейді, ол ғимараттың жəне қоршаған ортаның қауіпсіздігін сақтау бой-
ынша əрекеттерді үйлестіреді **

III

2) Ғимараттың қауіпсіздігі бойынша бағдарлама Қазақстан Республикасы-
ның заңнамасы негізінде əзірленеді жəне мынадай бөлімдерді қамтиды: 
қоршаған ортаның қауіпсіздігі жəне күзет жүйесі, өрт қауіпсіздігі, 
төтенше жағдайларға дайындық, қауіпті материалдармен жұмыс істеу, 
медициналық жабдықтар, коммуналдық (инженерлік) жүйелер * 

III

3) Ғимараттың қауіпсіздігі бойынша бағдарлама əрбір жылға жұмыстардың 
басым бағыттарын анықтай отырып, жыл сайын қайта қаралады *

III

4)  Тоқсан сайын медициналық ұйымның басшысы Ғимараттың қауіп-
сіздігі жөніндегі комиссиядан немесе жауапты лауазымды тұлғадан 
Ғимараттың қауіпсіздігі бойынша бағдарламаның орындалуына жүргізіл-
ген негізгі жұмыстар жəне ғимарат пен қоршаған ортаның қауіпсіздігі 
бойынша бар проблемалар (тəуекелдер) көрсетілетін есепті алады **

II

5) Медициналық ұйымның басшысы жыл сайын Медициналық ұйымды 
басқару органына жүргізілген негізгі жұмыстар жəне ғимарат 
пен қоршаған ортаның қауіпсіздігі бойынша бар проблемалар 
(тəуекелдер) (бар болса) көрсетілетін Ғимараттың қауіпсіздігі бойынша 
бағдарламаның орындалуы туралы есепті жолдайды **

II

39. Қоршаған ортаның қауіпсіздігі. Медициналық ұйымның ғимараты(тары) жəне 
аумағы пациенттер, персонал жəне келушілер үшін қауіпсіз жəне жайлы болып 

табылады * 
1) Медициналық ұйым ғимаратының жəне аумағының жағдайы Қазақстан 

Республикасының заңнамасы талаптарына сəйкес келеді ***
I

2) Өндірістік жарақат жағдайы жəне есептілікке жататын басқа да 
мəліметтер уəкілетті органдарға хабарланады

I

3) Ғимараттың қауіпсіздігі жөніндегі комиссия жүргізілген инспекция 
нəтижелерін кейіннен құжаттандыра отырып, тоқсан сайын ғимаратты 
жəне үй-жайларды, инженерлік жүйелерді жəне жабдықтарды инспекци-
ялайды (тестілейді) 

III

4) Ғимараттар жəне үй-жайлар, инженерлік жүйелер, жабдықтар жəне 
басқа да заттар тұрақты жаңартылады жəне қауіпсіз деңгейде 
сақталады

III

5) Персонал, пациенттер, келушілер үшін немесе қоршаған орта үшін 
едəуір тəуекелдер анықталған жағдайда медицналық ұйымның басшы-
лығы қаражат бөлу, мүдделі тараптарды ақпараттандыру жəне анық-
талған тəуекелдерді азайту бойынша қажетті əрекеттерді қабылдайды

I

40. Күзет жəне қорғау. Медициналық ұйымның ғимаратын жəне аумағын күзету 
жəне қорғау қамтамасыз етіледі 

(осы Стандарттың 37-тармағының 2) тармақшасын қарау) *
1) Медицина персоналы, штаттан тыс жəне келісімшарттық қызметкерлер, 

студенттер, резидентура тыңдаушылары медициналық ұйымның база-
сында оқытылатын тұлғалар медициналық ұйымның рəсімдеріне сəйкес 
сəйкестендіріледі (осы Стандарттың 26-тармағының 1) тармақшасын 
қарау)

III

2) Күзет қызметінің қызметкерлері күзету жəне қорғау мақсатында 
ғимаратта жəне аумақта мониторинг (бейнебақылау жəне (немесе) 
шолу жасау) жүргізеді 

II 

3) Ғимаратқа шолу жасау (инспекция) жəне күзет қызметінің қызметкерлері 
арасында кезекшілікті тапсыру құжаттандырылады ** 

III

4) Бөгде тұлғалардың күндізгі стационарға жəне режимдік бөлімшелерге 
кіруі шектеледі (инженерлік, коммуналдық жүйелерді бақылау аймағы 
жəне басқалары) 

I 

5) Күзет қызметінің қызметкерлері төтенше жағдайлар кезінде (қауіпсіздік 
бойынша кодтар кезінде) əрекет етуге, сондай-ақ алғашқы көмек 
көрсету бойынша оқытудан өтеді ** 

II 

41. Өрт қауіпсіздігі. Өрт қаупін жəне түтіндеуді төмендету бойынша бағдарлама 
енгізіледі (осы Стандарттың 38- тармағының 2) тармақшасын қарау) *

1) Өртті ерте анықтау жүйесі жұмыс істейді, тұрақты инспекцияланатын 
жəне қажет болған жағдайда жаңартылатын өрт сөндіруге арналған жа-
рамды құралдар болады 

II

2) Өртті ерте анықтауға жəне сөндіруге арналған құралдарды жəне 
жүйелерді инспекциялау, тестілеу жəне сақтау құжаттандырылады **

I

3) Өрт кезінде жəне басқа да төтенше жағдайларда ғимараттан қауіпсіз 
көшіру үшін көшіру жолдары еркін күйде сақталады. Ақпараттық жəне 
нұсқаушы белгілер (шығуды, өрт сөндіру мүкəммалын жəне гидранттар-
ды нұсқаушылар), көшіру схемасы бар 

II

4) Түтін мен өрттің таралуын шектеу үшін өртке қарсы есіктер ор-
натылады, өртке төзімді материалдар пайдаланылады, жанғыш 
материалдардың пайдалануы азайтылады 

II

5) Медициналық ұйымның персоналымен жыл сайын өрт жəне түтіндену 
кезіндегі əрекеттер бойынша практикалық жаттығу жүргізіледі (осы 
Стандарттың 47-тармағының 2) тармақшасын қарау) **

II

42. Басқа төтенше жағдайлар. Басқа да төтенше жағдайлардың қауіпін төмендету 
бойынша бағдарлама енгізіледі (осы Стандарттың 37 -тармағының 2) тармақшасын 

қарау) *
1) Медициналық ұйым туындау ықтималдығын, бұзу күшін (салдарларын) 

жəне ұйымның өңір үшін маңызды төтенше жағдайлардың түрлеріне 
дайындық деңгейін көрсете отырып, тəуекелдерді бағалау түрінде ау-
дан үшін маңызды төтенше жағдайлардың түрін анықтайды **

III

2) Төтенше жағдайлар бойынша тəуекелдерді бағалаудың негізінде 
жылдық іс-шаралар жоспарында жұмыстың басым бағыттары 
анықталады **

III

3) Ұйымның төтенше жағдайларға дайындығын жетілдіру үшін ресурстар 
бөлінеді 

III

4) Медициналық ұйымда төтенше жағдайлар кезінде қабылданатын 
əре кеттер бойынша жыл сайын персоналдың практикалық жаттығуы 
өткізіледі: шұғыл медициналық көмек көрсету, судың жəне электрдің 
бала малы көздерін пайдалануға дайындық, хабарлау жүйесінің дұрыс-
тығын тексеру (осы Стандарттың 46-тармағының 3) тармақшасын 
қарау) **

III

5) Төтенше жағдайлар кезінде əрекеттер бойынша практикалық оқыту 
аяқталысымен сəйкессіздікті жақсарту жəне үздіксіз жақсартуды 
қолдау жөніндегі іс-шаралар жоспарын əзірлей отырып, жүргізілген оқу 
нəтижелеріне талдау жүргізіледі **

II

43. Қауіпті материалдар жəне қалдықтар. Қауіпті материалдармен жəне 
қалдықтармен жұмыс істеу Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес 
жүзеге асырылады жəне адамдардың жəне қоршаған ортаның қауіпсіздігі 

қамтамасыз етіледі *** 
1) Атауларды (құрамы), сақтық шараларын жəне апатты жағдайлар 

кезіндегі бастапқы көмек шараларын, сақтау орындарын, барынша 
рұқсат етілетін сақтау көлемін жəне таңбалау үшін қолданылатын 
ескерту белгілерін көрсете отырып, медициналық ұйымның барлық 
қауіпті материалдары мен қалдықтарының тізімі (от қауiптi материалда-
рын қоса) анықталады (осы Стандарттың 33-тармағын қарау)

II

2) Қауіпті материалдарды таңбалауды, сақтауды, олармен жұмыс істеу, 
тасымалдау, кəдеге жарату кезінде қорғаныш құралдарын киюді қоса 
алғанда, қауіпті материалдармен жұмыс істеуге қойылатын талаптар 
жазылады*

II

3) Барлық қауіпті материалдар мен қалдықтар атауы (құрамы), 
жарамдылық мерзімі жəне қолданылатын сақтық белгілері көрсетіле 
отырып таңбаланады

II

4) Қауіпті материалдарды қолдану орындарында сақтық шаралары 
жəне бастапқы медициналық көмек көрсету алгоритмдері бойынша 
қолжетімді ақпарат болады 

I

5) Медицина персоналы қауіпті материалдарды төгілген кезде жылдам 
жинау (залалсыздандыру) жəне инцидент туралы жауапты лауазымды 
тұлғаларға хабарлау бойынша əрекеттерге оқытудан өтеді

I

44. Медициналық жабдық. Медициналық жабдықтың қауіпсіздігі тестілеу, 
калибрлеу, жұмыс жағдайында сақтау жəне персоналды оқыту жолымен 

қамтамасыз етіледі
1) Медициналық жабдықтардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету бой-

ынша бағдарлама енгізіледі (осы Стандарттың 37-тармағының 2) 
тармақшасын қарау) *

III

2) Барлық медициналық жабдықтың тізімі жəне есебі жүргізіледі III
3) Медициналық жабдықтарға профилактикалық қызмет көрсету, тестілеу, 

калибрлеу, сақтау, жөндеу жүргізіледі жəне құжаттандырылады:
жабдықтың əрбір бірлігіне профилактикалық қызмет көрсету өндірушінің 
нұсқаулығына сəйкес жиілікпен немесе одан жиі жүргізіледі; 
профилактикалық қызмет көрсету жиілігі медициналық ұйымның 
құжаттарында жазылған; 
жабдықтарға профилактикалық қызмет көрсету кестесі жыл сайын 
құрылады ** 

I

4) Медициналық ұйымның басшылығы бекіткен рəсімдерге сəйкес пер-
соналды медициналық жабдықпен қауіпсіз жұмыс істеуге оқыту 
жүргізіледі.
Оқытудан өткен жəне құзыретті персонал медициналық жабдықтармен 
жұмысқа жіберіледі *

III

5) Пайдаланушыларға хабарлау жəне шақырту, бұзылу жəне 
медициналық жабдықтармен байланысты басқа да жағдайларда шара-
лар қабылдау жүйесі енгізіледі (мысалы, жану қаупі) * 

I

45. Коммуналдық жүйелер. Медициналық ұйымдағы коммуналдық жəне инженерлік 
жүйелер Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сəйкес келеді *** 
1) Медициналық ұйымның басшылығы коммуналдық жəне инженерлік 

жүйе лерді инспекциялау, тестілеу жəне сақтау тəртібі мен жиілігін 
анықтайды *

III

2) Коммуналдық жəне инженерлік жүйелердің жұмысы бақыланады, 
сақталады жəне жақсартылады 

III

3) Жүргізілген мониторинг нəтижелерін құжаттай отырып, желдету 
жүйелеріне мониторинг жүргізіледі

III

4) Шаң басудың алдын алу үшін желдету жүйесіне өндірушінің 
ұсынымдарына сəйкес жиілікпен ауыстырылатын сүзгілер орнатылады 

III

5) Коммуналдық жəне инженерлік жүйелер төтенше жағдайлар кезінде 
ішінара немесе толық ажыратылуды жеңілдету үшін таңбаланады

I

46. Су жəне электр жүйесі. Медициналық ұйымда судың жəне электрдің балама 
көздерін қоса алғанда оларға үдіксіз қолжетімділік қамтамасыз етіледі 

1) Медициналық ұйымда ауыз су жəне электр жылдың кез келген 
уақытында тəулік бойына қолжетімді болып табылады

III

2) Медициналық ұйымда балама көздерден сумен жабдықтау жəне элек-
трмен жабдықтау аса маңызды аймақтар жəне қызметтер анықталады 
**

III

3) Сумен жабдықтаудың балама көздері тоқсан сайын тестіленеді ** II
4) Электрмен жабдықтаудың балама көздері тоқсан сайын тестіленеді, ба-

ламалы көздерден электр өндіру үшін қажетті отын қоры бар **
III

5) Диализациялық бөлімшеде (орталықта) пайдаланылатын суды таза-
лау жүйесі Қазақстан Республикасының халқына нефрологиялық көмек 
көрсетуді ұйымдастыру стандартына сəйкес келеді*** 

II

47. Персоналды ғимараттың қауіпсіздігі бойынша оқыту. Ғимараттың жəне 
қоршаған ортаның қауіпсіздігін сақтау үшін медициналық ұйымның персоналын 

оқыту, білімін тестілеу жүргізіледі
1) Персонал қауіпті материалдармен жұмыс істеу ережелеріне оқытылады 

(осы Стандарттың 43-тармағының 1) тармақшасын қарау)
II

2) Персонал өрт туралы хабарлауды қоса алғанда өрт кезіндегі əрекет-
терге, өртті сөндіру жəне пациенттерді көшіру дағдыларына оқытылады

II

3) Персонал төтенше жағдайлар кезіндегі əрекеттерді қоса алғанда жаб-
дықтармен жəне коммуналдық (инженерлік) жүйелермен жұмыс істеуге 
оқытылады (осы Стандарттың 43- тармағының 4) тармақшасын қарау)

II

4) Штаттық жəне штаттан тыс персонал, студенттер, резидентура 
тыңдаушылары, медициналық ұйымның базасында оқытылатын 
тұлғалар, үй-жайларды жалдаушылар, волонтерлер жəне келушілер 
медициналық ұйымның ғимаратында жəне аумағында болу кезіндегі 
қауіпсіздік ережелеріне оқытылады

III

5) Жыл сайын медициналық ұйымның басшылығы бекіткен рəсімдерге 
сəйкес персоналдың медициналық ұйымның ғимаратында жəне 
аумағында болу кезіндегі қауіпсіздік ережелерін білуіне тестілеу 
жүргізіледі 

I

3-параграф. Дəрілік заттардың жəне медициналық мақсаттағы бұйымдардың 
қауіпсіздігі

48. Дəрілік заттарды жəне медициналық мақсаттағы бұйымдарды басқару. 
Медициналық ұйымдарда ұйымда дəрілік заттармен жəне медициналық 

мақсаттағы бұйымдармен қауіпсіз жұмыс істеу қамтамасыз етіледі
1) Дəрілік заттармен жəне медициналық мақсаттағы бұйымдармен жұмыс 

істеу Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес жүзеге асыры-
лады ***

