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2-бап. Қазақстан Республикасының адво кат-
тық қызмет жəне заң көмегі туралы заңнамасы

1. Қазақстан Республикасының адвокаттық 
қызмет жəне заң көмегі туралы заңнамасы Қазақстан 
Республикасының Конституциясына негізделеді, 
осы Заң мен Қазақстан Республикасының адво-
каттық қызметті жəне заң көмегін реттейтін өзге де 
нормативтік құқықтық актілерінен тұрады.

2. Заң көмегі осы Заңның нормаларына сəйкес 
жəне Қазақстан Республикасының кодекстерінде 
белгіленген ерекшеліктер ескеріле отырып көр-
сетіледі.

3. Егер Қазақстан Республикасы ратифика-
циялаған халықаралық шартта осы Заңда қамтыл-
ғаннан өзгеше қағидалар белгіленсе, онда халық-
аралық шарттың қағидалары қолданылады.

4. Жекелеген тұлғалардың заң көмегін көрсету 
шарттары мен тəртібі Қазақстан Республикасының 
заңдарында белгіленеді.

3-бап. Заң көмегін көрсету қағидаттары
Заң көмегін көрсету мынадай қағидаттарға 

негізделеді:
1) заң үстемдігі;
2) заң көмегін көрсететін тұлғалардың тəуелсіз-

дігі;
3) клиенттің құқықтары мен бостандықтарын 

құрметтеу жəне қорғау;
4) клиенттің мүддесінде заң көмегін ұсыну;
5) кəсіптік құпияны сақтау;
6) кəсіптік жəне əдептік мінез-құлық нормала-

рын сақтау;
7) заң көмегін көрсету шектері мен шараларын 

айқындау еркіндігі;
8) заң көмегін көрсету стандарттарын сақтау;
9) сотқа, сот ісін жүргізу қағидаларына жəне 

кəсіп бойынша əріптестерге құрмет;
10) заң көмегінің қолжетімділігі.
4-бап. Заң көмегін көрсету қағидаттарының 

мəні
1. Заң көмегін көрсетудің мазмұнын айқындайтын 

жəне заң көмегіне қатысушылардың құқықтары 
мен міндеттерін іске асырудың жалпы шартта-
рын қамтамасыз ететін оның іргелі бастаулары 
заң көмегін көрсету қағидаттары болып табылады.

2. Заң көмегін көрсету қағидаттары өзара бай-
ланысты болады жəне өздерінің жүйесін құрайды. 
Қағидаттардың əрқайсысын іске асыру заң көмегін 
көрсетудің өзге қағидаттарымен өзара іс-қимыл жа-
саса отырып жүзеге асырылады.

3. Заң көмегін көрсету қағидаттарын сақтамау 
осы Заңда жəне Қазақстан Республикасының өзге де 
заңдарында белгіленген жауаптылыққа алып келеді.

5-бап. Заң үстемдігі
Заң көмегі баршаның заң алдындағы теңдігі, 

Қазақстан Республикасы Конституциясының, 
сондай-ақ осы Заң мен Қазақстан Республикасының 
өзге де нормативтік құқықтық актілерінің талап-
тарын сақтау міндеті бастауларында ұсынылады.

6-бап. Заң көмегін көрсететін тұлғалардың 
тəуелсіздігі

Заң көмегін көрсететін тұлғалар өздерінің құқық-
тарын жүзеге асыру жəне кəсіптік міндеттерін 
орындау кезінде тəуелсіз болады.

Қазақстан Республикасының заңдарында 
тікелей көзделген жағдайларды қоспағанда, 
олардың қызметіне прокуратура, соттар, басқа 
да мемлекеттік органдар, өзге де ұйымдар мен 
тұлғалар тарапынан араласуға жол берілмейді.

7-бап. Клиенттің құқықтары мен бостан-
дықтарын құрметтеу жəне қорғау 

Заң көмегі жеке тұлғалардың құқықтарын, 
бостандықтары мен заңды мүдделерін, сондай-
ақ заңды тұлғалардың құқықтары мен заңды 
мүдделерін қорғау жəне оларды іске асыруда 
жəрдемдесу мақсатында көрсетіледі. 

Заң көмегін көрсету кезінде клиенттің ар-намысын 
қорлайтын немесе қадір-қасиетін кемітетін, оның 
жеке өмірінің қолсұғылмаушылығына қол сұғатын, 
оның жеке жəне отбасылық құпиясын, жеке салым-
дар мен жинақ ақшалардың, хат жазысудың, теле-
фон арқылы сөйлесулердің, пошталық, телеграфтық 
жəне өзге де хабарлардың құпиясын бұзатын 
əрекет терге тыйым салынады.

8-бап. Клиенттің мүддесінде заң көмегін ұсыну
Заң көмегін көрсететін тұлға клиенттің мүдде-

леріне зиян келтіруді болғызбау үшін қажетті шара-
ларды қабылдай отырып, өзінің кəсіптік міндеттерін 
тиісінше орындауға міндетті.

Заң көмегін көрсету кезінде заң көмегін көрсететін 
тұлға клиентке, қаржылық шығындардың сипаты 
мен мөлшерін қоса алғанда, заң көмегінің ықтимал 
нəтижелері мен салдарларын түсіндіруге міндетті.

Заң көмегін көрсету шараларын таңдау клиенттің 
мүдделерін негізге алуға тиіс.

Заң көмегін көрсететін тұлға кəсіптік міндеттерін 
орындау кезінде мүдделер қақтығысын болғызбау 
жөніндегі шараларды қабылдауға міндетті.

9-бап. Кəсіптік құпияны сақтау
Клиенттің келісуінсіз кəсіптік құпияны ашуға 

болмайды.
Заң көмегін көрсету кезінде, егер Қазақстан 

Республикасының заңдарында өзгеше көзделмесе, 
кəсіптік құпияны сақтау жөніндегі шаралар 
қабылданады. Кəсіптік құпияны сақтау міндеті 
уақытпен шектелмейді.