II

2) Жыл сайын дəрілік заттардың жəне медициналық мақсаттағы 
бұйымдардың айналымын басқару жүйесіне мыналарды қамтитын 
талдау жүргізіледі: жоспарлау жəне сатып алу; сақтау; дəрігерлік 
тағайындау; дайындау немесе еріту; пациентке енгізу; емдік əсеріне 
мониторинг **

II

3) Дəрілік заттарды жəне медициналық мақсаттағы бұйымдарды басқару 
жүйесіне тəеуеклдерді бағалауды (дəрілік заттардың пайдаланумен 
байланыстымəселелерді немесе қауіптілігі жоғары зоналарды анықтау) 
қамтитын талдау жүргізіледі **

II

4) Дəрілік заттарды жəне медициналық мақсаттағы бұйымдарды басқару-
дың əрбір сатысын сипаттайтын рəсімдер əзірленеді жəне енгізіледі: 
жоспарлау жəне сатып алу; сақтау; дəрігерлік тағайындау; дайындау не-
месе еріту; пациентке енгізу; пациентке əсеріне мониторинг *

I

5) Дəрілік заттарды жəне медициналық мақсаттағы бұйымдарды басқару 
мəселелерін, сонымен қатар формулярлық тізімді қарастыратын 
формулярлық комиссия құрылады жəне жұмыс істейді **

I

49. Дəрілік заттарды жəне медициналық мақсаттағы бұйымдарды сақтау. 
Дəрілік заттар жəне медициналық мақсаттағы бұйымдар қауіпсіз жəне тиісті 

жолмен сақталады
1) Барлық дəрілік заттар жəне медициналық мақсаттағы бұйымдар ата-

уын (құрамын), жарамдылық мерзімін көрсете отырып, Қазақстан 
Республикасы заңнамасының талаптарына сəйкес сақталады **

II

2) Дəрілік заттар жəне медициналық мақсаттағы бұйымдар температу-
ралық режимді, ылғалдылықты жəне басқа да шарттарды ұстана оты-
рып, оларды сақтауға қойылатын талаптарға сəйкес сақталады

II

3) Қатаң есепке алынуға жəне бақылануға жататын есірткі жəне басқа 
да дəрілік заттар Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес 
сақталады ***

II

4) Медициналық ұйымның ішкі ережелері дəрілік заттардың жəне 
медициналық мақсаттағы бұйымдардың жоғалудан жəне ұрлануынан 
сақталуын қамтамасыз етеді

II

5) Дəріхана персоналы/бекітілген лауазымды тұлғалар Қазақстан 
Республикасы заңнамасының талаптарына сəйкес дəрілік заттардың 
сақталуын қамтамасыз ету үшін медициналық ұйымдарда дəрілік 
заттардың жəне медициналық мақсаттағы бұйымдардың барлық 
сақталу орындарына бақылау жүргізеді **

I

50. Дəрілік заттармен, медициналық мақсаттағы бұйымдармен ерекше жұмыс істеу 
жəне оларды жоюдың ерекше жағдайлары. Дəрілік заттармен жəне медициналық 
мақсаттағы бұйымдармен жұмыс істеу жəне оларды жоюдың ерекше жағдайлары 

жазылады
1) Медициналық ұйымның басшылығы жарамдылық мерзімі өткен дəрілік 

заттарды жəне медициналық мақсаттағы бұйымдарды анықтау жəне 
жою тəртібін бекітеді жəне сақталуын бақылайды *

I

2) Медициналық ұйымның басшылығы пациенттердің сатып алған (жеке, 
сырттан əкелінген) дəрілік заттарымен жəне медициналық мақсаттағы 
бұйымдарымен жұмыс істеу тəртібін бекітеді жəне сақталуын 
бақылайды *

I

3) Медициналық ұйымның басшылығы дəрілік заттардың жəне 
медициналық мақсаттағы бұйымдарды ұрланудан жəне жоғалудан 
қорғауды, жиынның дайындығын уақтылы тексеруді жəне құрамының 
уақтылы толтырылуын қоса алғанда шұғыл жағдайларға арналған 
дəрілік заттардың жəне медициналық мақсаттағы бұйымдардың 
жиындарымен (шокқа қарсы төсеме, эпидемияға қарсы төсеме, 
реанимациялық жиын) жұмыс істеу тəртібін бекітеді жəне бақылайды*

I

4) Медициналық ұйымның басшылығы медициналық ұйым басшылығы 
бекіткен рəсімдерге сəйкес дəрілік заттарды жəне медициналық мақ-
саттағы бұйымдарды кері қайтару тəртібін бекітеді жəне бақылайды *

I

5) Медициналық ұйымның басшылығы радиофармацевттік жəне басқа да 
қауіпті дəрілік заттармен жұмыс істеу тəртібін бекітеді жəне бақылайды *

I

51. Дəрілік заттарды тағайындау. Дəрілік заттарды тағайындау жəне дəрілік 
заттардың тағайындалуын тексеру процесі белгіленеді

1) Тағайындау парағында немесе рецептте міндетті ақпаратты толты-
руды қоса алғанда дəрілік заттарды тағайындауға қойылатын та-
лаптар бекітілген: пациентті сəйкестендіру; дəрілік заттардың атауы 
(халықаралық патенттелмеген немесе тауарлық атауы); дозасы; енгізу 
жолы; жиілігі; курстың ұзақтығы*

I

2) Медициналық ұйымда ұйымның басшылығы дəрігерлік тағайындаулар 
немесе рецепттер парақтарының дұрыс толтырылуын бақылау рəсімін 
əзірлеген жəне бекіткен *

I

3) Медициналық ұйымның басшылығы шұғыл жағдайларда дəрілік зат-
тарды ауызша тағайындау кезінде қолданылатын рəсімдерді əзірлейді 
жəне бекітеді *

I

4) Тағайындаудың негізділігін жəне толықтығын айқындау үшін ағымдық 
медициналық карталарда дəрілік заттардың тағайындалуына тексеру 
жүргізіледі

I

5) Ағымдық жəне жабық медициналық карталардағы дəрігерлік 
тағайындау парақтарының ұйымдастырушылық жəне пациеттің 
қауіпсіздік рəсімдерінің сақталу мəніне таңдамалы клиникалық аудит 
жүргізіледі *

I

52. Дəрілік заттарды дайындау. 
Дəрілік заттар қауіпсіз жəне таза ортада дайындалады

1) Дəрілік заттар қажетті жабдықтары мен бұйымдары бар таза жəне 
қауіпсіз жұмыс аймағында дайындалады (ерітіледі, өлшенеді) 

I

2) Стерильді дəрілік заттарды дайындайтын медицина персоналы дəрілік 
заттарды дайындау қағидаларына жəне асептика əдістеріне оқытылады 
**

I

3) Пациентке енгізілген жəне пациент қабылдаған əрбір дəрілік зат жазба 
уақытын жəне жазба авторын көрсете отырып, тағайындау парағында 
(немесе басқа құжатта) құжатталады ** 

I

4) Дəрілік заттарды қауіпсіз енгізу бес тармақтың дұрыстығын тексеру 
арқылы қамтамасыз етіледі: дəл сол пациент, дəрілік зат, доза, енгізу 
жолы, қабылдау уақыты жəне жиілігі

I

5) Дəрілік заттарды пациенттің өздігімен енгізу процесі жазылады (ингаля-
тор немесе инсулинді қалам)* 

III

53. Дəрілік заттармен жұмыс істеу мониторингі жəне оқыту. Дəрілік заттардың 
əсеріне мониторинг жəне қажеттіліктерге байланысты пациенттерді жəне персо-

налды мерзімді оқыту жүргізіледі
1) Медициналық ұйымның басшылығы дəрілік заттардың əсеріне жəне 

жанама əсерлеріне мониторинг жүргізу бойынша рəсімдерді əзірлейді 
жəне бекітеді **

I

2) Пациентті ауруханадан шығарғаннан кейін ұсынылатын дəрілік заттар 
бойынша оқытуды қоса алғанда дəрілік заттарды қабылдау мəселелері 
бойынша пациентке оқыту жүргізіледі**

I

3) Медициналық ұйымда əлеуетті қателіктерді жəне қателіктері 
анықтау, хабарлау жəне талдау процесі енгізілген (осы Стандарттың 
6-тармағының 3) тармақшасын қарау)

I

4) Дəрігерлер жəне дəрілік заттармен жұмыс жасауға тартылған басқа 
да персонал үшін дəрілік заттар бойынша анықтамалық ақпаратқа 
қолжетімді болады

I

5) Медициналық ұйымда дəрігерлер, мейіргерлер жəне дəрілік заттармен 
жұмыс жасауға тартылған басқа да персонал медициналық ұйымның 
басшылығы бекіткен рəсімдерге сəйкес дəрілік заттармен жұмыс істеу 
мəселелері бойынша оқытылады **

I

54. Антибиотиктерді бақылау. Медициналық ұйым антибиотиктерді бақылау 
бойынша бағдарламаны енгізеді

1) Антибиотиктерді бақылау бойынша бағдарлама (нұсқаулық) 
тағайындалуы шектелген антибиотиктердің тізімін қамтиды, сондай-ақ 
резервтік антибиотиктерді қолдануға көрсетілімдерді сипаттайды *

I

2) Антибиотиктерді бақылау бойынша бағдарлама немесе нұсқаулық 
медициналық ұйымның басшылығы бекіткен рəсімдерге сəйкес 
ұжымдық əзірленеді (дəрігердің жəне (немесе) клиникалық 
фармакологтың, инфекциялық бақылау, микробиология бойынша 
маманның қатысуымен) 

I

3) Дəрігерлер жəне басқа да тұтынушылар антибиотиктерді бақылау бой-
ынша бағдарламаның немесе нұсқаулықтың талаптарына оқытылады

I

4) Медициналық карталар антибиотиктерді бақылау бойынша 
бағдарламаны немесе нұсқаулықты орындау мəніне тұрақты қаралады 

I

5) Антибиотиктерді бақылау бойынша бағдарламаны немесе нұсқаулықты 
орындау медициналық көмектің сапасын жетілдіру үшін пайдаланыла-
тын индикаторлар арқылы мониторингіленеді **

I

4-тарау. Пациентті емдеу жəне оның күтімі
1-параграф. Пациенттің қауіпсіздігі 

55. Пациентті сəйкестендіру. Пациенттің қауіпсіздігі пациентті сəйкестендіру 
процесі арқылы арттырылады 

1) Медициналық ұйымның басшылығы пациентке кемінде екі идентифи-
каторды қолдана отырып, пациентті сəйкестендіру процесін сипаттай-
тын пациентті сəйкестендірудің операциялық рəсімінің стандарттарын 
(бұдан əрі – ОРС) бекітеді *

I

2) Пациент əрбір емшараның, операцияның, инъекцияның, дəрілік заттар-
ды қабылдаудың, биоматериалды алу жəне басқа да жағдайлардың 
алдында ОРС сəйкес сəйкестендіріледі

I

3) Пациентті сəйкестендіру екі идентификатормен сəйкестендіру білезігін 
пайдалану жолымен не медициналық ұйым басшылығы бекіткен 
пациент терді сəйкестендірудің басқа балама тəсілдері арқылы 
жеңілдетіледі

I

4) Пациенттің идентификаторлары медициналық карталардың барлық 
түрлерінде жəне пациенттің биоматериалдары бар барлық контейнер-
лерде болады

I

5) Пациентті сəйкестендіру процесі пациенттің қауіпсіздігін арттыру үшін 
қолданылатын индикаторлар арқылы мониторингіленеді. Индикаторлар 
пациентті сəйкестендірудің пайдаланылатын тəсілдеріне байланысты 
таңдап алынады ** 

I

56. Ақпаратты тиімді беру. Пациенттердің қауіпсіздігі ауызша жəне (немесе) теле-
фонмен ақпарат берудің стандартталған процесі арқылы арттырылады 

1) Ақпаратты алушы жазып алатыны жəне хабарламаны дауыстап 
оқитыны, хабарлаушы тұлға хабарламаның дұрыстығын растауы 
жазылған, ақпаратты ауызша жəне (немесе) телефон арқылы қабылдау 
мен берудің ОРС əзірленеді жəне енгізіледі *

I

2) Зертханалық жəне диагностикалық зерттеудің күрделі нəтижелері тура-
лы хабарлама, пациентке ауызша дəрілік заттар тағайындау ақпаратты 
ауызша жəне (немесе) телефон арқылы қабылдау мен берудің ОРС-ке 
сəйкес беріледі. 

I

3) Медициналық ұйым барлық зертханалық жəне диагностикалық зерт-
теулер үшін күрделі мəндердің тізімін анықтайды (медициналық ұйым 
көрсететін немесе немесе аутсорсингке берілген)

I

4) Пациентке, пациенттерге күтімді медициналық қызметкерлердің ара-
сында, пациенттерге күтімді жүзеге асыратын тұлғалардың арасын-
да тапсыру кезінде ақпаратты беру бойынша ОРС əзірленеді жəне 
енгізіледі

I

5) Зертханалық жəне диагностикалық зерттеулердің күрделі нəтижелерін 
хабарлау кезінде ауызша жəне (немесе) телефонмен ақпаратты 
беру процесі жəне ұйымдар мен қызметтер арасында пациентті тап-
сыру процесі пациенттің қауіпсіздігін арттыру үшін қолданылатын 
индикатор(лар) арқылы мониторингіленеді * 

I

57. Тəуекелі жоғары дəрілік заттардың қауіпсіздігі (жанама əсерлердің жоғары 
деңгейі бар жəне науқастың денсаулығына айтарлықтай зиян келтіретін дəрілер, 
сондай-ақ басқа дəрілердің атауларына немесе орамаларына ұқсас дəрілік зат-
тар). Пациенттердің қауіпсіздігі тəуекелі жоғары дəрілік заттарды стандартталған 

таңбалау жəне олармен қауіпсіз жұмыс істеу есебінен арттырылады
1) Тəуекелі жоғары дəрілік заттармен жұмыс істеуді сипаттайтын ОРС 

əзірленеді *
Рəсім:
тəуекелі жоғары дəрілік заттарды таңбалауды; 
тəуекелі жоғары дəрілік заттарды сақтауды;
егер ерекшеліктер болса – тағайындауды жəне қолдануды; 
тəуекелі жоғары дəрілік заттардың тізімін; 
персоналды оқытуды қамтиды.

I

2) Концентратталған электролиттермен жұмыс істеуді сипаттайтын ОРС 
əзірленеді *
Рəсім:
 концентратталған электролиттерді таңбалауды;
концентратталған электролиттерді сақтау – сирек пайдалану орын-
дарында сақтауға тыйым салуды, тек клиникалық қажетті орындарда 
сақтауды;
егер ерекшеліктер болса – тағайындау жəне қолдануды;
концентратталған электролиттердің тізімін;
персоналды оқытуды қамтиды

I

3) Атауы ұқсас жəне қаптамасы ұқсас дəрілік заттармен жұмыс істеуді си-
паттайтын ОРС əзірленеді *
Рəсім:
атауы ұқсас жəне қаптамасы ұқсас дəрілік заттарды таңбалауды;
егер дəрілік заттардың атаулар үндес немесе сыртқы беті ұқсас болса, 
оларды бір сөреде немесе бір қатарда сақтауға тыйым салуды;
егер ерекшеліктер болса – тағайындауды жəне қолдануды; 
атауы ұқсас жəне қаптамасы ұқсас дəрілік заттардың тізімін;
персоналды оқытуды қамтиды *

I

4) Тəуекелі жоғары дəрілік заттармен, концентратталған электролиттер-
мен, атауы ұқсас жəне қаптамасы ұқсас дəрілік заттармен жұмыс істеуді 
сипаттайтын ОРС барлық ұйымда орындалады

I

5) Концентратталған электролиттермен, тəуекелі жоғары дəрілік заттар-
мен жəне атауы ұқсас жəне қаптамасы ұқсас дəрілік заттармен жұмыс 
істеу пациенттің қауіпсіздігін арттыру үшін пайдаланылатын индикатор-
лар арқылы мониторингіленеді ** 

I

58. Хирургиялық қауіпсіздік: дұрыс дене мүшесі, дұрыс емшара жəне дұрыс 
пациент. Пациенттердің қауіпсіздігі дұрыс пациентке дұрыс дене мүшесінде дұрыс 
емшараны қамтамасыз ету үшін стандартталған операция алды верификация 

(пациенттің жоспарланған инвазиялық процедураға сəйкестігін растау) жəне тайм-
аутттың (медициналық қызметкерлердің хирургиялық операцияларға немесе 

жоғары тəуекелді инвазиялық процедураларына дайын болуын тексеру) есебінен 
арттырылады

1) Медициналық ұйымда операция орнын таңбалауды жəне (немесе) 
инвазивті емшараны, операция алды тексеру рəсімдерін жəне дене 
учаскесінің дұрыстығын қамтамасыз ету үшін тайм-аут, дұрыс емшара-
ны жəне операцияны жəне пациентті сəйкестендіруді сипаттайтын ОРС 
əзірленеді *

I

2) Дене учаскесін операцияны (емшараны) орындайтын дəрігер 
тəуекелі жоғары операцияның жəне инвазивтік емшараның алдында 
медициналық ұйымда бекітілген бірыңғай белгі түрінде таңбалайды

I

3) Медициналық ұйымның басшылығы бекіткен рəсімдерге жəне нысанға 
мына процестерді тексеруді қамтитын операция алдындағы верифика-
циялау жүзеге асырылады:
пациенттің өзінің идентификаторларын (толық аты, туған жылы) растауы
пациенттің оперативтік араласуды немесе тəуекелі жоғары емшараны 
жүзеге асыруға ақпараттандырылған келісімді растауы
пациенттің оперативтік араласу учаскесін (дене жəне/немесе ағза жағы 
жəне учаскесі) растауы
операция орнын таңбалау
пациенттің аллергиясының болуы немесе болмауы
пациенттің тыныс алу жолының проблемалары

I

4) Барлық хирургиялық команда мына сатыларды қамтитын тайм-аут 
рəсіміне қатысады:
пациентті сəйкестендіру;
операциялық араласу атауын немесе инвазивтік емшараны растау;
операциялық араласу учаскесін жəне жағын жəне инвазивтік емшара-
ны растау;
хирургиялық бригаданың операцияға дайындығы
Тайм-аут медициналық картада құжатталады.

I

5) Операция алды верификациялауды жəне тайм-аут рəсімін орындау 
пациенттің қауіпсіздігін арттыру үшін пайдаланылатын индикаторлар 
арқылы мониторингіленеді **

I

59. Медициналық көмек көрсетумен байланысты инфекциялар тəуекелін қол 
гигиенасы арқылы төмендету. Пациенттердің қауіпсіздігі медициналық көмек 

көрсетумен байланысты инфекциялардың алдын алу үшін кешенді қол гигиенасы 
бағдарламасының есебінен арттырылады

1) Қолды жуу (қолды өңдеу) түрлері мен кезеңдерін сипаттайтын дəлелді 
базаға (əдебиетке) негізделген рəсімдер, сондай-ақ қолды өңдеуге 
арналған көрсетілімдер əзірленеді *

I

2) Қолды өңдеу бойынша рəсімдер барлық медициналық ұйымда орын-
далады 

I

3) Қолды өңдеу рəсімдерін орындау үшін ресурстар қажетті көлемде 
ұсынылған.

I

4) Медицина персоналы қолды өңдеу түрлеріне, кезеңдеріне жəне 
көрсетілімдеріне оқытылады **

I

5) Қолды өңдеу практикасы пациенттің қауіпсіздігін арттыру үшін пайдала-
нылатын индикатор(лар) арқылы мониторингіленеді **

I

60. Пациенттің құлауы салдарынан залал тəуекелін төмендету. 
Қауіпсіздік тəуекел топтары пациенттерінің құлау тəуекелін алғашқы жəне қайта 
бағалау есебінен, сондай-ақ профилактикалық іс-шаралар жəне қауіпсіз қоршаған 

орта есебінен арттырылады 
1) Құлаудың жəне құлаудан жарақат алудың алдын алуға бағытталған 

құлау профилактикасының ОРС əзірленеді. Медициналық ұйымның пер-
соналы ОРС деректеріне оқытылады *

I

2) Құлау профилактикасы бойынша рəсімдердің құлау тəуекелін бағалауға 
қойылатын нақты талаптары болады

I

3) Құлау тəуекелін бағалау жəне қайта бағалау қажет болған жағдайда 
орындалады жəне уақтылы медициналық картада құжатталады **

I

4) Құлау тəуекелі жоғары пациенттерді сүйемелдеуді жəне медициналық 
ұйымның рəсімдерімен анықталған басқа да əрекеттерді қамтитын 
құлау профилактикасы бойынша əрекеттер орындалады

I

5) Құлау профилактикасы жəне құлау саны пациенттің қауіпсіздігін арттыру 
үшін пайдаланылатын индикатор(лар) арқылы мониторингіленеді **

I

2-параграф. Пациенттің құқықтары
61. Мүмкіндігі шектеулі тұлғалар үшін медициналық көмекке қолжетімділік. 
Медициналық көмекке қолжетімділік мүмкіндігі шектеулі тұлғалар үшін 

жеңілдетіледі
1) Ғимаратқа кіруде мүгедек арбаларына қолжетімді жолдар, тұтқалар 

жəне таяныштар бар
II

2) Мүмкіндіктері шектеулі жəне ерекше қажеттіліктері бар тұлғалар үшін 
мүгедек арбалары, балдақтар, таяқтарға қолжетімді 

II

3) Медициналық ұйымның басшылығымен мүмкіндіктері шектеулі 
тұлғаларды сүйемелдеуді қамтамасыз ету бойынша рəсімдер əзірленеді 
жəне бекітіледі

I

4) Мүмкіндіктері шектеулі пациенттерге арналған дəретханаларда, күндізгі 
стационар палаталарында жəне медициналық ұйымның басшылығымен 
анықталған басқа да орындарда шақырту батырмалары немесе меди-
цина персоналы тарапынан басқа да көмекке шақыру құралдары бар

I

5) Ғимараттың кіреберісі мен дəліздері тұтқалармен жəне таяныштармен 
жабдықталған

I

62. Пациенттің құқықтары бойынша рəсімдер. Медициналық ұйым Қазақстан 
Республикасының заңнамасына сəйкес пациенттердің құқықтарын сақтауға 

бағытталған рəсімдерді əзірлейді жəне енгізеді ***
1) Медициналық ұйым пациенттің құқықтарын сақтауға бағытталған 

рəсімдерді əзірлейді жəне енгізеді жəне осы процеске пациенттерді 
жəне олардың заңды өкілдерін қатыстырады **

I

2) Пациенттің жəне олардың заңды өкілдерінің құқықтары туралы ақпарат 
Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес мемлекеттік жəне 
орыс тілдерінде орналастырылған **

II

3) Пациенттер өзінің құқықтары жəне өзінің денсаулығы үшін ортақ 
жауапкершілігі туралы ақпараттандырылады, ол дəрігерге алдыңғы ау-
рулары, емдеу, зерттеп-қараулары, сондай-ақ медицина персоналының 
ұсынымдарын ұстану қажеттілігі туралы ақпараттандыруды қамтиды

II

4) Медициналық ұйым медициналық ұйымның бекітілген рəсімдеріне 
сəйкес пациенттердің заңды өкілдеріне оларды емдеуге қатысты 
ақпарат ұсыну бойынша пациенттердің құқықтарын сақтайды * 

I

5) Барлық персонал пациенттің жəне олардың заңды өкілдерінің 
құқықтары туралы хабардар

II

63. Медициналық көмек алуға қолжетімділік. Медициналық көмектің 
қолжетімділігінің (жас, дене, тіл, мəдени ерекшеліктері жəне пациенттердің басқа 
да шектеулері) жəне пациенттер мүлкінің сақталуының тəуекелдері анықталады 

жəне төмендетіледі
1) Медициналық ұйымның ғимараты жəне оған іргелес аумақ қажетті 

ақпараттық жəне нұсқаушы белгілермен жабдықталған 
III

2) Коммуникативтік проблемалары бар (тілдік кедергі, саңырау-мылқау 
жəне т.б.) пациенттер жүгінген жағдайда медициналық ұйым оларға 
тиісті медициналық көмекті қамтамасыз ету үшін барлық қажетті шара-
ларды қабылдайды

II

3) Медицина персоналы пациенттердің мəдени немесе рухани 
талғамдарын шектемейді жəне пациенттердің рухани көмек алуына 
кедергі жасамайды

II

4) Пациенттердің мүліктерін ұрлаудан жəне жоғалудан қорғауды 
қамтамасыз ететін медициналық ұйымның лауазымды тұлғаларының 
күзет жəне материалдық жауапкершілік жүйесі жұмыс істейді 

III

5) Ұйым медициналық күтімдегі басқа да шектеулерді анықтайды жəне 
оларды төмендету бойынша шараларды қабылдайды

II

64. Ақпараттық дербестігі жəне құпиялылығы. Пациенттің жеке өміріне қол 
сұқпаушылық (дербестік), ақпараттың құпиялылық, пациентке лайықты жəне 

ілтипатты қатынас құқықтары сақталады 
1) Медициналық ұйым емдеу жəне күтім көрсету процесінде пациенттің 

дербестігін қамтамасыз етеді
I

2) Пациент туралы ақпараттың құпиялылығы Қазақстан Республикасының 
заңнамасы талаптарына сəйкес сақталады ***

I

3) Ұйымның медицина персоналы пациенттердің емдеу жəне күтім көрсету 
процесіндегі басымдық жəне құпиялылық қажеттіліктерін анықтайды

II

4) Медицина персоналы Қазақстан Республикасының ақпарат 
құпиялылығын реттейтін заңнамасы туралы хабардар етілген

I

5) Медицина персоналы емдеудің барлық сатыларында пациентке 
құрметпен қарайды

II

65. Пациенттердің жəне олардың заңды өкілдерінің өтініштері. 
Пациенттердің жəне олардың заңды өкілдерінің өтініштері уақтылы жəне 

объективті қабылданады жəне қаралады 
1) Ұйымда пациенттердің жəне олардың заңды өкілінің пациенттің 

құқықтарын бұзуға қатысты өтініштерін қабылдау процесі бар жəне пай-
даланылады **

II

2) Медициналық ұйымның басшылығы Қазақстан Республикасының 
заңнамасына сəйкес пациенттердің жəне олардың заңды өкілдерінің 
өтініштерін жинау, басымды ету жəне қарау процесі бойынша 
рəсімдерді бекітеді *

ІІ

3) Пациенттердің жəне олардың заңды өкілдерінің өтініштері Қазақстан 
Республикасының заңнамасымен анықталған уақыт мерзімі ішінде 
уақтылы жəне объективті қаралады ***

II 

4) Пациентті қолдау жəне сапаны бақылау қызметінің персоналы 
медициналық ұйымның бекітілген рəсімдеріне сəйкес өтініштерді жинау-
ды, өңдеуді, талдауды жəне мониторингілеуді жүргізеді 

І

5) Өтініштерді талдау нəтижелері денсаулық сақтау ұйымының 
медициналық қызметтер сапасын арттыру үшін пайдаланылады 

II

66. Пациенттің медициналық қызметке ақпараттандырылған ерікті келісімі. 
Медициналық ұйым медициналық қызметке пациенттің жалпы ақпараттандырылған 

ерікті келісімін алу рəсімдерін енгізеді 
1) Пациенттің немесе олардың заңды өкілдерінің ақпараттандырылған 

ерікті келісімін алу процесі Қазақстан Республикасының заңнамасына 
сəйкес медициналық ұйымның басшылығы бекіткен рəсімдерде 
анықталады *** 

II

2) Медициналық ұйымның пациенттері осы медициналық ұйымның 
медициналық қызметіне ақпараттандырылған ерікті келісімін алу рəсімі 
туралы хабардар етілген

I 

3) Жауапты медицина персоналы пациент үшін түсінікті жəне қолжетімді 
түсіндірмелерді пайдалана отырып, медициналық қызметке пациенттің 
немесе олардың заңды өкілінің ақпараттандырылған ерікті келісімін алу 
процесіне оқытылған 

II

4) Ақпараттандырылған ерікті келісіммен танысу кезінде пациенттер 
жəне олардың заңды өкілдері бөлек арнайы ақпараттандырылған 
келісімді талап ететін зерттеулер, емшаралар жəне емдеулер туралы 
ақпараттандырылады

II

5) Пациенттің немесе олардың заңды өкілінің ақпараттандырылған ерікті 
келісімінде қауіпсіздік мақсатында немесе өзге де мақсаттарда фото 
жəне бейнетүсірілім жүргізу мүмкіндігі қосымша келісіледі 

I

67. Пациенттің арнайы ақпараттандырылған ерікті келісімі. Медициналық ұйым 
операцияның, анестезияның, емшаралық седацияның, сондай-ақ тəуекелі жоғары 
басқа да емшаралардың алдында медициналық қызметке пациенттің арнайы 

ақпараттандырылған ерікті келісімін алу рəсімдері енгізіледі 
1) Медициналық ұйымның басшылығы пациенттің жəне олардың заңды 

өкілдерінің арнайы ақпараттандырылған ерікті келісімін алуды сипаттай-
тын рəсімдерді бекітеді

II

2) Медициналық ұйымның басшылығы Қазақстан Республикасының 
заңнамасына сəйкес пациенттің арнайы ақпараттандырылған ерікті 
келісімін алуды талап ететін тəуекелі жоғары емшаралардың тізімін 
бекітеді. Тізімді тəуекелі жоғары емшаралар мен емдеуді көрсететін 
дəрігерлер мен тұлғалар бірлесіп əзірлейді *

I 

3) Жауапты медицина персоналы түсінікті жəне қолжетімді түсіндірмелерді 
пайдалана отырып, тəуекелі жоғары емшараларға пациенттің немесе 
олардың заңды өкілдерінің арнайы ақпараттандырылған ерікті келісімін 
алу процесіне оқытылған

II

4) Тəуекелі жоғары емшараларға жəне емдеуге пациенттің неме-
се олардың заңды өкілдерінің арнайы ақпараттандырылған ерікті 
келісімінің ақпараты Қазақстан Республикасы заңнамасының 
белгіленген талаптарына сəйкес келеді ***