10-бап. Кəсіптік жəне əдептік мінез-құлық 
нормаларын сақтау

Заң көмегі жоғары кəсіптік жəне əдептік нор-
малар сақтала отырып көрсетіледі. Осы норма-
ларды қалыптастыруды заң көмегін көрсететін 
тұлғалар жалпыға бірдей қабылданған мінез-құлық, 
адамгершілік нормалары жəне заң көмегін көрсету 
стандарттары негізінде жүзеге асырады.

11-бап. Заң көмегін көрсету шектері мен ша-
раларын айқындау еркіндігі

Егер бұл Қазақстан Республикасының заңдарында 
көзделсе, заң көмегін көрсетудің шектері мен ша-
ралары заң көмегін көрсететін тұлғаның қалауы 
бойынша айқындалады жəне шектеледі.

12-бап. Заң көмегін көрсету стандарттарын 
сақтау

Заң көмегін көрсету стандарттары Қазақстан 
Республикасының заңнамасы негізінде заң көмегін 
көрсету сапасының үздік практикаларын ендіру 
арқылы қамтамасыз етіледі.

Заң көмегінің сапасын қамтамасыз ету мақ-
сатында оны жүзеге асыруға тиісті кəсіптік даяр-
лығы бар жəне өз біліктілігін кезең-кезеңімен арт-
тырып отыратын адамдар жіберіледі.

13-бап. Сотқа, сот ісін жүргізу қағидаларына 
жəне кəсіп бойынша əріптестерге құрмет

Заң көмегін көрсететін тұлғалар өздерінің кəсіп 
бойынша əріптестеріне құрмет, əділдік жəне ынты-
мақтастық рухында қарым-қатынас жасауға тиіс.

Заң көмегін көрсету сотқа жəне сот ісін жүргізу 
қағидаларына деген құрметке негізделуге тиіс.

14-бап. Заң көмегінің қолжетімділігі
Əркімнің заң көмегін алуға құқығы бар.
Осы Заңда жəне Қазақстан Республикасының 

өзге де заңдарында көзделген жағдайларда, заң 
көмегі тегін көрсетіледі.

15-бап. Заң көмегінің түрлері
Заң көмегі:
1) құқықтық ақпарат беру;
2) құқықтық консультация беру;
3) осы Заңда жəне Қазақстан Республикасының 

өзге де заңдарында белгіленген жағдайларда жəне 
тəртіппен жеке жəне заңды тұлғалардың мүдделерін 
соттарда, қылмыстық қудалау органдарында, өзге 
де мемлекеттік органдар мен мемлекеттік емес 
ұйымдарда қорғау жəне білдіру;

4) клиентпен қолданыстағы немесе ықтимал 
құқықтық қатынастардың қатысушылары болып 
табылатын кез келген тұлғалармен өзара іс-қимыл 
жасауда клиенттің заңды мүдделерін қорғау үшін 
өзге құқықтық əрекеттер жасау түрінде көрсетіледі.

Құқықтық ақпарат беру, құқықтық консультация 
беру, адвокаттардың жеке тұлғалардың мүдделерін 
қорғауы жəне білдіруі «Ең төмен əлеуметтік 
стандарттар жəне олардың кепілдіктері тура-
лы» Қазақстан Республикасының Заңына сəйкес 
мемлекет кепілдік берген заң көмегін көрсету 
саласындағы ең төмен əлеуметтік стандарттар бо-
лып табылады.

16-бап. Заң көмегінің нысандары
Мыналар заң көмегінің нысандары болып та-

былады:
1) өтеулі негізде көрсетілетін заң көмегі;

2) мемлекет кепілдік берген заң көмегі;
3) кешенді əлеуметтік заң көмегі.
17-бап. Өтеулі негізде заң көмегін көрсету
Егер осы Заңда жəне Қазақстан Республикасының 

заңдарында өзгеше белгіленбесе, келісім негізінде 
жеке жəне заңды тұлғаларға ақылы түрде көрсе-
тіле тін заң көмегі өтеулі негіздегі заң көмегі деп 
танылады. 

18-бап. Мемлекет кепілдік берген заң көмегі
Заң көмегін алуға құқығы бар жеке жəне заңды 

тұлғаларға осы Заңда жəне Қазақстан Респуб-
ликасының өзге де заңдарында көзделген негізде 
жəне тəртіппен, тегін негізде көрсетілетін заң 
көмегі мемлекет кепілдік беретін заң көмегі деп 
танылады.

19-бап. Кешенді əлеуметтік заң көмегі
1. Осы баптың 2-тармағында көрсетілген тұлға-

ларға, клиентті заң көмегін сұрап өтініш жасаған 
кезінен бастап Қазақстан Республикасының заңда-
рында көзделген тəртіппен іс бойынша қорытынды 
құқықтық шешім қабылданғанға (құқық тық 
жағдай шешілгенге) дейін құқықтық қолдап оты-
руды білдіретін өтеусіз заң көмегін шартқа сəйкес 
көрсету кешенді əлеуметтік заң көмегі болып та-
былады.

Кешенді əлеуметтік заң көмегін көрсету көлемі 
мен тəртібін заң консультанттарының палатала-
ры, Республикалық адвокаттар алқасы белгілейді. 
Кешенді əлеуметтік заң көмегін көрсету көлемі 
мен тəртібі туралы мəліметтер уəкілетті органға 
жіберіледі.

Кешенді əлеуметтік заң көмегін көрсету əлеумет-
тік жауапкершілікті іске асыру нысандарының 
бірі болып табылады жəне ерікті түрде жүзеге 
асырылады.

2. Кешенді əлеуметтік заң көмегі мыналарға:
1) «Арнаулы əлеуметтік қызметтер туралы» 

Қазақ стан Республикасының Заңына сəйкес өмірлік 
қиын жағдайда жүрген адамдарға;

2) атаулы əлеуметтік көмекке құқығы бар 
адамдарға; 

3) Ұлы Отан соғысының қатысушыларына жəне 
оларға теңестірілген адамдарға;

4) бірінші жəне екінші топтардағы мүгедектерге;
5) жасына байланысты зейнеткерлерге; 
6) қарттар мен мүгедектерге арналған жалпы 

типтегі медициналық-əлеуметтік мекемелерде 
(ұйымдарда) тұратын қарттар мен мүгедектерге;

7) қиын əлеуметтік жəне қаржылық жағдайда 
жүрген өзге де адамдарға көрсетілуі мүмкін.

Кешенді əлеуметтік заң көмегі азаматтық сот 
ісін жүргізу шеңберінде кəсіпкерлік қызметке 
байланыс ты даулар бойынша көрсетілмейді.

3. Мемлекет кешенді əлеуметтік заң көмегін көр-
сетуге елеулі үлес қосуды Қазақстан Республи касы-
ның Үкіметі бекітетін тəртіппен ынталандырады. 

20-бап. Заң көмегін көрсететін тұлғалар
Заң көмегін өз құзыреті шегінде мыналар: 
1) мемлекеттік органдар;
2) адвокаттар, нотариустар, жеке сот орындау-

шылары, заң консультанттары;
3) заң көмегін көрсетіп жүрген жəне заң көмегін 

көрсететін тұлғалардың міндетті мүшелікке 
негізделген коммерциялық емес ұйымдарында жəне 
заң консультанттарының палаталарында тұрмайтын 
жеке тұлғалар көрсетеді.

21-бап. Заң көмегін көрсету саласындағы 
мемлекеттік саясат

1. Заң көмегін көрсету саласындағы мемлекеттік 
саясат жеке жəне заңды тұлғалардың заң көмегін алу 
құқықтарының кепілдіктерін іске асыру мақсатында 
жүзеге асырылатын ұйымдастырушылық-
құқықтық, əлеуметтік-экономикалық, техникалық, 
ақпараттық, аккре диттеу, лицензиялау-бақылау 
шаралары мен өзге де шаралардың жиынтығымен 
қамтамасыз етіледі.

2. Заң көмегін көрсету саласындағы мемлекеттік 
саясаттың негізгі бағыттарын Қазақстан Республи-
касының Президенті айқындайды.

3. Заңда Қазақстан Республикасындағы мемле-
кеттік адвокатура қызметінің негіздері, тəртібі мен 
шарттары белгіленуі мүмкін.

22-бап. Қазақстан Республикасы Үкіметінің 
құзыреті

Қазақстан Республикасының Үкіметі:
1) заң көмегін көрсету саласындағы мемлекеттік 

саясаттың негізгі бағыттарын əзірлейді;
2) адвокат көрсеткен мемлекет кепілдік берген 

заң көмегіне ақы төлеудің, құқықтық консульта-
ция беруге, қорғауға жəне өкілдік етуге, сондай-
ақ татуластыру рəсімдерін жүргізуге байланысты 
шығыстарды өтеу мөлшерлерін белгілейді;

3) өзіне Қазақстан Республикасының Конститу-
циясында, осы Заңда, Қазақстан Республикасының 
өзге де заңдарында жəне Қазақстан Республикасы 
Президентінің актілерінде жүктелген өзге де функ-
цияларды орындайды.

23-бап. Уəкілетті органның құзыреті
Уəкілетті орган:
1) заң көмегін көрсету саласындағы мемлекеттік 

саясаттың іске асырылуын қамтамасыз етеді;
2) мемлекет кепілдік берген заң көмегін көрсе-

тетін тұлғалардың қызметін үйлестіреді;
3) заң көмегін көрсету мəселелері бойынша 

норма тивтік құқықтық актілердің жобаларын 
əзірлейді;

4) Қазақстан Республикасының адвокаттық 
қызмет жəне заң көмегі туралы заңнамасына, заң 
көмегін көрсету көлемінің толықтығы мен сапасына 
мониторинг жүргізеді; 

5) заң көмегін көрсету саласында халықаралық 
ынтымақтастықты жүзеге асырады;

6) заң көмегін көрсету стандарттарын келіседі; 
7) заң көмегін көрсету сапасының өлшемшарт-

тарын келіседі;
8) мемлекет кепілдік берген заң көмегін көрсету 

сапа сының өлшемшарттарын əзірлейді жəне 
бекітеді;

9) мемлекет кепілдік берген заң көмегінің барлық 
түрі бойынша бюджеттік бағдарламалардың əкім-
шісі болып табылады;

10) мемлекет кепілдік берген заң көмегі жүйесінің 
жұмыс істеуі мен дамуын қамтамасыз етеді;

11) мемлекет кепілдік берген заң көмегін 
көрсетудің жүйесі жəне негізгі қорытындылары ту-
ралы ақпараттың жылына кемінде бір рет Қазақстан 
Республикасының бүкіл аумағына таратылатын 
мерзімді баспасөз басылымдарында жариялануын 
жəне өзінің интернет-ресурсында орналастырылу-
ын қамтамасыз етеді;

12) адвокат көрсеткен құқықтық консультация 
беру түріндегі мемлекет кепілдік берген заң көмегін 
есепке алу тəртібін əзірлейді жəне бекітеді; 

13) адвокат көрсететін, мемлекет кепілдік берген 
заң көмегіне ақы төлеу жəне құқықтық консульта-
ция беруге, қорғауға жəне өкілдік етуге, сондай-
ақ татуластыру рəсімдерін жүргізуге байланысты 
шығыстарды өтеу қағидаларын бекітеді; 

14) мемлекет кепілдік берген көрсетілетін заң 
көмегінің сапасын бақылауды жүзеге асырады; 

15) заң консультанттары палаталарының қызме-
тін бақылауды жүзеге асырады; 

16) халыққа заң көмегін көрсететін тұлғалар, заң 
көмегін көрсету тетіктері, негіздері мен шарттары 
туралы құқықтық ақпарат беруді қамтамасыз етеді; 

17) заң консультанттары палатасының үлгілік 
жарғысын əзірлейді жəне бекітеді; 

18) заң консультанттары палаталарының тізілімін 
жүргізеді; 

19) Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі-
мен келісу бойынша адвокаттардың кəсіптік жауап-
кершілігін сақтандырудың үлгілік шартын əзірлейді 
жəне бекітеді; 

20) Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі-
мен келісу бойынша заң консультанттарының кəсіп-
тік жауапкершілігін сақтандырудың үлгілік шартын 
əзірлейді жəне бекітеді; 

21) осы Заңда, Қазақстан Республикасының өзге 
де заңдарында, Қазақстан Республикасы Прези-
дентінің жəне Үкіметінің актілерінде көзделген 
өзге де өкілеттіктерді жүзеге асырады. 