I

5) Пациенттің ақпараттандырылған ерікті келісімі кез келген операцияның, 
тəуекелі жоғары емшараның, анестезияның жəне седацияның алдында, 
ғылыми жобаға немесе эксперименттік емдеуге қатысу алдында жəне 
медициналық ұйыммен анықталған басқа да жағдайларда медициналық 
картада рəсімделеді жəне құжаттандырылады *

I

68. Емдеуден бас тарту. Пациент ұсынылған медициналық көмектен бас тарту 
құқығы туралы ақпараттандырылған 

1) Медициналық ұйымның басшылығы Қазақстан Республикасының 
заңнамасына сəйкес пациенттің ұсынылған медициналық көмектен бас 
тартуын (емдеу ұсынысынан толықтай немесе ішінара) рəсімдеу рəсімін 
бекіткен * 

II

2) Денсаулық үшін мүмкін болатын қолайсыз салдарларды көрсете 
отырып, медициналық көмектен бас тарту медициналық ұйымның 
басшылығы бекіткен рəсімдерге сəйкес медициналық құжаттардағы 
жазбалармен рəсімделеді жəне пациент не оның заңды өкілі, сондай-ақ 
тартылған медицина қызметкері қол қояды

II 

3) Пациенттің талабы бойынша ұйым медициналық ұйымның бекітілген 
рəсімдеріне сəйкес пациентпен екінші пікір алу мүмкіндігі үшін толық 
көлемде жүргізілетін емдеудің процесі туралы ақпаратты ұсынады

III

4) Медициналық ұйымда пациенттің белгілі бір емдеуден, емдеудің 
бөлігінен, инвазивтік емшарадан немесе емдеуге жатқызудан бас тарту-
ын құжаттандыру процесі бар 

II

5) Медицина персоналы пациенттің емдеуден бас тарту құқығына 
құрметпен қарайды жəне оны баламалы емдеу түрлері, бас тарту сал-
дарынан мүмкін тəуекелдер жəне асқынулар туралы ақпараттандырады 

I

69. Ғылыми зерттеулер. Пациенттің ғылыми-зерттеулерге немесе эксперименттік 
емдеуге қатысуы Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес жүргізіледі ***
1) Медициналық ұйымда пациентті тарта отырып ғылыми зерттеулердің 

немесе эксперименттік емдеудің жүргізілуіне бақылау жүргізетін 
Жергілікті Əдеп комиссиясы құрылады жəне жұмыс істейді **

I

2) Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес медициналық ұйым 
əзірлеген рəсімдерде ғылыми зерттеуге шолу жасауды, пациенттің 
қауіпсіздігі үшін күтілетін артықшылықтар мен тəуекелдерді талдауды 
жəне зерттеу жүргізу туралы шешім қабылдауды қамтитын Жергілікті 
Əдеп комиссияның функциялары анықталады ***

I 

3) Медициналық ұйымның басшылығы пациентті тарта отырып ғылыми 
зерттеу жүргізуге жəне үйлестіруге бақылау жүргізетін тұлғаны (бас 
зерттеуші) анықтайды

III

4) Зерттеу басталар алдында пациент немесе оның заңды өкілі пациенттің 
сəйкестендірілуін, дəрігердің тегін жəне қолын, күнін, уақытын, 
пациенттің немесе оның заңды өкілінің қолын көрсете отырып, ғылыми 
зерттеуге қатысуға ақпараттандырылған келісімге қол қояды 

III

5) Пациент зерттеу барысы жəне пациенттің міндеттері туралы, күтілетін 
артықшылықтар, тəуекелдер жəне ыңғайсыздық, емдеудің балама 
түрлері, бас тартудан кейінгі жағымсыз қатынастан қорықпай кез келген 
уақытта зерттеуден бас тартуға құқығы туралы ақпараттандырылады 

I

70. Студенттерге, резидентура тыңдаушыларына, медициналық ұйымның 
базасында оқытылатын басқа да тұлғаларға білім беру процесін бақылау. 

Медициналық ұйым медициналық ұйымның басшылығы бекіткен рəсімдерге сəйкес 
студенттердің, резидентура тыңдаушыларының, медициналық ұйымның базасында 

оқытылатын басқа да тұлғалардың оқытылуына бақылау жүргізеді 
1) Медициналық ұйымның басшылығы студенттерге, резидентура 

тыңдаушыларына, медициналық ұйымның базасында оқытылатын 
басқа да тұлғаларға бақылау жүргізу бойынша рəсімдер əзірлейді

II

2) Студенттердің, резидентура тыңдаушыларының, медициналық 
ұйымның базасында оқытылатын басқа да тұлғалардың оқу мəртебесін 
растайтын тізімдер болады **

I 

3) Студенттер, резидентура тыңдаушылары, медициналық ұйымның 
базасында оқытылатын басқа да тұлғалар үшін медициналық көмек 
көрсетуде дербестік деңгейі анықталады (нені бақылаумен жасау, нені 
өздігімен орындау) **

I

4) Медициналық ұйым медициналық ұйымның базасында білім беру 
процесінде бақылау жүргізетін жауапты тұлғаларды анықтайды

II

5) Студенттер, резидентура тыңдаушылары, медициналық ұйымның ба-
засында оқытылатын басқа да тұлғалар пациенттердің қауіпсіздігін 
қамтамасыз ету мақсатында нұсқаудан өтеді (қол гигиенасы, жеке 
қорғаныш құралдарын қолдану) **

I

3-параграф. Пациентті емдеу жəне оның күтімі
71. Амбулаториялық пациенттерді қабылдау. Амбулаториялық пациенттерді 

қабылдау процесі стандартталған 
1) Медициналық ұйымда пациенттерді емдеу, консультативтік жəне 

диагностикалық қызметтерге жолдау, оларды тіркеу кезінде 
пациенттердің ағымын бөлу бойынша рəсімдер əзірленеді жəне 
енгізіледі

II

2) Тіркеу бөлімінің орналасуы медицина персоналының «келушіге жақын» 
қағидаты бойынша барынша жақын қолжетімділікті қамтамасыз етеді 
(жаңа жəне тұрғызылып жатқан ғимараттарда тіркеу бөлімінің дөңгелек 
бойына, желпеуіш тəріздес орналасуы)

I 

3) Тіркеу бөлімі медициналық ұйымның жұмысы барысында үздіксіз бай-
ланысты қамтамасыз ете отырып, өндірістік қажеттіліктерге сəйкес 
жабдықталады 

I

4) Медициналық ұйымда халықтың мақсатты топтарына профилактикалық 
медициналық қарап-тексеру, скринингтік қарап-тексеру жүргізіледі 

II

5) Медициналық ұйымда халықты диспансерлеу бойынша рəсімдер 
əзірленеді жəне енгізіледі

I

72. Амбулаториялық пациенттерге консультация беру. Амбулаториялық 
пациенттерді тіркеу, қарап-тексеру жəне жүргізу процестері стандартталады

1) Амбулаториялық пациенттерді тіркеу, қарап-тексеру жəне жүргізу 
процестерін сипаттайтын рəсімдер енгізіледі *

II

2) Пациенттер үшін қолжетімді дəрігерлердің қабылдау (консультация беру) 
кестелері бар (осы Стандарттың 11-тармағының 1) тармақшасын қарау)

III 

3) Пациентті негізгі ауруы бойынша қарайтын дəрігер амбулаториялық 
кезеңде пациентті емдеуді үйлестіреді

III

4) Емханада, күндізгі стационарда, емшаралық кабинеттерде дəрілік 
заттарды тағайындауды орындау кезінде медициналық ұйымның 
тағайындау, орындалған тағайындауды құжаттандыру жəне пациенттің 
жай-күйіне мониторинг жүргізу бойынша бірыңғай рəсімдері сақталады 
(осы Стандарттың 48-тармағының 4) тармақшасын; 50-тармағының 
1) тармақшасын; 52-тармағының 1), 2), 3), 4), 5) тармақшаларын; 
53-тармағының 1), 2), 3), 4), 5) тармақшаларын қарау) 

III

5) Пациенттің медициналық картасында пациенттің негізгі ағымдық жəне 
өткерген аурулары, тұрақты қабылдайтын дəрілік заттары, аллергия-
лары, операциялары, байланыс деректері жəне пациенттің тұрғылықты 
мекенжайы туралы ақпарат беріледі

I

73. Тəуекел тобындағы пациенттер. Медициналық ұйым тəуекел тобының 
пациенттерін жəне тəуекелі жоғары емшараларды анықтайды (пациенттің өміріне 
немесе денсаулығына зиян келтіретін ықтималдылығы жоғары жəне медициналық 

персонал мен науқастың назарын күшейтуді талап ететін рəсімдер).
1) Медициналық ұйымның басшылығы өзінің жай-күйі, жас ерекшелік не-

месе физикалық ерекшеліктері себептері бойынша өзінің пікірін айта 
алмайтын не қысқа мерзім ішінде олардың денсаулық жағдайы күрт на-
шарлау тəуекелі бар тəуекел тобындағы пациенттерді анықтайды

I

2) Тəуекел тобындағы пациенттерді қарап-тексеру, емдеу, күтім жасау, 
олармен жұмыс істеу ерекшеліктерін сипаттайтын емшаралар енгізіледі *

II 

3) Пациентті қарап-тексеру нысаны қажеттілігіне байланысты тəуекел 
тобындағы пациенттер үшін маңызды ақпаратпен толықтырылады 
(қарап-тексеру нысанын жаңғырту)

III

4) Зорлық-зомбылық құрбандары анықталған кезде ұйым мүдделі 
əлеуметтік, құқық қорғау органдарымен жəне басқа да ұйымдармен 
байланыста болады 

III

5) Медициналық ұйымда тəуекел дəрежесі жоғары рəсімдердің тізбесі 
бекітілген

I

(Жалғасы. Басы 24-26-беттерде) 

(Жалғасы 28-бетте) 
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(Жалғасы. Басы 24-27-беттерде) 

74. Қабылдау бөлмесі. Пациенттерді медициналық сұрыптау (триаж) жəне алғашқы 
қарап-тексеру жүргізіледі. Алғашқы қарап-тексеру пациенттің қажеттіліктерін 

анықтау жəне бастапқы емдеу жоспарын құру үшін ақпараттық болып табылады*
1) Медициналық ұйымның басшылығы пациенттерді медициналық 

сұрыптау рəсімдерін бекіткен *
I

2) Қосыша диагностика əдістеріне немесе салалық мамандарды тартуға, 
сондай-ақ пациентті тиісті денсаулық сақтау ұйымына ауыстыруға 
қажеттіліктерге бағалау жүргізіледі

II 

3) Алғашқы қарап-тексеруді Қазақстан Республикасының заңнамасына 
сəйкес жауапты тұлғалар жүзеге асырады жəне пациенттің 
психологиялық-эмоциялық мəртебесін бағалауды қамтиды

III

4) Бастапқы қарап-тексеру жазбасын жауапты тұлға пациенттің 
медициналық картасына енгізеді жəне пациентті емдеуге жəне оның 
күтіміне тартылған персоналға қолжетімді болып табылады 

II

5) Білікті мамандар құжаттармен расталған өздерінің білімі, біліктілігі жəне 
дағдылары негізінде қарап-тексерулер жүргізеді

III 

75. Алғашқы қарап-тексеру құжаттамасы. Алғашқы қарап-тексеруді білікті тұлға 
жүргізеді жəне медициналық ұйымның бекітілген рəсімдеріне сəйкес медициналық 

картада құжаттандырылады*
1) Алғашқы қарап-тексеру Қазақстан Республикасының заңнамасына 

сəйкес пациенттің медициналық картасына енгізіледі ***
II 

2) Медициналық құжаттаманы рəсімдеу пациенттерге қарап-тексеру 
жүргізетін барлық дəрігерлер мамандықтарының түрлері үшін бекітілген 
алғашқы қарап-тексеру нысандарына сəйкес жүзеге асырылады (жəне 
егер қолдануға жарамды болса, мейіргерлер үшін) (осы Стандарттың 
18- тармағының 1) тармақшасын қарау) 

3) Жоспарлы стационарлық пациентті алғашқы қарап-тексеру келіп 
түскеннен кейін 8 сағаттың ішінде немесе пациенттің жай-күйіне 
қарай ерте жүргізіледі жəне құжаттандырылады (осы Стандарттың 
18-тармағының 3) тармақшасын қарау)

II 

4) Шұғыл пациентті алғашқы қарап-тексеру Қазақстан Республикасы 
заңнамасының талаптарына жəне медициналық ұйымның рəсімдеріне 
сəйкес жүргізіледі жəне құжаттандырылады

I

5) Пациентті алғашқы қарап-тексеру медициналық ұйымның басшылығы 
бекіткен рəсімдерге сəйкес жүргізіледі*

III 

76. Емдеу жəне күтім жоспары. Жеке емдеу жоспары уақтылы құжаттандырылады 
жəне емдеудің мақсаттарын немесе күтілетін нəтижелерін қамтиды*

1) Емдеу жоспары алғашқы қарап-тексерудің, алдыңғы қарап-
тексерулердің, тексеру нəтижелерінің негізінде жеке əзірленеді

III

2) Емдеу жоспарын əзірлеуге команда тартылады (дəрігер, мейіргер жəне 
басқа да мамандар) 

III

3) Емдеу жоспары мүмкіндігінше емдеудің мақсаттарын немесе күтілетін 
нəтижелерін қамтиды 

II

4) Емдеу жоспары медициналық ұйымның басшылығы бекіткен 
клиникалық хаттамалар талаптарына сəйкес келеді (осы Стандарттың 
10-тармағын қарау)

I

5) Тағайындау парақтары пациенттің емдеу жоспарына сəйкес келеді. 
Пациентке қажетті мамандардың консультациясы, зерттеулер, дəрілік 
жəне өзге де терапия тағайындалады

II

77. Пациентті қайта қарап-тексеру. Пациенттің жай-күйі динамикада бақыланады 
жəне құжаттандырылады

1) Пациенттің жай-күйі емдеу жоспарынан мақсаттарға немесе күтілетін 
нəтижелерге жетуді бағалау мақсатында динамикада бақыланады жəне 
құжаттандырылады

III

2) Пациенттерді қайта қарап-тексеру медициналық ұйымның рəсімдеріне 
сəйкес пациенттің жай-күйіне байланысты аурудың жіті фазасында жəне 
аурудың жіті емес созылмалы фазасында тұрақты жүргізіледі*

II

3) Емдеу жоспары пациенттің жай-күйіне, диагнозына байланысты немесе 
жаңа ақпараттың негізінде жəне қайта қарап-тексеру нəтижелері бойын-
ша жаңартылады 

II

4) Пациентті қайта қарап-тексеру пациенттің динамикадағы жай-
күйін көрсете отырып, дəрігердің күнделікті жазбалары түрінде 
құжаттандырылады (егер қолдану мүмкін болса, мейіргердің күнделікті 
жазбалары)

II

5) Пациенттің жай-күйінің нашарлау белгілері пайда болған кезде 
медициналық ұйымның бекітілген рəсімдеріне сəйкес тиісті шаралар 
қабылданады

II

78. Пациентті бөлімшелер арасында ауыстыру. Пациентті реанимация жəне 
қарқынды терапия бөлімшесінен немесе бөлімшесіне ауыстыру физиологиялық 

өлшемшарттарға негізделген *
1) Медициналық ұйым пациентті реанимация бөлімшесіне немесе 

қарқынды терапия палатасына ауыстыру өлшемшарттарын белгілейді
II

2) Медициналық ұйым реанимация бөлімшесінен немесе қарқынды тера-
пия палатасынан клиникалық бөлімшеге ауыстыру өлшемшарттарын 
белгілейді

II

3) Пациентті реанимация жəне қарқынды терапия бөлімшесінен немесе 
бөлімшесіне ауыстыру объективті физиологиялық өлшемшарттарға 
негізделеді

II

4) Ауыстыру өлшемшарттарын əзірлеуге реанимация бөлімшесінің не-
месе қарқынды терапия палатасының персоналы қатысады. Медицина 
персоналы медициналық ұйымның бекітілген рəсімдеріне сəйкес 
өлшемшарттарды қолдануға оқытылады

I

5) Пациенттердің медициналық карталары реанимация немесе қарқынды 
терапия бөлімшесінен немесе бөлімшесіне ауыстыру барысында 
белгіленген өлшемшарттарға сəйкес келетін пациенттің жай-күйі туралы 
деректерді қамтиды 

II

79. Ауруханадан шығаруды жоспарлау. Ауруханадан шығаруды жоспарлау емдеу 
процесінде жүзеге асырылады*

1) Ауруханадан шығаруды жоспарлау пациенттің медициналық ұйыммен 
бастапқы байланыс пунктінде басталады 

II

2) Медициналық ұйымның бекітілген рəсімдеріне сəйкес ауруханадан 
шығаруды жоспарлау процесі пациенттің жəне (немесе) олардың заңды 
өкілдерінің қатысуымен жүзеге асырылады. Егер пациенттің өлім қаупі 
жоғары болса, емдеу жоспары өлім алдында жатқан пациенттің ауруды 
жəне басқа да белгілерді тоқтату бойынша, əлеуметтік, психологиялық, 
рухани жəне мəдени көмек көрсету бойынша қажеттіліктерін ескереді; 
көмек құрметпен жəне рақымдылықпен көрсетіледі 

II

3) Ауруханадан шығаруды жоспарлау медициналық көмектің үздіксіздігіне 
ықпал ету мақсатында медициналық ұйымдармен немесе басқа да ме-
кемелермен өзара іс-қимылды қамтиды

II

4) Ауруханадан шығаруды жоспарлау пациенттің əлеуметтік, рухани жəне 
мəдени қажеттіліктерін ескереді. Егер пациенттің өлім қаупі жоғары 
болса, медициналық ұйым пациентке əлеуметтік, психологиялық, руха-
ни жəне мəдени қолдау көрсету үшін басқа мекемелермен өзара іс-
əрекетте болады 

II

5) Ауруханадан шығаруды жоспарлау медициналық картада құжаттанады 
жəне қажеттілігіне байланысты жаңартылады 

II

80. Амбулаториялық науқастың медициналық картасынан үзінді көшірме (шығару 
эпикризі). Шығару эпикризі көрсетілген медициналық көмек туралы негізгі 

ақпаратты қамтиды*
1) Пациенттің ауруханадан шығаруға дайындығы пациенттің жай-күйімен 

жəне шығаруға көрсетілімдермен анықталады
III

2) Шығару эпикризі емдеуге жатқызу себептерін, негізгі диагнозды, ілеспе 
ауруларды, қарап-тексерудің, тексерудің негізгі деректерін, жүргізілген 
емдеуді, қабылданған негізгі дəрілік заттарды қамтиды

II

3) Шығару эпикризі пациенттің ауруханадан шығару кезіндегі жай-күйі 
туралы ақпаратты жəне одан əрі емдеу жəне күтім бойынша егжей-
тегжейлі ұсыныстарды қамтиды

II

4) Шығару эпикризінің көшірмесі медициналық картада сақталады, шығару 
эпикризінің басқа көшірмесі стационардан шығатын күні пациентке не 
пациентті шығару эпикризінің ішіндегімен міндетті түрде таныстыра 
отырып, пациентті одан əрі емдеуге жауапты медициналық қызметкерге 
беріледі

II

5) Егер пациент ескертусіз немесе дəрігердің ұсынымдарына қарсы 
медициналық ұйымнан шығатын болса, пациентті жəне (немесе) оның 
заңды өкілдерін, немесе тұрғылықты жері бойынша дəрігерді мүмкін 
тəуекелдер мен салдарлар туралы ақпараттандырады

I

81. Пациентті ауыстыру жəне тасымалдау. Пациентті ауыстыру қабылдаушы 
ұйыммен келісіледі жəне пациентті тасымалдаудың қауіпсіздігі қамтамасыз етіледі*
1) Пациентті басқа медициналық ұйымға ауыстыру ауыстыру себептерін, 

жүргізілген емдеуді, ауыстыру сəтіндегі пациенттің жай-күйін жəне 
əрі қарай ұсынымдарды қамтитын ауыстыру эпикризінің негізінде 
жүргізіледі

II

2) Пациентті басқа медициналық ұйымға тасымалдау пациентті 
қабылдауға оның дайындығы расталғаннан кейін жүзеге асырылады

II

3) Пациентті медициналық көлікпен ауыстыру кезінде тасымалдау 
кезіндегі пациенттің жай-күйі, көрсетілген емдеу, қабылдаушы ұйымның 
атауы жəне пациентпен бірге жүретін жəне қабылдайтын медицина 
персоналының тегі көрсетілетін тасымалдау парағы толтырылады 

II

4) Санитариялық автокөлік Қазақстан Республикасы заңнамасының та-
лаптарына сəйкес жабдықталған. Медициналық ұйымның жауапты 
тұл ғалары санитариялық автомашиналардың техникалық жағдайына 
тұрақты тексеру жүргізеді (егер көлік медициналық ұйымға тиесілі болса)

II

5) Пациенттің жай-күйіне жəне қажеттіліктеріне байланысты пациентпен 
бірге білікті персонал жүреді 

II

82. Анестезиологиялық қызметті ұйымдастыру. Анестезия жəне седация бой-
ынша қызметтер тəулік бойы қолжетімді болып табылады жəне Қазақстан 
Республикасының заңнамасына жəне кəсіби талаптарға сəйкес келеді* 

1) Медициналық ұйымның басшылығы анестезиологиялық қызметке жəне 
анестезия жəне седация бойынша барлық қызметтерге бақылауды 
жүзеге асыратын білікті жауапты тұлғаны анықтайды. Білікті жауапты 
тұлғаның функциялары лауазымдық нұсқаулықта жазылады 

II

2) Білікті тұлға анестезиология алды жəне седация алды қарап-тексеруді, 
анестезия немесе седацияны жүргізеді жəне анестезия мен седация 
барысында жəне одан кейін пациентті бақылайды

I

3) Седация жəне анестезия бойынша көрсетілетін қызметтер 
медициналық ұйымның басшылығы бекіткен жəне дəлелді медицинаға 
негізделген клиникалық хаттамаларға сəйкес келеді 

II

4) Шұғыл жағдайларда седация жəне анестезия бойынша қызметтердің 
қолжетімділігі жүзеге асырылады 

I

5) Пациенттің анестезияға жəне седацияға арнайы ақпараттандырылған 
ерікті келісімі рəсімделеді (пациентке ұсынылатын анестезияның неме-
се седацияның артықшылықтары, тəуекелдері, мүмкін асқынулары жəне 
баламалары туралы айтылады) **

II

83. Анестезия. Анестезия бойынша рəсімдер немесе нұсқаулықтар əзірленеді жəне 
енгізіледі *

1) Анестезия жүргізу алдында анестезиолог пациентті алдын ала қарап-
тексеруді жүргізеді жəне медициналық картада құжаттандырады (осы 
Стандарттың 18-тармағының 2) тармақшасын қарау)

II

2) Анестезияны бастау алдында анестезиолог пациенттің жай-күйіне ин-
дукция алды бағалауды жүргізеді жəне құжаттандырады 

I

3) Анестезия барысында өмірлік маңызды функциялардың негізінде 
физиологиялық мəртебе бақыланады жəне медициналық ұйым бекіткен 
рəсімдерге сəйкес құжаттандырылады.
Ескертпе: құжаттама жиілігі жəне бақылануы тиіс өмірлік маңызды функ-
циялар емшараға дейінгі пациенттің жай-күйіне, емшараның түріне, 
анестетиктің түріне жəне кəсіптік талаптарға байланысты болады жəне 
рəсімдерде нақты жазылады 

II

4) Əрбір пациенттің анестезиядан кейінгі мəртебесі оның организмінің 
өмірлік маңызды функцияларының көрсеткіштерін бақылау негізінде 
мониторингіленеді жəне медициналық ұйым басшылығы бекіткен 
рəсімдерге сəйкес құжаттандырылады 

II

5) Пациентті ояту туралы шешімді медициналық ұйымның басшылығы 
бекіткен рəсімдерге сəйкес анестезиолог қабылдайды

II

84. Седация. Седация бойынша рəсімдер немесе нұсқаулықтар əзірленеді жəне 
енгізіледі *

1) Седация жүргізу алдында білікті дəрігер пациентті алдын ала қарап-
тексеруді жүргізеді жəне медициналық картада құжаттандырады (осы 
Стандарттың 18-тармағының 1) тармақшасын қарау)

II

2) ОРС-та ауыртатын емшараны сүйемелдеу үшін седация (емшаралық 
седация) жүргізілетін барлық жерлер санамаланады *

III

3) Емшаралық седация жүргізу кезінде шұғыл көмек көрсету үшін дəрілік 
заттар жəне медициналық мақсаттағы бұйымдар бар болады

II

4) Емшаралық седацияны тереңдетілген реанимациялық көмек көрсету 
дағдыларын меңгерген тұлға жүзеге асырады (анестезиолог-дəрігер не 
тереңдетілген жүрек-өкпе реанимациясы бойынша қолданыстағы серти-
фикаты бар дəрігер)

II

5) Седациядан кейін қалпына келу медициналық картада 
құжаттамаланатын ояту өлшемшарттары негізінде анықталады

II

85. Реанимация қызметтері барлық ұйым бойынша қолжетімді болып табылады *
1) Медициналық ұйымның аумағында тəулік бойы реанимация қызметтері 

қолжетімді болып табылады 
II

2) Базалық жүрек-өкпе реанимациясын көрсетуге арналған дəрілік 
заттардың, медициналық мақсаттағы бұйымдардың жəне 
жабдықтардың стандартталған жиыны тұрақты дайындықта сақталады

II

3) Медициналық ұйым базалық жүрек-өкпе реанимациясын көрсету 
тəртібін сипаттайтын рəсімдерді енгізеді

I

4) Медициналық ұйымның құрылымдық бөлімшелерінде базалық жүрек-
өкпе реанимациясын жүргізуге жауапты тұлғалар анықталады

I

5) Денсаулық сақтау ұйымының медицина персоналы базалық жүрек-өкпе 
реанимациясын көрсетуге оқытылады

I

86. Хирургиялық араласу. Операция хаттамасы уақтылы жəне егжей-тегжейлі 
құрылады *

1) Операция басталғанға дейін дəрігер операция алды қарап-тексеруді 
жəне оны медициналық картада операция алды эпикриз түрінде 
құжаттандыруды жүргізеді

II

2) Операция алды эпикризінде операцияның негіздемесі немесе себебі, 
операция алды диагноз, жоспарланатын операцияның атауы болады 

II

3) Пациенттің хирургиялық араласуға арнайы ақпараттандырылған 
ерікті келісімі рəсімделеді (пациентке ұсынылатын емдеу əдісінің 
артықшылықтары, тəуекелдері, мүмкін асқынулары жəне баламалары 
туралы айтылады) **

II

4) Операция аяқталғаннан кейін үш сағаттың ішінде пациент ояну 
аймағынан шығарылғанға дейін операция хаттамасы құрылады жəне 
құжаттанады

II

5) Операция хаттамасы медициналық ұйымның басшылығы бекіткен 
рəсімдерге сəйкес рəсімделеді

I

87. Операциядан кейінгі емдеу жəне күтім жоспары. Медициналық ұйымда опера-
циядан кейінгі емдеу жəне күтім жоспарын құру стандартталады 

1) Операциядан кейінгі емдеу жəне күтім жоспарын дəрігер, мейіргер жəне 
басқа да қатыстырылған мамандар бірлесіп құрады

II

2) Пациентті операциядан кейінгі емдеу жəне күтім жоспары осы пациентті 
емдеу іс-шараларының толық тізбесін, оны күту жəне тамақтандыру 
бойынша нұсқауларды қамтиды 

III

3) Операциядан кейінгі емдеу жоспары операциядан кейін құрылады жəне 
медицина персоналы үшін қолжетімді 

II

4) Операциядан кейінгі емдеу жоспары пациенттің медициналық карта-
сында жазылған 

II

5) Пациенттің жай-күйі немесе қажеттіліктері өзгерген жағдайда операция-
дан кейінгі емдеу жəне күтім жоспары түзетіледі 

II

4-параграф. Зертханалық қызметтер жəне қан қызметі
88. Зертханалық қызметті ұйымдастыру. Зертханалық қызметтер пациенттер үшін 
қолжетімді болып табылады жəне Қазақстан Республикасының заңнама актілеріне, 

кəсіптік талаптарға сəйкес келеді
1) Медициналық ұйымның басшылығы медициналық ұйымның 

пациенттеріне көрсетілетін, оның ішінде шарт бойынша қосалқы 
мердігер ұйымдар көрсететін зертханалық қызметтерді бақылауды 
жүзеге асыратын білікті тұлғаны анықтайды

II

2) Білікті тұлғалар зертханалық зерттеулер жүргізеді жəне түсіндіреді I
3) Көрсетілетін зертханалық қызметтер Қазақстан Республикасының 

заңнамасына сəйкес келеді***
II

4) Белгілі бір зертханалық қызметтер жұмыстан тыс уақытта туындайтын 
шұғыл жағдайлар үшін тəулік бойы жүзеге асырылады 

II

5) Шарт бойынша қосалқы мердігер ұйымдар көрсететін зертханалық 
қызметтер шартта жазылатын индикаторлар немесе талаптар арқылы 
мониторингіленеді**

I

89. Зерттеулердің уақыт шектері. Əрбір зертханалық зерттеу түріне уақыт шектері 
анықталады * 

1) Əрбір зертханалық зерттеу түріне зерттеу нəтижесінің дайындалуының 
уақыт шектері анықталады *

II

2) Зертханалық зерттеулердің нəтижелері уақтылы хабарланады II
3) Жауапты тұлға шұғыл зертханалық зерттеулердің уақтылы орындалуы-

на мониторинг жүргізеді**
I

4) Əрбір зертханалық зерттеу түріне зерттеу нəтижесі бар бланкіде 
көрсетілген биологиялық референттік интервал (норма шекаралары) 
анықталады жəне қажет болғанда қайта қаралады