24-бап. Заң көмегінің бірыңғай ақпараттық 
жүйесі

Адвокаттық қызметті жəне заң консуль тант-
тарының қызметін автоматтандыруға арналған 
ақпараттық жүйе заң көмегінің бірыңғай ақпараттық 
жүйесі болып табылады.

Заң көмегінің бірыңғай ақпараттық жүйесі 
жұмыс істеген кезде құпиялылықты сақтау қамта-
масыз етіледі.

2-БӨЛІМ. МЕМЛЕКЕТ КЕПІЛДІК БЕРГЕН 
ЗАҢ КӨМЕГІ 

2-тарау. МЕМЛЕКЕТ КЕПІЛДІК БЕРГЕН 
ЗАҢ КӨМЕГІНІҢ ЖҮЙЕСІ

25-бап. Мемлекет кепілдік берген заң көмегін 
көрсететін тұлғалар жəне оны көрсету тəртібі 

Мемлекет кепілдік берген заң көмегін:
1) мемлекеттік органдар «Ақпаратқа қол жеткізу 

туралы» Қазақстан Республикасының Заңында 
белгіленген тəртіппен, өз құзыреті шегінде құқық-
тық ақпарат беру түрінде өтеусіз; 

2) адвокаттар осы Заңда белгіленген тəртіппен;
3) нотариустар «Нотариат туралы» Қазақстан 

Респуб ликасының Заңында белгіленген жағдай-
ларда жəне тəртіппен өтеусіз;

4) жеке сот орындаушылары «Атқарушылық іс 
жүргізу жəне сот орындаушыларының мəртебесі 
тура лы» Қазақстан Республикасының Заңында бел-
гі ленген жағдайларда жəне тəртіппен, əлеуметтік 
маңы зы бар істер санатын орындау кезінде өтеусіз 
көрсетеді.

Қазақстан Республикасының заңдарында көздел-
ген жағдайларда, мемлекет кепілдік берген заң 
көмегін өзге тұлғалар өтеусіз көрсете алады. 

26-бап. Мемлекет кепілдік берген заң көмегін 
алуға құқығы бар тұлғалар 

1. Мемлекет кепілдік берген заң көмегін 
құқықтық ақпарат беру түрінде тегін алуға барлық 
жеке жəне заңды тұлғалардың құқығы бар.

2. Құқықтық консультация беру, сондай-ақ сот-
тарда, қылмыстық қудалау органдарында, өзге 
де мемлекеттік органдар мен мемлекеттік емес 
ұйымдарда жеке тұлғалардың мүдделерін қорғау 
жəне білдіру түріндегі мемлекет кепілдік берген 
заң көмегі:

1) Қазақстан Республикасының əкімшілік құқық 
бұзушылық туралы заңнамасына сəйкес əкімшілік 
жауаптылыққа тартылған тұлғаға;

2) Қазақстан Республикасының азаматтық 
процестік заңнамасына сəйкес талап қоюшыға;

3) Қазақстан Республикасының қылмыстық-
про цестік заңнамасына сəйкес күдіктіге, айып-
талушыға, сотталушыға, сотталған адамға, ақталған 
адамға, жəбірленушіге; 

4) алименттер өндіріп алу, зейнетақы мен 
жəрдемақылар тағайындау, ақтау, босқын неме-
се оралман мəртебесін алу мəселелері бойынша 
жеке тұлғаларға, ата-анасының қамқорлығынсыз 
қалған кəмелетке толмағандарға осы Заңда жəне 
Қазақстан Республикасының заңнамасында белгі-
ленген тəртіппен көрсететіледі. Адвокаттар қажет 
болған жағдайларда құқықтық сипаттағы жазбаша 
құжаттар жасайды.

3. Осы баптың 1 жəне 2-тармақтарында көрсе-
тілген тұлғалар Қазақстан Республикасының аума-
ғында мемлекет кепілдік берген заң көмегін тұрғы-
лықты жеріне жəне орналасқан жеріне қарамастан 
алуға құқылы.

4. Мемлекет кепілдік берген заң көмегіне мұқ-
таж тұлғаның мүддесіне орай оның өкілі заңда 
белгіленген тəртіппен осындай көмек көрсету ту-
ралы өтінішхатпен жүгіне алады.

27-бап. Мемлекет кепілдік берген заң көмегіне 
мұқтаж тұлғаның құқықтары мен міндеттері

1. Мемлекет кепілдік берген заң көмегіне мұқтаж 
тұлғаның:

1) мемлекет кепілдік берген заң көмегіне теңдей 
қол жеткізуге;

2) өз құқықтары, міндеттері жəне мемлекет кепіл-
дік берген заң көмегін көрсету шарттары туралы 
ақпарат алуға;

3) мемлекет кепілдік берген заң көмегін көрсе-
тетін тұлғаларға тегін заң көмегін көрсету үшін 
өтініш жасауға;

4) мемлекет кепілдік берген заң көмегін 
Қазақстан Республикасының заңнамасында 
көзделген тəртіппен алуға немесе оны алудан бас 
тартуға;

5) мемлекет кепілдік берген заң көмегін көрсететін 
тұлғалардың əрекеттеріне не əрекетсіздігіне осы 
Заңда жəне Қазақстан Республикасының заңна-
масында көзделген тəртіппен шағым жасауға;

6) мемлекет кепілдік берген заң көмегі 
көрсетілген мəселенің құпиялығына құқығы бар.