II

5) Медициналық ұйым зертханалық зерттеулердің критикалық (нормадан 
едəуір ауытқыған) нəтижелерін анықтайды, олар анықталған жағдайда 
зертхана персоналы 30 минут ішінде дəрігерге немесе стационарлық 
бөлімшенің постына хабарлайды (осы Стандарттың 55- тармағының 1) 
жəне 3) тармақшаларын қарау) 

II

90. Пациенттің биоматериалымен жұмыс істеу. Пациенттің биоматериалын жинау, 
сəйкестендіру жəне таңбалау, тасымалдау, жою процестері стандартталады *

1) Медициналық ұйым дəрігердің зертханалық зерттеуді тағайындау жəне 
зертханаға жолдаманы жазып беру процесін бекітеді жəне орындайды

II

2) Медициналық ұйым биоматериалды жинау, оның сəйкестендіру жəне 
таңбалау процесін бекітеді жəне орындайды

II

3) Медициналық ұйым пациенттің биоматериалын қауіпсіз тасымалдау 
жəне жұмыс істеу процесін бекітеді жəне орындайды

I

4) Медициналық ұйым пациенттің биоматериалын зертханада қабылдау, 
тіркеу, қадағалау жəне сақтау процесін бекітеді жəне орындайды 

II

5) Жоғарыда аталған талаптарды ұйымның пациенттері үшін зертханалық 
зерттеулерді орындайтын қосалқы мердігер ұйымдар орындайды

II

91. Зертханалық қауіпсіздік. Инфекциялық бақылаумен жəне ғимараттың 
қауіпсіздігімен өзара байланысты зертханалық қауіпсіздік бағдарламасы енгізіледі 

жəне орындалады * 
1) Зертхананың медицина персоналы жеке қорғаныш құралдары, арнайы 

киім, қорғаныш жабдықтары жəне құрылғылары (көзілдірік, ламинарлық 
шкаф) арқылы қорғалады 

II

2) Зертхананың барлық персоналы жұмысқа орналасу кезінде, жаңа 
жабдықтарды алу кезінде, жұмыс əдістері өзгерген кезде, зертханалық 
қауіпсіздікті сақтаумен байланысты инциденттерден кейін зертханалық 
қауіпсіздік негіздеріне оқытылады**

I

3) Зертхананың жұмыс аймақтарында зертханалық қауіпсіздік 
бағдарламасының тамақ, сұйықтық ішуге, темекі тартуға, косметика 
қолдануға, контактылы линзаларға немесе ерінге жанасуға тыйым салу 
бойынша талаптары орындалады

II

4) Қауіпсіздікпен байланысты (мысалы, инемен шаншу, биоматериалмен 
жанасу) инциденттер жауапты тұлғаларға хабарланады жəне олар 
бойынша бекітілген рəсімдерге сəйкес түзету шаралары қабылданады 
(осы Стандарттың 3-тармағының 2) тармақшасын; 26-тармақтың 5) 
тармақшасын; 43-тармақтың 5) тармақшасын қарау)

II

5) Жылына бір рет зертханалық қызметтерге бақылау жүргізетін 
тұлға Ғимараттың қауіпсіздігі жөніндегі комиссияның отырысында 
зертханалық қауіпсіздік бойынша есеп береді

II

92. Зертханада сапаны бақылау. Зертханалық қызметтердің сапасына ішкі жəне 
сыртқы бақылау жүргізіледі

1) Медициналық ұйым жабдықтар арқылы немесе қолмен зерт-
теу нəтижелерін таңдамалы қайта тексеру жолымен зертханалық 
қызметтердің сапасына ішкі бақылау жүргізеді

II

2) Сапаны ішкі бақылауды медициналық ұйым бекіткен рəсімдерге сəйкес 
жүргізеді жəне егер автоматты түрде жабдықтарда жүргізілетін болса 
құжаттаманы талап етпейді 

III

3) Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес зертханалық 
қызметтердің сапасына сыртқы бақылау жүргізіледі *** (реферанс-зерт-
хана немесе биоматериалды таңдамалы қайта тексеру арқылы)

II

4) Сапаны сыртқы бақылау жылына бір рет жүргізіледі жəне құжат түрінде 
расталады**

I

5) Ішкі жəне сыртқы сапаны бақылау нəтижелері қанағаттанарлық 
болмаған жағдайда, медициналық ұйым бекіткен рəсімдерге сəйкес 
түзету іс-шаралар жүргізіледі 

II

93. Зертханалық жабдықтар. Зертханалық жабдықтар жұмыс күйінде сақталады
1) Зертханалық жабдық тестіленеді, сүйемелденеді, калибрленеді жəне 

осы əрекеттер құжаттанады (осы Стандарттың 43- тармағының 1), 2), 3), 
4), 5) тармақшаларын қарау)

III

2) Зертханалық жабдықтарға медициналық ұйым бекіткен рəсімдерге 
сəйкес қызмет көрсетіледі *

III

3) Барлық персонал өздері жұмыс жасайтын жабдықтармен жұмыс істеуге 
оқытылады 

III

4) Егер зертханалық жабдық зертханадан тыс орналасса жəне оларды 
клиникалық бөлімшелердің персоналы пайдаланатын болса, онда 
олар медициналық ұйымның басшылығы бекіткен рəсімдерге сəйкес 
жабдықпен жұмыс істеуге оқытылады**

II

5) Тоқсан сайын зертхананың басшысы немесе персоналы зертхана-
дан тыс орналасқан барлық зертханалық жабдық бірліктеріне тексеру 
жүргізеді **

I

94. Қан қызметі (банкі). Қанмен жəне оның компоненттерімен жұмыс істеу 
Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес келеді***

1) Медициналық ұйымның басшылығы қанға жəне оның компоненттеріне 
өтінім беру жəне ұйымға жеткізу рəсімдерін бекітеді жəне сақтайды. 
Медициналық ұйымның басшылығы қанды жəне оның компоненттерінің 
резервтік көлемін сақтау жəне ұйым ішінде қан компоненттерінің 
қозғалысы процесін бекітеді жəне сақтайды

II

2) Медициналық ұйымның басшылығы пациентті сəйкестендіру, 
реципиентті иммундық-гематологиялық тексеру жəне қанды жəне оның 
компоненттерін ауыстырып құю барысында үйлесімділікті тестілеу 
процесін бекітеді жəне сақтайды

II

3) Медициналық ұйымның басшылығы қанды жəне оның компоненттерін 
ауыстырып құюдан кейін пациенттің жағдайын бақылау жəне 
трансфузияның жағымсыз салдарларына күдіктенген кезде медицина 
персоналының өзара іс-қимыл жасау процесін бекітеді жəне сақтайды

II

4) Медициналық ұйымның персоналы пациенттерге трансфузиялық көмек 
көрсету қағидаларына оқытылған ** Медициналық ұйымның басшылығы 
трансфузиология бойынша қызметтер көрсету барысында пациенттің 
қауіпсіздігін қамтамасыз ету бойынша шараларды сақтайды: трансфу-
зия кезіндегі қауіпсіз қоршаған орта; трансфузиялық көмекті қамтамасыз 
етуге арналған жабдықтар мен шығыс материалдарын пайдалану 

II

5) Медициналық ұйымның басшылығы донорлық қанды жəне оның 
компоненттерін жаңа туылған нəрестелерге құю кезінде трансфузия 
алды тестілеу рəсімін бекітеді жəне сақтайды. Медициналық ұйымның 
басшылығы қосымша инфекциялық жəне иммунологиялық қауіпсіздікті 
жəне/немесе жеке іріктеуді қамтамасыз ету үшін арнайы өңдеуден өткен 
донорлық қанды жəне оның компоненттерін қолдану бойынша шаралар-
ды бекітеді жəне сақтайды

I

5-параграф. Сəулелік диагностика қызметі.
95. Сəулелік диагностика қызметін ұйымдастыру. Сəулелік диагностика 

қызметтері пациенттердің қажеттіліктерін қанағаттандырады жəне Қазақстан 
Республикасының заңнамасына сəйкес келеді ***

1) Медициналық ұйымның басшылығы медициналық ұйымның пациент-
терге көрсететін сəулелік диагностикалауды бақылауды жүзеге асыра-
тын білікті тұлғаны анықтайды

III

2) Білікті тұлғалар сəулелік диагностиканың радиологиялық, ультрады-
быстық жəне басқа да зерттеу түрлерін жүргізеді жəне түсіндіреді 

III

3) Көрсетілетін сəулелік диагностика қызметтері Қазақстан 
Республикасының заңнамасына сəйкес келеді ***

III

4) Белгілі бір сəулелік диагностика қызметтері жұмыстан тыс уақытта пай-
да болатын шұғыл жағдайлар үшін тəулік бойы қолжетімді болып табы-
лады (егер қолдануға болатын болса)

II

5) Қосалқы мердігер ұйымдар көрсететін сəулелік диагностика қызметтері 
шартта жазылады. Медициналық ұйым бекіткен рəсімдерге сəйкес осы 
көрсетілетін қызметтер мониторингіленеді** 

I

96. Сəулелік диагностикада зерттеудің уақыт шегі.
Сəулелік диагностикада əрбір зерттеу түріне уақыт шегі анықталады *

1) Радиологиялық зерттеудің əрбір түріне (рентген, компьютерлік томо-
графия, магнитті-резонанстық томография) зерттеп-тексеру бойынша 
қорытындының дайындығының уақыт шектері (мерзімдері) анықталады

II

2) Медициналық ұйымда радиологиялық зерттеудің қорытындысы 
уақтылы дайындалады

II

3) Шұғыл радиологиялық зерттеулердің уақтылы орындалуына монито-
ринг жүргізіледі

I

4) Жұмыстан тыс уақытта радиологиялық зерттеу бар кескін немесе диск 
дəрігердің зерттеуді түсіндіру бойынша артықшылығы болған жағдайда 
қорытындысыз кезекші немесе емдеуші дəрігерге беріледі

II

5) Радиологиялық зерттеулердің критикалық (нормадан едəуір ауытқыған) 
нəтижелері анықталады, олар анықталған жағдайда медицина персо-
налы дəрігерге немесе жауапты тұлғаға хабарлайды (осы Стандарттың 
56-тармағының 2) жəне 3) тармақшаларын қарау) 

I

97. Радиациялық қауіпсіздік. Инфекциялық бақылаумен жəне ғимараттың 
қауіпсіздігімен өзара байланысты радиациялық қауіпсіздік бағдарламасы енгізіледі 

жəне орындалады * 
1) Сəулелік диагностика бөлімшесінің персоналы рентген-қорғаныш 

киімдерді кию, қорғаныш құрылғыларын пайдалану, жеке дозиметрлерді 
кию арқылы радиациядан қорғалады 

II

2) Радиологиялық қызметтің персоналы бекітілген рəсімдерге сəйкес 
жұмысқа орналасу кезінде, жаңа жабдықты алу кезінде, жұмыс əдістері 
өзгерген кезде жəне қажеттілікке қарай радиациялық қауіпсіздік 
негіздеріне оқытылады** 

I

3) Радиациялық қауіпсіздік бағдарламасы əрбір екі жыл сайын барлық 
рентген-қорғаныш киімнің қорғаныш қасиеттерін тексеруді, жылына бір 
рет үй-жайдағы радиация аясын тексеруді жəне жеке дозометрлерді 
тоқсан сайын бақылауды қамтиды** 

I

4) Қауіпсіздікпен немесе радиациялық қауіпсіздікті сақтамаумен байла-
нысты инциденттер хабарланады жəне инциденттермен жұмыс істеу 
нəтижелері бойынша түзету шаралары қабылданады (осы Стандарттың 
9-тармағының 2) тармақшасын; 26-тармағының 5) тармақшасын; 
43-тармағының 5) тармақшасын қарау)

II

5) Жыл сайын радиациялық қауіпсіздікке бақылауды жүзеге асыратын 
тұлға Ғимараттың қауіпсіздігі жөніндегі комиссияның отырысында 
радиациялық қауіпсіздік бойынша есеп береді 

II

98. Радиологиялық жабдық. Радиологиялық жабдық жұмыс күйінде сүйемелденеді
1) Сəулелік диагностика бойынша барлық жабдықтар (рентген, 

компьютерлік томография, магниттік-резонанстық томография, 
ультрадыбыстық зерттеу жəне басқалары) инспекцияланады, 
сүйемелденеді жəне калибрленеді (осы Стандарттың 44-тармағының 1), 
2), 3), 4), 5) тармақшаларын қарау) 

II

2) Сəулелік диагностика бойынша жабдықтарды инспекциялау, 
сүйемелдеу жəне калибрлеу бойынша іс-əрекеттер құжатталады **

III

3) Сəулелік диагностика бойынша жабдыққа медициналық ұйымның 
бекітілген рəсімдеріне сəйкес қызмет көрсетіледі

III

4) Сəулелік диагностика бойынша барлық жабдықтардың тізімі жүргізіледі III
5) Сəулелік диагностика бойынша сатып алынатын жабдықтардың 

техникалық ерекшеліктеріне жəне сипаттамаларына қойылатын талап-
тарды сəулелік диагностика жөніндегі маман анықтайды

II

99. Радиологияда сапаны бақылау. Радиологиялық зерттеулердің сапасына ішкі 
жəне сыртқы бақылау жүргізіледі 

1) Сапаны ішкі бақылау күнделікті жүргізіледі жəне егер автоматты түрде 
жабдықтарда жүргізілетін болса құжаттама қажет етілмейді 

II

2) Жыл сайын сыртқы сарапшы қорытындыларды таңдамалы қайта тексе-
ру жолымен сапаны сыртқы бақылауды жүргізеді («екінші рет оқу»)**

II

3) Күдікті, күрделі жағдайлар кезінде ұйым жүгіне алатын сыртқы сарап шы-
лардың байланыс деректері көрсетілген тізімі бар («екінші рет оқу»)** 

II

4) Сыртқы сарапшылардың білімі, біліктілігі құжат түрінде расталады II
5) Сапаны бақылау деректері қанағаттанарлықсыз болған жағдайда ради-

ологияда жұмысты жақсарту бойынша шаралар қабылданады
II

5-тарау. Мамандандырылған медициналық көмек 

1-параграф. Инсульт кезінде науқастарға көрсетілетін медициналық көмекті 
аккредиттеу стандарттары

100. Əкімшілік шарттар. Медициналық ұйым қызметін медициналық ұйымның 
рұқсат құжаттарына жəне миссиясына сəйкес жүзеге асырады 

1) Медициналық ұйымның қызметі лицензияланған, инсультпен жəне 
транзиторлық ишемиялық шабуылмен (бұдан əрі - ТИШ) ауырған па-
циенттерге медициналық көмек көрсету үшін қажетті лицензиялардың 
барлық түрлері бар *** 

I

2) Инсульт орталығы немесе ми қан айналымының жіті бұзылу бөлімшесі 
медициналық ұйымның бөлек бөлімшесі болып табылады

I

3) Медициналық ұйымда Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес 
өңірлендіру деңгейіне сəйкес инсультпен жəне ТИШ-пен ауыратын паци-
енттерге көрсетілетін медициналық қызметтердің тізбесі (емшаралар, 
операциялар атауларын, диагностика жəне емдеу түрлерін көрсете 
отырып) бекітілген *

III

4) Медициналық ұйым (инсульт орталығы) инсультпен ауыратын 
пациенттерді емдеу жəне күтім жасау бойынша бекітілген нормативтік 
құжаттарға сəйкес қажетті дəрілік заттармен жəне медициналық 
мақсаттағы бұйымдармен қамтамасыз етілген *

I

5) Медициналық ұйым (инсульт орталығы) инсультпен ауыратын 
пациенттерді емдеу жəне күтім жасау бойынша бекітілген нормативтік 
құжаттарға сəйкес қажетті жабдықтармен жарақталған * 

I

101. Медициналық ұйымның ұйымдастырушылық құрылымы инсультпен ауыратын 
пациенттерді емдеуді жəне күтім жасауды қамтамасыз етеді *

1) Медициналық ұйымның ұйымдастырушылық құрылымында ин-
сульт орталығының немесе инсультпен ауыратын пациенттерге 
неврологиялық көмек көрсететін бөлімшенің болуы анықталған 

II

2) Медициналық ұйымның ұйымдастырушылық құрылымында төсектердің 
ең аз саны көрсетіле отырып, анестезия, реанимация жəне қарқынды 
терапия қызметтері болуы анықталған 

II

3) Медициналық ұйымның ұйымдастырушылық құрылымында шұғыл 
қабылдау бөлімшесінің болуы анықталған 

II

4) Медициналық ұйымның ұйымдастырушылық құрылымында оңалту 
қызметінің болуы анықталған немесе оңалту көмегін көрсететін 
ұйымдармен өзара іс-қимыл жасау туралы дəлелдер бар 

I

5) Медициналық ұйымның басшылығы пациенттерге неврологиялық 
көмек көрсететін құрылымдық бөлімшелер туралы үлгілік ережелерді 
əзірлеген жəне бекіткен 

III

102. Сабақтастық. Инсультпен ауыратын пациенттерге медициналық көмек көрсету 
сабақтастығы сақталады 

1) Инсультпен ауыратын пациенттерді емдеуге жатқызу процесі Қазақстан 
Республикасының заңнамасына жəне ұйымның ресурстарына сəйкес 
бекiтiлген өлшемшарттарға негiзделген * 

I

2) Инсультпен ауыратын пациенттерді басқа медициналық ұйымдарға жол-
дау, ауыстыру жəне тасымалдау процесі Қазақстан Республикасының 
заңнамасына жəне медициналық ұйымның ресурстарына сəйкес 
бекітілген өлшемшарттарға негізделген *

I

3) Инсультпен ауыратын пациенттерді басқа медициналық ұйымдарға ем-
деуге жатқызу, жолдау, ауыстыру жəне тасымалдау бойынша жауапты 
тұлғалар жəне олардың лауазымдық міндеттері анықталған* 

II

4) Инсультпен ауыратын пациенттерді басқа ұйымдарға емдеуге жатқызу, 
жолдау жəне ауыстыру бойынша шешімдерді қабылдау үшін жауап-
ты тұлғаларға тексеру нəтижелерін беру процесі жəне уақыт шектері 
бекітілген*

II

5) Өңірлік инсульт орталықтары Республикалық инсульт орталығына ин-
сультпен емдеуге жатқызылған жəне емделген пациенттер бойынша ай 
сайынғы есептерді ұсынады**

III

103. Қабылдау бөлімшесі. Емдеуге жатқызу процесі стандартталған жəне инсульт-
пен ауыратын пациенттердің қажеттіліктеріне сəйкес келеді

1) Қабылдау бөлімшесі Қазақстан Республикасы заңнамасының 
белгіленген талаптарына сəйкес жарақталған. Қабылдау бөліміне кіру 
инсультпен ауыратын пациенттердің кедергісіз түсуін қамтамасыз етеді 

II

2) Медициналық ұйымда қабылдау бөлімшесіне инсультпен жəне/не-
месе ТИШ-пен ауыратын пациенттердің түсуі алдында инсульт 
бригадасының, радиологтардың, клиникалық зертханалық диагности-
ка мамандарының шұғыл келуін қамтамасыз ететін байланыс жүйесі 
енгізілген 

II

3) Инсультпен жəне ТИШ-пен ауыратын пациенттерді медициналық 
сұрыптау инсульт кезінде шұғыл медициналық көмек көрсету 
алгоритмінің уақыт диапазонын сақтай отырып, бекітілген 
өлшемшарттарға жəне қағидаларға сəйкес жүргізіледі *

I

4) Нейровизуализация жүргізу барысында басымдылық инсультпен жəне 
ТИШ-пен ауыратын пациенттерге беріледі 

II

5) Қабылдау бөлімшесінің медицина персоналы Қазақстан Республикасы 
заңнамасының талаптарын, медициналық ұйымында бекітілген ОРС 
жəне инсультпен ауыратын пациенттерге медициналық көмек көрсету 
алгоритмдерін басшылыққа алады * 

II

104. Алғашқы қарап-тексеру. Пациентті алғашқы қарап-тексеру көлемі кəсіптік 
талаптарға сəйкес келеді

1) Пациенттің неврологиялық анамнезін жинау жəне неврологиялық 
жағдайына бағалау жүзеге асырылады. Алғашқы қарап-тексеру 
нəтижелері пациенттің медициналық картасына жазылады

I

2) Инсультпен ауыратын пациенттерді емдеу клиникалық хаттамалардың 
талаптарына сəйкес пациенттің өмірлік маңызды функцияларын бағалау 
жүргізіледі. Бастапқы бағалау мынаны қамтиды:
сыртқы тыныс алу жəне өкпе функцияларының жағдайын анықтау;
жұтынуды бағалау тестін пайдалана отырып, дисфагияның ерте 
белгілерін анықтау;
жүрек-қан тамыры жүйесінің жай-күйін, жүректің ілеспе ауруларын 
бағалау;
артериялық қысымды, жүрек соғысының жиілігін өлшеу;
пульсоксиметрлерді пайдалана отырып, оксигенация деңгейін анықтау

I

3) Инсультпен ауыратын пациенттердің неврологиялық мəртебесіне 
бағалау жүргізіледі. Инсульттің ауырлығы NIHSS шкаласы жəне Глазго 
Кома шкаласы/FOUR кома шкаласы бойынша бағалануы тиіс *
NIHSS «эн ай эйч эс эс» – National Institute of Health Stroke Scale 
«Нэшиональ институт оф Хэлз Строук Скэйл» (Ұлттық денсаулық 
институтының инсульт шкаласы, АҚШ)
FOUR «фоу» – Full Outline of Unresponsiveness «Фул аутлайн оф анре-
спонсивнес» (активті емес толық жоспар)

I

4) Емдеу хаттамаларына сəйкес зертханалық жəне құрал-саймандық зерт-
теулер (компьютерлік томография, магниттік-резонанстық томография, 
бастың брахиоцефальдық тамырларын ультрадыбыстық диагностика-
лау) жүргізіледі *

I

5) Қажет болған жағдайда емдеудің хаттамаларына сəйкес шұғыл 
медициналық көмек көрсетіледі*

I

105. Қарқынды терапия. Анестезия, реанимация жəне қарқынды терапия қызметі 
пациенттердің клиникалық қажеттіліктеріне сəйкес келеді

1) Реанимация қызметінің персоналы нормативтік талаптарға, 
медициналық ұйымның штаттық кестесіне жəне ұйымдастырушылық 
құрылымына сəйкес жасақталған *

I

2) Реанимация қызметі персоналының функционалдық міндеттері жəне 
біліктілігіне қойылатын талаптары анықталған*

II

3) Реанимация қызметі кəсіптік талаптарға сəйкес жəне көрсетілетін 
медициналық көмектің деңгейіне сəйкес белгіленген талаптарға 
(медициналық мақсаттағы бұйымдар, дəрілік заттар, медициналық 
жабдық, жиһаз) сəйкес жабдықталған

I

4) Реанимация қызметі персоналының іс-əрекеттері кəсіптік стандарттарға, 
клиникалық хаттамаларға сəйкес келеді

I

5) Инсультпен ауыратын пациенттерді реанимация бөлімшесіне 
(бөлімшесінен) немесе қарқынды терапия палатасына (палатасынан) 
ауыстыру кезінде пациенттің объективті физиологиялық параметрлеріне 
негізделген ауыстыру өлшемшарттары пайдаланылады 

I

106. Тромболитикалық терапия. Тромболитикалық терапия емдеу хаттамаларына 
сəйкес жүргізіледі

1) Медицина персоналы тромболитикалық терапияға көрсетілімдерді жəне 
қарсы көрсетілімдерді анықтау үшін тəуекелдерді бағалау жүргізеді. Осы 
бағалау деректері пациенттің медициналық картасында көрсетіледі

I

2) Медицина персоналы медициналық ұйымның бірінші басшысы 
бекіткен тромболитикалық терапия хаттамасының нысанын толтыра-
ды. Тромболитикалық терапия тактикасы (жүйелі немесе селективті) 
клиникалық емдеу хаттамаларына негізделеді * 

I

3) Зертханалық жəне құрал-саймандық зерттеулердің қажетті көлемі 
(тромбоциттер, гематокрит санын міндетті анықтау арқылы қанның жал-
пы талдауы, гликемияның деңгейін анықтау, белсендірілген ішінара 
тромбопластин уақыты жəне халықаралық нормаландырылған қатынас) 
жүргізіледі 

I

4) Перифериялық көктамыр катетерін орнату жəне мониторингі 
инфекциялық бақылау талаптарына сəйкес келеді 

II

5) Пациентті (туысқандарын) ұсынылған емдеу туралы ақпараттандыру 
жүргізіледі. Пациенттің тромболитикалық терапияны жүргізу туралы 
медициналық ұйым басшысы бекіткен ақпараттандырылған келісімінің 
нысаны толтырылады

I

107. Негізгі терапия. Негізгі терапияны жүргізу кезеңдері стандартталған
1) Тұрақты негізде өмірлік маңызды функциялар мен пациент гомеостазын 

мониторингтеу жəне түзету жүргізіледі
I

2) Көрсетілімдер болған жағдайда пациенттің зертханалық көрсеткіштері 
мен құрал-саймандық зерттеу нəтижелеріне бақылау жүргізіледі

I

3) Пациенттің барабар оксигенациясын қамтамасыз ету жүргізіледі (оттегі 
инсуфляциясы, ауа өткізгішті орнату, өкпені жасанды желдету)

I

4) Асқынулардың алдын алу жəне емдеу жүргізіледі (өкпе артериясының 
тромбоэмболиясы, пневмония, аяқ тамырларының, төсекжараның, жіті 
ойық жараның (стресс жаралар) тромбоэмболиялары жəне асқазан-ішек 
жолының эрозиялары)

I

5) Асқынуларды емдеу жүргізіледі (өкпе артериясының тромбоэмболия-
сы, пневмония, аяқ тамырларының, төсекжараның, жіті ойық жараның 
(стресс жаралар) тромбоэмболиялары жəне асқазан-ішек жолының 
эрозиялары) 

І

108. Инсультті хирургиялық емдеу. Инсультті хирургиялық емдеу кəсіптік 
талаптарға, бекітілген клиникалық хаттамаларға жəне пациенттердің 

қажеттіліктеріне сəйкес келеді
1) Хирургиялық емдеу негізделген көрсетілімдер бойынша жүргізіледі I
2) Жіті жəне жітілеу кезеңде хирургиялық араласуларды жүргізу туралы 

шешім неврологтардың, анестезиологтардың, реаниматологтардың 
жəне хирургтердің (нейрохирургтың жəне/немесе тамыр хирургының) 
қатысуымен алқалы жүргізіледі 

I

3) Хирургиялық емдеу медициналық ұйымның басшышылығы бекіткен 
диагностика жəне емдеу хаттамаларына сəйкес жүргізіледі 

I

4) Пациенттің немесе оның заңды өкілдерінің хирургиялық емдеуді 
жүргізуге ақпараттандырылған келісімі медициналық ұйымның 
басшылығы бекіткен қағидаларға сəйкес рəсімделеді 

II

5) Хирургиялық емдеуді жүргізу кезеңдері толығымен стандартталған 
(құжаттаманы рəсімдеу, басқа бөлімшеге ауыстыру жəне т.б.)

II

109. Зертханалық қызметтер. Зертханалық қызметтер инсультпен ауыратын 
пациенттердің қажеттіліктерін қанағаттандыру үшін қолжетімді *

1) Көрсетілген медициналық көмектің деңгейіне қарай инсультпен ауыра-
тын пациенттерге қолжетімді зертханалық диагностика қызметтерінің 
(осы ұйым көрсететін немесе аутсорсингке берілген) тізбесі бекітілген

II

2) Кадрлық құрам диагностика жəне емдеу хаттамаларының талаптары-
на жəне инсультпен ауыратын пациенттердің қажеттіліктеріне сəйкес 
келетін зертханалық қызметтердің қажетті көлемін көрсетуге қабілетті 
білікті персоналмен толықтырылған 

I

3) Шұғыл зертханалық қызметтер инсультпен ауыратын пациенттер үшін 
тəулік бойы қолжетімді жəне нəтижелер дайындығының уақыт шектері 
бекітілген 

II

4) Зертханалық диагностика бойынша қызметтер көрсететін қызметте 
медициналық жабдықты мерзімді тексеру, калибрлеу, сүйемелдеу, сапа-
ны ішкі бақылау жүргізіледі 

II

5) Зертханалық зерттеу жүргізудің барлық кезеңдері стандартталған II
110. Сəулелік диагностика. Сəулелік диагностика қызметтері инсультпен ауыратын 

пациенттердің қажеттіліктерін қанағаттандыру үшін қолжетімді
1) Инсультпен ауыратын пациенттерге қолжетімді көрсетілетін 

медициналық көмектің (осы ұйым көрсететін немесе аутсорсингке 
берілген) деңгейіне қарай сəулелік диагностика бойынша қызметтердің 
тізбесі бекітілген *

II

2) Сəулелік диагностика бойынша қызмет көрсететін персоналдың кадрлық 
құрамы нормативтік талаптар мен пациенттердің қажеттіліктеріне сəйкес 
келеді

II

3) Сəулелік диагностиканың шұғыл қызметтері инсультпен ауыратын паци-
енттерге тəулік бойы қолжетімді жəне нəтижелер дайындығының уақыт 
шектері бекітілген* 

I

4) Сəулелік диагностика бойынша қызметтер көрсететін қызметте сапаны 
бақылау жүйесі енгізілген (нəтижелерді «қайта оқу», оның ішінде сырт-
тан маман(дар)ды тарту арқылы, сапаны ішкі бақылау; медициналық 
жабдықтың техникалық жағдайын тексеру, тестілеу жəне сүйемелдеу) **

II

5) Сəулелік диагностика жүргізудің барлық кезеңдері стандартталған II
111. Пациентті жəне отбасын оқыту. Халықпен жəне басқа да медициналық 

ұйымдармен профилактикалық жұмыс жүргізіледі
1) Инсульт орталығында дəрігерлер мен орта медицина персоналы паци-