2. Өзіне осы Заңның 15-бабының 2) жəне 3) 
тармақшаларында көзделген, мемлекет кепілдік 
берген заң көмегін көрсету туралы өтінішхатпен 
жүгінген тұлға:

1) өзінің мемлекет кепілдік берген заң көмегін 
алуға құқығын растайтын, тізбесін уəкілетті орган 
бекітетін құжаттарды ұсынуға;

2) мемлекет кепілдік берген заң көмегін көрсету 
шарттарына ықпал ететін мəн-жайлардың өзгергені 
туралы уақтылы хабарлауға;

3) мемлекет кепілдік берген заң көмегін көрсету 
қажеттігіне негіз болған ақпараттың анықтығын 
қамтамасыз етуге міндетті. 

28-бап. Адвокаттар көрсететін мемлекет ке-
піл дік берген заң көмегін ұйымдастыру, оны 
көр сету тəртібі жəне есепке алу 

1. Адвокаттардың мемлекет кепілдік берген заң 
көмегін көрсетуге қатысуын облыстың, респуб-
ликалық маңызы бар қаланың, астананың адвокат-
тар алқасы қамтамасыз етеді.

Облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, 
астананың адвокаттар алқасы жыл сайын бірінші 
желтоқсаннан кешіктірмей аумақтық əділет ор-
ганына мемлекет кепілдік берген заң көмегін 
көрсету жүйесіне қатысатын адвокаттардың тізімін 
жібереді. 

2. Мемлекет кепілдік берген заң көмегін көрсету 
жүйесіне қатысу үшін адвокаттарды іріктеудің 
өлшем шарттарын Республикалық адвокаттар 
алқасы бекітеді.

3. Мемлекет кепілдік берген заң көмегін көрсету 
жүйесіне қатысатын адвокаттар тізіміне қосудың 
артықшылықты құқығы кешенді əлеуметтік заң 
көмегін көрсететін адвокаттарға беріледі.

Тізімде адвокаттың тегі, аты, əкесінің аты (ол 
бар болған жағдайда), адвокаттық қызметпен айна-
лысуға арналған лицензияның нөмірі мен берілген 
күні, адвокаттық қызметті ұйымдастыру нысаны, 
адвокаттық қызметтің атауы жəне оны жүзеге асыру 
орны көрсетіледі.

4. Адвокаттар алқасының төралқасы адвокат-
тардың тізімін кезең-кезеңімен жаңартып отырады 
жəне жаңартылған күйде ұстайды.

Мемлекет кепілдік берген заң көмегін көрсету 
жүйесіне қатысатын адвокаттардың тізімі заң 
көмегінің бірыңғай ақпараттық жүйесінің көмегімен 
автоматты түрде қалыптастырылуы мүмкін. Бұл 
жағ дайда адвокатты таңдау заң көмегінің бірыңғай 
ақпараттық жүйесінің көмегімен жүзеге асырылуы 
мүмкін.

5. Аумақтық əділет органы жыл сайын он бесінші 
желтоқсаннан кешіктірмей, адвокаттармен мем-
лекет кепілдік берген заң көмегін көрсету туралы 
келісім жасасады.

Уəкілетті орган Республикалық адвокат-
тар алқасының ұсынымдарын ескере отырып 
əзірлейтін жəне бекітетін келісімнің нысанында 
адвокаттардың облыс, республикалық маңызы 
бар қала, астана аумағында тұратын халықты заң 
көмегімен толыққанды қамтамасыз ету жөніндегі 
міндеттері жəне оның шарттары қамтылуға тиіс.

6. Аумақтық əділет органы жыл сайын жиыр-
ма бесінші желтоқсаннан кешіктірмей мемлекет 
кепілдік берген заң көмегін көрсету жүйесіне 
қатысатын адвокаттардың тізімін тиісті облыстың, 
республикалық маңызы бар қаланың, астананың 
аумағында таратылатын мерзімді баспасөз басылы-
мында жариялайды жəне өзінің интернет-ресурсына 
орналастырады.

7. Құқықтық консультация беру түріндегі, мемле-
кет кепілдік берген заң көмегін көрсету өтініш иесі 
өтініш жасаған кезде бірден адвокаттың қызметтік 
үй-жайында жүзеге асырылады. Заң көмегін өтініш 
иесі өтініш жасағаннан кейін бірден көрсету мүмкін 
болмаған кезде, ол үш жұмыс күнінен аспайтын 
мер зімде көрсетілуге тиіс. Адвокат өтініш иесіне 
қабыл дау күні мен уақыты туралы қолжетімді ны-
санда хабарлайды. 

8. Егер өтініш иесі жүріп-тұруындағы қиындық-
тарға байланысты ауыр науқасы, мүгедектігі немесе 
өзге де мəн-жайлар салдарынан адвокат белгілеген 
қабылдау орнына келе алмайтындай жағдайда бол-
са, құқықтық консультация беру оның болатын 
жерінде жүргізіледі.

Тұлға сол бір мəселе бойынша мемлекет кепілдік 
берген заң көмегін бір рет ала алады.

9. Мемлекет кепілдік берген заң көмегін есепке 
алуды осындай көмек ұсынған адвокат уəкілетті 
орган айқындаған тəртіппен жүргізеді.

10. Адвокаттар ай сайын, есепті айдан кейінгі 
айдың бесі күнінен кешіктірмей, адвокаттар алқа-
сына өздері көрсеткен, мемлекет кепілдік берген 
заң көмегі туралы есеп ұсынады. Есептің ныса-
нын уəкілетті орган Республикалық адвокаттар 
алқасының ұсынымдарын ескере отырып бекітеді.