енттермен жəне олардың туыстарымен пациенттерге күтім жасау, емдік 
дене шынықтыру, ерте жəне кеш оңалту əдістері, дұрыс тамақтану, 
төсекжарамен күресу, антигипертензивті терапияға бейімділік туралы 
профилактикалық əңгімелесулер жүргізеді

II

2) Инсульт орталығында апта сайын пациенттер, олардың туыстары не-
месе жақындары үшін «Инсульт мектебінде» қан айналымы жүйесі 
ауруларының бірінші жəне қайталама алдын алу мəселелері бойынша 
сабақтар, инсульттен кейін өзіне-өзі қызмет көрсету жəне тұрмыстық 
дағдыларды қалпына келтіру, күтім жасау жəне оңалтуға оқыту 
жүргізіледі. «Инсульт мектебінде» жүргізілген сабақтар журналда фото-
есептермен бірге тіркеледі **

II

3) Медициналық ұйым пациенттер мен отбасыларды салауатты өмір сал-
тына жəне осы бейін бойынша аурулардың алдын алуға оқыту бойынша 
бағдарламаларға қатысады

III

4) Пациенттермен жəне олардың отбасыларымен алдын алу іс-шараларын 
жүргізу кезеңдері стандартталған *

III

5) Инсультпен ауыратын пациенттердің туыстары Инсульт мектебі жəне/
немесе инсульттің алдын алу жəне оқыту мақсатында медициналық 
ұйым жүргізетін басқа да іс-шаралар туралы хабардар

III

112. Инсультпен ауыратын пациенттердің ерте оңалту бөлімшесіндегі терапиясы 
1) Инсульт орталығында Қазақстан Республикасы заңнамасының талап-

тарына сəйкес медицина персоналымен толықтырылған ерте оңалту 
бөлімшесі ашылған

II

2) Ерте оңалту бөлімшесін медициналық жабдықтармен жəне 
медициналық мақсаттағы бұйымдармен жарақтандыру, дəрілік 
заттармен қамтамасыз ету бекітілген диагностика жəне емдеу 
хаттамаларының талаптарына жəне Қазақстан Республикасының 
заңнамасына сəйкес келеді

II

3) Ерте нейрооңалтуды жүргізу мерзімдері бекітілген диагностика жəне 
емдеу хаттамаларының талаптарына жəне Қазақстан Республикасының 
заңнамасына сəйкес келеді *

II

4) Инсультпен ауыратын пациенттерге кешенді оңалту терапиясын 
жүргізуді мамандардың көп салалық бригадасы жүзеге асырады.
Пациенттің медициналық картасында мейіргерлік күтім нысаны тол-
тырылады, онда орта медицина персоналы орындаған оңалту іс-
шаралары көрсетіледі

I

5) Инсульт орталығында эрготерапия, логопед, психотерапевт (психиатр) 
кабинеттері жұмыс істейді 

I

2-параграф. Босандыру бойынша медициналық көмек көрсетуді аккредиттеу 
стандарттары

113. Əкімшілік шарттар мен ресурстар. Медициналық ұйым босандыру бойынша 
медициналық қызметтер көрсету үшін базалық жағдайларды жасайды

1) Медициналық ұйымның қызметі лицезияланған, босандыру бойынша 
медициналық қызмет көрсету үшін лицензиялардың барлық қажетті 
түрлері бар ***

I

2) Босандыру бойынша медициналық қызмет көрсететін дəрігерлік 
жəне орта медицина персоналы атқаратын лауазымдарына арналған 
лауазымдық нұсқаулықтың біліктілік талаптарына сəйкес келеді*

I

3) Медициналық ұйым босанатын əйелдерге/жаңа босанған əйелдерге 
жəне жаңа туылған нəрестелерге медициналық көмек көрсету та-
лаптарына сəйкес қажетті дəрілік құралдармен жəне медициналық 
мақсаттағы бұйымдармен қамтамасыз етілген

I

4) Медициналық ұйым босанатын əйелдерге/жаңа босанған əйелдерге 
жəне жаңа туылған нəрестелерге белгіленген медициналық көмек 
көрсету талаптарына сəйкес қажетті жабдықтармен жарақталған

I

5) Медициналық ұйымның басшылығы босанатын əйелдер/жаңа босанған 
əйелдер жəне жаңа туылған нəрестелердің тиімді болуы жəне олар-
ды емдеу үшін, сондай-ақ олардың еркін жəне ыңғайлы қозғалуы үшін 
қажетті жағдайларды жасайды

I

114. Сабақтастық. Медициналық көмек көрсетудің сабақтастығы сақталады
1) Жүкті, босанатын жəне жаңа босанған əйелдерді емдеуге жатқызу 

процесі Қазақстан Республикасының заңнамасына, медициналық 
сұрыптау жағдайларына жəне ұйымның ресурстарына сəйкес бекітілген 
өлшемшарттарға негізделген ***

I

2) Жүкті, босанатын жəне жаңа босанған əйелдерді басқа медициналық 
ұйымдарға жолдау, ауыстыру жəне тасымалдау процесі Қазақстан 
Республикасының заңнамасына жəне ұйымның ресурстарына сəйкес 
бекітілген өлшемшарттарға негізделген ***

I

3) Жүкті, босанатын жəне жаңа босанған əйелдерді емдеуге жатқызу, 
басқа медициналық ұйымдарға жолдау, ауыстыру жəне тасымалдау 
процестеріне жауапты тұлғалар жəне олардың лауазымдық міндеттері 
анықталған *

II

4) Басқа медициналық ұйымдарға емдеуге жатқызу, жолдау, ауысты-
ру бойынша шешім қабылдау үшін жауапты тұлғаларға тексеру 
нəтижелерін беру жəне алу процесі енгізілген

II

5) Қабылдау бөліміне жедел жəрдемнен ақпарат алуға жəне акушерлік 
бөлімшесіне шұғыл хабар беруге мүмкіндік беретін байланыс жүйесі 
енгізілген 

II

115. Түсу кезіндегі медициналық көмек
1) Жүкті, босанатын жəне жаңа босанған əйелдерге арналған 

медициналық сұрыптау жүйесі мен өлшемшарттары əзірленген жəне 
бекітілген *

II

2) Бастапқы бағалау мынаны қамтиды:
анамнезді жинау;
антенаталды жазбаларды жəне босану жоспарын талдау;
ана мен ұрықтың жағдайын бағалау;
көрсетілімдер болған кезде қынаптық зерттеу;
көрсетілімдер болған жағдайда ұрыққа кардиотокография жасау

II

3)  Босану блогына уақытынан бұрын келіп түсуді болдырмау үшін 
босануға дейінгі палаталарда белсенді босану қызметінің дамуын күту 
үшін жағдайлар жасалған

I

4) Үйге шығарған жағдайда пациентке мынадай:
қауіпті белгілер бойынша;
босану қызметінің басталу белгілері бойынша ұсынымдар беріледі

I

5) Мерзімінен бұрын босанудың алдын алу жəне емдеу үшін тиімділігі 
дəлелденген технологиялар мен əдістемелер пайдаланылады 

II

116. Босану палатасындағы жағдайлар
1) Медициналық ұйым медициналық қызметтер көрсетудің құпиялылығын 

қамтамасыз етеді: босану палатасы бір босанатын əйелге есептелген 
немесе палатада бірден артық босанатын əйел болған жағдайда керме-
лер/перделер қолданылады

II

2) Босанатын əйелмен/жаңа босанған əйелмен қажетті персоналдан басқа 
кез келген адамның болуы келісіледі**

II

3) Босанатын əйел/жаңа босанған əйел əрбір емшараның мақсаты туралы 
ақпараттандырылады жəне медициналық ұйымның ережелеріне сəйкес 
ақпараттандырылған ерікті келісімін береді

II

4) Босанатын əйел/жаңа босанған əйел персоналмен өздерінің 
денсаулығы мен көрсетілетін көмекке байланысты кез келген 
мəселелерді талқылау мүмкіндігіне ие

II

5) Инфекциялардың алдын алу жүзеге асырылады, босану палатасының 
персоналы инфекциялық бақылау талаптарын сақтайды. Жұмыс 
жағдайындағы жəне санитариялық талаптарға сəйкес дəретханаға жəне 
себезгі бөлмесіне еркін қолжетімділік бар

I

117. Босану кезіндегі медициналық көмек
1) Медициналық ұйымда физиологиялық жəне күрделі босану кезінде 

жəне босанғаннан кейінгі кезеңде көмек стандарттарын анықтайтын 
нұсқаулар бекітілген *

I

2) Физиологиялық жəне күрделі босанудың анықтамалары, көмек 
көрсетудің барынша жоғары деңгейіне ауыстыруға арналған 
өлшемшарттар медицина персоналына белгілі жəне практикада 
қолданылады **

II

3) Босану кезіндегі медициналық көмекті тиісті клиникалық практикаға 
рұқсаты бар білікті мамандар (акушер – гинеколог – дəрігер, акушер) 
көрсетеді ** 

I

4) Асқыну туындаған жағдайда орта медицина қызметкерлері (акушер-
лер) мен дəрігерлік персонал арасында медициналық көмек көрсетудің 
сабақтастығы сақталады **

II

5) Босануға дейінгі палаталарда белсенді босану қызметінің дамуын күту 
үшін жағдайлар жасалған. Дəрігерлік қарап-тексеру күнделікті жəне 
көрсетілімдер бойынша жүргізіледі

II

118. Босанатын əйелді босану уақытында қолдау
1) Босанатын əйел босану кезінде серіктестің қатысу мүмкіндігі туралы 

хабарландырады. Босануда қолдау көрсету үшін босанатын əйелдің 
серіктесі босану уақытында қатыса алады 

II

2) Босану уақытында босану палатасында бір акушердің тұрақты болуы 
үшін жағдай жасалған 

I

3) Босану уақытында көмек көрсететін акушер/дəрігер босанатын əйелдің 
серіктесімен бірге жұмыс істейді, босану процесінің ағымын түсіндіреді, 
психологиялық қолдауды жүзеге асырады жəне қажетті ұсынымдарды 
береді ** 

I

4) Босанатын əйелдерге релаксация, тыныс алу, массаж, акупунктура, гип-
ноз техникаларын жəне дəрі-дəрмексіз ауырсынуды басудың басқа да 
əдістерін таңдауда қолдау көрсетіледі **

II

5) Эпидуралдық анальгезияны жүргізу алдында, босанатын əйелге 
эпидуралдық анальгезияның тəуекелдері мен артықшылықтары туралы, 
сондай-ақ босануға мүмкін болатын əсері туралы ақпарат беріледі

II

119. Партограмманы пайдалану 
1) Медицина персоналы партограмманы пайдалану бойынша 

медициналық ұйымның басшылығы бекіткен хаттаманы немесе 
алгоритмді жүргізеді *

II

2) Жүкті/босанатын əйелді қарап-тексеру деректері уақтылы жиналады 
жəне партограммаға дұрыс жазылады 

II

3) Медицина персоналы партограммаға талдау жүргізеді. Акушер немесе 
көмек көрсететін басқа маман ақпаратты жинайды, жазады жəне тал-
дайды 

I

4) Партограмма босану палатасында босанатын/жаңа босанған əйелдің 
төсегінің жанында орналасады 

II

5) Партограмманы медицина персоналы босану барысындағы араласулар 
туралы шешімдер қабылдау үшін қолданады

II

120. Босануды жүргізу
1) Босанудың бірінші кезеңінде босанатын əйел позицияны еркін таңдауды 

жүзеге асырады, медицина персоналы қажетті зерттеулерді (қынаптық) 
жəне босану жоспарына түзету жүргізеді

I

2) Босанудың бірінші кезеңінде амниотомия қатаң түрде көрсетілімдер 
бойынша жүргізіледі

I

3) Босанудың екінші кезеңінде босанатын əйел позицияны еркін таңдауды 
жүзеге асырады. Стационарда жеткілікті аудан болған жағдайда босану-
ды босанатын əйел босанудың бірінші кезеңінде болған жерде жүргізеді

II

4) Баланың туылуы кезінде қарынға кез келген қысымды жасауға жол 
берілмейді 

I

5) Босанатын əйелге босанудың үшінші кезеңін жүргізудің физиологиялық 
жəне белсенді əдістерінің салыстырмалы тəуекелдері мен 
артықшылықтары туралы ақпарат беріледі жəне шешім қабылдау 
процесіне қатыстырылады *

II

121. Босану барысында жатыр ішіндегі ұрықтың жағдайын бақылау
1) Ұрықтың жағдайы Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына 

сəйкес бағаланады ***
II

2) Кардиотокографияны пайдалану тəртібін сипаттайтын, дəлелді 
медицинаға негізделіп бекітілген хаттама немесе алгоритм бар *

II

3) Ұрықтың жатырлық белсенділігі мен жүрек қызметін бағалауды акушер 
жүргізеді. Ауытқулар анықтаған жағдайда акушер кезекші дəрігерге/аға 
ординаторға ақпарат береді **

I

4) Медицина персоналы кардиотокография деректерін бағалауға 
оқытылған, ұйымдағы бар кардиотокографияны талдау бойынша 
нұсқаулыққа сəйкес реактивті жəне ареактивті тестілердің, қалыпты, 
күмəнді жəне патологиялық кардиотокографияның анықтамаларынан 
хабардар**

II

5) Ұрықтың патологиялық жағдайы расталған жағдайда кесарь тілігі неме-
се операциялық қынаптық босандыру жолымен жедел босандыру диа-
гнозды қойғаннан соң алғашқы 30 минут ішінде жүзеге асырылады 

I

122. Босану кезінде жəне босандырудан кейін алғашқы 2 сағатта жаңа туылған 
нəрестеге көмек көрсету

1) Медицина персоналы Қазақстан Республикасының заңнамасына 
сəйкес əзірленген медициналық ұйымның рəсімдеріне сəйкес босануға 
дайындық жүргізеді 

I

2) Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес əзірленген 
медициналық ұйымның рəсімдеріне сəйкес жаңа туылған нəрестені 
бағалау жүргізіледі жəне алғашқы көмек көрсетіледі ***

I

3) Медициналық ұйым басшылығы жаңа туылған нəрестелерге реанима-
ция жүргізу бойынша ОРС бекітеді. Жаңа туылған нəрестелерге реа-
нимация жүргізу бойынша ОРС босану залдарында орналасқан жəне 
медициналық ұйым персоналы орындайды *

I

4) Медициналық ұйымның персоналы жаңа туылған нəрестені анасының 
ерте емізуіне жəрдем көрсетеді. Жаңа туылған нəрестеге алғашқы рет 
емшек беру бірінші сағаттың ішінде жүргізіледі. «Терімен теріге» байла-
нысы қамтамасыз етіледі

II

5) Анаға жəне жаңа туылған нəрестеге босанудан кейінгі кезеңдегі көмек, 
профилактикалық емшаралар медициналық ұйымның клиникалық хат-
тамаларына жəне халықаралық ұсынымдарға сəйкес жүзеге асыры-
лады. 
Бөлімшеде ана мен жаңа туылған нəрестенің жеке басын нақты 
сəйкестендіру жүйесі пайдаланылады 

I

(Жалғасы бар) 