11. Облыстың, республикалық маңызы бар 
қаланың, астананың адвокаттар алқасы жыл 
сайы н бесінші шілдеден жəне бесінші қаңтардан 
кешіктірмей аумақтық əділет органына уəкілетті 
орган Республикалық адвокаттар алқасының 
ұсынымдарын ескере отырып бекітетін нысан 
бойынша адвокаттар көрсеткен, мемлекет кепілдік 
берген заң көмегі туралы жиынтық есеп ұсынады.

Облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, 
астананың адвокаттар алқасының жиынтық 
есебінде ауылдық елді мекендердің мемлекет 
кепілдік берген заң көмегімен қамтамасыз етілуі 
туралы ақпарат қамтылады.

29-бап. Мемлекет кепілдік берген заң көмегін 
көрсетуден бас тарту

1. Егер өтініш иесі жүгінімнің құқықтық си-
паты болмаса, құқықтық ақпарат беру түріндегі 
мемлекет кепілдік берген заң көмегін көрсетуден 
бас тартылады.

2. Мынадай негіздердің бірі болған кезде:
1) өтініш иесі осы Заңның 26-бабының 

2-тармағында көзделген мемлекет кепілдік берген 
заң көмегін алуға құқығы бар тұлғалар санатына 
жатпаса;

2) өтініш иесі жүгінімнің құқықтық сипаты бол-
маса, құқықтық консультация беру, қорғау жəне 
өкілдік ету түріндегі мемлекет кепілдік берген заң 
көмегін көрсетуден бас тартылады.

3. Мемлекет кепілдік берген заң көмегін көр-
сетуден бас тарту уəжді болуға тиіс жəне оған уəкі-
летті органға немесе сотқа шағым жасалуы мүмкін.

30-бап. Мемлекет кепілдік берген заң көмегін 
қаржыландыру 

Мемлекет кепілдік берген заң көмегін 
қаржыландыру Қазақстан Республикасының 
заңнамасында белгіленген тəртіппен бюджет 
қаражаты есебінен жүзеге асырылады.

3-БӨЛІМ. АДВОКАТТЫҚ ҚЫЗМЕТ
3-тарау. АДВОКАТУРА ЖƏНЕ 
АДВОКАТТЫҢ МƏРТЕБЕСІ

31-бап. Адвокатураның мақсаты
1. Қазақстан Республикасындағы адвокатура 

адамның өз құқықтарын, бостандықтарын сот 
арқылы қорғауға жəне заң көмегiн алуға мемлекет 
кепiлдiк берген жəне Қазақстан Республикасының 
Конституциясында бекітілген құқықтарын іске 
асыруға жəрдемдесуге, сондай-ақ дауды бейбіт 
жолмен реттеуге жəрдемдесуге арналған.

2. Адвокаттар алқасы адвокаттардың қылмыстық 
iстер, əкімшілік құқық бұзушылықтар туралы 
істер бойынша қорғау, сондай-ақ қылмыстық жəне 
азаматтық істер мен əкімшілік құқық бұзушылықтар 
туралы істер бойынша өкілдік ету, сондай-ақ жеке 
тұлғалардың құқықтарын, бостандықтары мен 
заңды мүдделерiн, сондай-ақ заңды тұлғалардың 
құқықтары мен заңды мүдделерiн қорғау жəне 
оларды iске асыруда жəрдемдесу мақсатында 
заң көмегiнiң өзге де түрлерiн көрсету жөнiндегi 
қызметiн ұйымдастырады.

3.  Адвокаттар өздері  жүзеге асыратын 
адвокаттық қызмет шеңберiнде көрсететiн заң 
көмегi кəсiпкерлiк қызмет болып табылмайды.

32-бап. Адвокат 
1. Жоғары заң білімі бар, адвокаттық қызметпен 

айналысуға лицензия алған, адвокаттар алқасының 
мүшесі болып табылатын жəне осы Заңмен регла-
мент телетін адвокаттық қызмет шеңберінде кəсіптік 
негізде заң көмегін көрсететін Қазақстан Респуб-
ликасының азаматы адвокат болып табылады.

2. Сот əрекетке қабілетсіз не əрекет қабілеті шек-
теулі деп таныған не заңда белгіленген тəртіппен 
жойылмаған немесе алынбаған сотталғандығы бар 
адам адвокат бола алмайды.

Мыналар:
қылмыстық жауаптылықтан Қазақстан Респуб-

ликасы Қылмыстық-процестік кодексінің 35-бабы 
бірінші бөлігінің 3), 4), 9), 10) жəне 12) тармақ-
тарының немесе 36-бабының негізінде босатылған 
адам осындай оқиғалар басталғаннан кейін үш 
жыл бойы; 

теріс себептер бойынша мемлекеттік, əскери 
қызметтен, прокуратура органдарынан, өзге де 
құқық қорғау органдарынан, арнаулы мемлекеттік 
органдардан шығарылған, сондай-ақ судья лауазы-
мынан босатылған адам шығарылған (босатылған) 
күннен бастап бір жыл бойы;

əкімшілік сыбайлас жемқорлық құқық бұзу шы-
лық жасаған адам осындай оқиғалар бастал ғаннан 
кейін үш жыл бойы;

адвокаттық қызметпен айналысуға арналған ли-
цензиядан айырылған адам;

егер шығарылған күннен бастап үш жылдан аз 
уақыт өтсе, теріс себептер бойынша заң консуль-
танттары палатасының тізілімінен шығарылған 
адам да адвокат бола алмайды.

33-бап. Адвокаттың құқықтары мен мін-
деттері 

1. Адвокат көмек сұрап өтініш жасаған тұлғаға 
ол мұқтаж болып тұрған кез келген заң көмегiн 
көрсетуге құқылы. 

2. Адвокат өзiне өтініш жасаған тұлғамен заң 
көмегiн көрсету туралы өз атынан жазбаша шарт 
жасасады.

3. Адвокат қорғаушы немесе өкiл ретiнде əрекет 
ете отырып, процестік заңға сəйкес:

1) заң көмегiн сұрап өтініш жасаған тұлғалардың 
құқықтары мен мүдделерiн құзыретiне тиiстi мə-
селе лердi шешу кiретiн барлық соттарда, мемле-
кеттiк, өзге де органдар мен ұйымдарда қорғауға 
жəне бiлдiруге;

2) барлық мемлекеттiк органдардан, жергілікті 
өзін-өзі басқару органдары мен заңды тұлғалардан 
адвокаттық қызметтi жүзеге асыруға қажеттi мəлi-
меттердi сұратуға жəне алуға;

3) Қазақстан Республикасының заңнамасында 
белгіленген тəртіппен жəне шектерде, заң көмегiн 
көрсетуге қажетті нақты деректерді өзі дербес 
жинауға жəне оларды мемлекеттік органдар мен 
лауазымды адамдарға ұсынуға;

4) процестік құжаттарды, тергеу жəне сот iстерiн 
қоса алғанда, көмек сұрап өтініш жасаған тұлғаға 
қатысты материалдармен танысуға жəне оларда 
қамтылған ақпаратты Қазақстан Республикасының 
заңдарында тыйым салынбаған кез келген тəсiлмен 
тіркеп алуға;

5) iске қатысуға жiберiлген кезден бастап 
жолығулардың санын, ұзақтығын шектемей жəне 
мұндай жолығулардың құпиялығын қамтамасыз 
ететiн жағдайларда өзi қорғайтын адаммен оңаша 
жолығып тұруға ие болуға;

6) заң көмегiн көрсетуге байланысты туындай-
тын жəне ғылым, техника, өнер саласында жəне 
басқа да қызмет салаларында арнайы бiлiмдi талап 
ететiн мəселелердi түсiндiру үшiн шарттық негiзде 
мамандардың қорытындыларын сұратуға;

7) мемлекеттік билік, жергілікті өзін-өзі бас-
қару органдарының, қоғамдық бірлестіктердің, 
ұйымдардың, лауазымды адамдар мен мемлекеттік 
қызметшілердің көмек сұрап өтініш жасаған 
тұлғалардың құқықтарына жəне заңмен қорғалатын 
мүдделерiне қысым жасайтын шешімдеріне жəне 
əрекеттерiне (əрекетсіздігіне) өтiнiшхаттар мəлiм-
деуге, белгiленген тəртiппен шағымдар келтіруге;

8) егер бұл анықтау алдын ала тергеу жүргізу 
кезiнде, сотта қорғауды немесе өкiлдiк етуді жүзеге 
асыру үшiн қажет болса, мемлекеттiк құпияларды 
құрайтын, сондай-ақ əскери, коммерциялық, 
қызметтiк жəне заңмен қорғалатын өзге де құпияны 
қамтитын ақпаратпен Қазақстан Республикасының 
заңдарында көзделген тəртiппен танысуға;

9) заң көмегiн сұрап өтініш жасаған тұлғалардың 
құқықтары мен заңды мүдделерiн қорғаудың 
заңда тыйым салынбаған барлық құралдары мен 
тəсiлдерiн пайдалануға;

10) татуластыру рəсімдерін жүргізуге;
11) кешенді əлеуметтік заң көмегін көрсетуге;
12) заңнамаға қайшы келмейтiн өзге де əрекет-

тердi жасауға құқылы.
4. Мемлекеттiк орган немесе лауазымды адам, 

Қазақстан Республикасының заңдарында көзделген 
жағдайларды қоспағанда, адвокаттың заң көмегiн 

сұрап өтініш жасаған тұлғаның мүдделерiн бiлдiру 
құқығын танудан бас тарта алмайды. 

Адвокат соттардың, прокуратураның, қылмыстық 
процесті жүргізетін органдардың əкімшілік 
ғимарат тарына Қазақстан Республикасының 
заңнама сында белгіленген тəртіппен, адвокат 
куəлігін көрсету арқылы еркін кіру құқығын пай-
даланады.

Адвокаттың ұстап алынғандарды, күзетпен 
ұсталатындарды жəне жазасын өтеп жатқандарды 
ұстау орындарына кiруi белгiленген өткізу режиміне 
сəйкес жүзеге асырылады.

5. Адвокаттың мiндеттi сақтандыру қаражаты 
есебiнен жүзеге асырылатын, мемлекет кепiлдiк 
бер ген əлеуметтiк қорғауға құқығы бар.

Адвокаттар əлеуметтiк сақтандыруға арналған 
жарналарды Қазақстан Республикасының заңна-
масына сəйкес төлейдi.

Адвокаттың Қазақстан Республикасының заңна-
ма сына сəйкес зейнетақымен қамсыздан дырылуға 
құқығы бар. 

6. Адвокаттар сот отырыстарына адвокаттық 
мантиялар киіп қатысуға құқылы.

Адвокаттық мантиялардың нысаны мен сипатта-
масын Республикалық адвокаттар алқасы əзірлейді 
жəне бекітеді.

7. Адвокат:
1) өзiнiң кəсiптік мiндеттерiн орындаған кезде 

Қазақстан Республикасының Конституциясын, 
Қазақстан Республикасының заңнамасын сақтауға;

2) Қазақстан Республикасы адвокатының антын, 
Адвокаттардың кəсiптiк əдеп кодексiн сақтауға;

3) адвокаттар алқасының мүшесі болуға;
4) өзінің кəсіптік жауапкершілігін сақтандыруды 

жүзеге асыруға;
5) клиентке адвокаттар алқасына мүшелігі тура-

лы ақпарат беруге;
6) клиентке заң көмегін көрсетуге кедергі 

келтіретін мəн-жайлардың туындауы салдарынан 
өзінің оны көрсетуге қатыса алмайтыны туралы 
хабарлауға;

7) клиенттің талап етуі бойынша адвокаттың 
кəсіптік жауапкершілігін сақтандыру шартының 
көшір месін ұсынуға;

8) клиенттің талап етуі бойынша онымен құпия 
ақпаратты жария етпеу туралы келісім жасасуға;

9) заң көмегін көрсетуге байланысты өзіне мəлім 
болған мəліметтерді құпия сақтауға жəне оларды 
көмек сұрап өтініш жасаған тұлғаның келісуінсіз 
жария етпеуге;

10) клиенттің құқықтарын, бостандықтары мен 
заңды мүдделерін қамтамасыз етуге бағытталған іс 
жүзіндегі мəн-жайларды анықтау бойынша заңда 
тыйым салынбаған кез келген əрекетті орындауға;

11) клиенттің талап етуі бойынша заң көмегін 
көрсету туралы жазбаша шартты орындау туралы 
есеп ұсынуға;

12) клиенттің талап етуі бойынша заң көмегін 
көрсету кезінде пайдаланылған құжаттардың 
көшірмелерін заң көмегін көрсету аяқталған күннен 
бастап үш жыл бойы қағаз немесе электрондық 
жеткізгіштерде не электрондық құжаттар ныса-
нында сақтауға;

13) өзiнiң бiлiктiлiгiн ұдайы арттырып отыруға;
14) адвокаттар алқасына мүше болып кіргеннен 

кейін, сондай-ақ коммерциялық ұйым құрылғаннан 
кейін бір ай ішінде, өзіне заңды түрде тиесілі 
ақшаны, сондай-ақ мүліктік жалдауға берілген 
мүлікті қоспағанда, өз меншігіндегі, коммерциялық 
ұйымдардың жарғылық капиталындағы үлесті (ак-
циялар пакетін) жəне пайдаланылуы кіріс алуға 
алып келетін өзге де мүлікті сенімгерлік басқаруға 
беруге міндетті. Мүлікті сенімгерлік басқару 
шарты нотариаттық куəландырылуға жатады. 
Адвокат өзіне тиесілі облигацияларды, ашық жəне 
аралық инвестициялық пай қорларының пайларын 
сенімгерлік басқаруға бермеуге құқылы. Адво-
каттың сенімгерлік басқаруға немесе мүліктік 
жалдауға берілген мүліктен кіріс алуға құқығы бар;

15) Қазақстан Республикасының заңдарында 
жəне заң көмегін көрсету туралы шартта көзделген 
өзге де міндеттерді орындауға міндетті.

8. Адвокаттың:
мүдделер қақтығысы болған кезде;
процестік заңнамада көзделген, адвокаттың іске 

қатысуын болғызбайтын мəн-жайлар болған кезде 
заң көмегін көрсетуіне тыйым салынады.

Бұл жағдайларда адвокат заң көмегін көрсетуден 
бас тартуға міндетті.

9. Адвокаттың іс бойынша көмек сұрап өтініш 
жасаған тұлғаның жағдайын нашарлататын 
құқықтық ұстанымда болуына, өз өкiлеттiгiн өзі 
мүдделерiн қорғайтын немесе бiлдiретiн тұлғаға 
нұқсан келтiріп пайдалануына тыйым салынады.

10. Адвокат осы баптың 8-тармағында көзделген 
мəн-жайлар болмаған кезде қылмыстық iс бойын-
ша қабылданған тапсырмадан бас тартуға құқылы 
емес жəне қорғалатын тұлғаның немесе адвокаттың 
өзiнiң көзқарасы бойынша сот төрелігіне сай емес 
үкiм шығарылған жағдайда, оған белгiленген 
тəртiппен шағым жасауға мiндеттi.

11. Адвокаттың, коммерциялық ұйымның 
байқау шы кеңесiнiң құрамына кіру, дауды шешу 
үшін тиісті төреліктің төрешісі болып сайлану не-
месе тағайын далу, сондай-ақ оқытушылық, ғылыми 
немесе шығармашылық қызметпен айналысу 
жағдай ларынан басқа ретте, мемлекеттiк қызметте 
болуына жəне кəсіпкерлік қызметпен айналысуына, 
өзге де ақы төленетін лауазымда болуына тыйым 
салынады.

Адвокат адвокаттар алқасында, Республикалық 
адвокаттар алқасында жəне адвокаттардың халық-
аралық қоғамдық бірлестіктерінде ақы төленетін 
сайланбалы немесе тағайындалатын лауазымға 
сайлануға құқылы.

34-бап. Адвокаттың кəсіптік мiнез-құлық 
нормалары 

Адвокат заң көмегiн көрсету кезiнде мынадай 
кəсiптiк қағидаларды сақтауға:

1) өзінің құқықтарын жүзеге асыру жəне 
міндеттерін орындау кезінде адалдық бiлдiруге;

2) органдар мен лауазымды адамдарға қатысты 
өзiн əдептi ұстауға; 

3) өзінің кəсіптік мiнез-құлқын көмек сұрап 
өтініш жасаған тұлғаның құқықтары мен заңды 
мүдделерiне сəйкес қалыптастырып жəне шектей 
отырып, iстi қасақана созуға, заң көмегiн көрсетудiң 
заңсыз əдiстерiне, алдауға жол бермеуге; 

4) көмек сұрап өтініш жасаған тұлғаның мүдде-
лерiне адалдық сақтауға жəне оның мүдделерiне 
қайшы қандай да бір əрекеттер жасамауға тиіс. 

35-бап. Адвокаттық қызметтiң кепiлдiктерi
1. Қазақстан Республикасының заңдарында 

тікелей көзделген жағдайлардан басқа ретте, 
адвокаттың құқықтары шектелуге жатпайды. Заңды 
адвокаттық қызметке араласу не кедергі келтіру 
Қазақстан Республикасының заңдарында көзделген 
жауаптылыққа алып келеді. 

2. Адвокатты ол заң көмегiн көрсетiп отырған 
тұлғамен теңдестiруге тыйым салынады.

3. Қазақстан Республикасының заңдарында 
белгіленген жағдайларды қоспағанда, мыналарға:

адвокат өзінің кəсіптік міндеттерін жүзеге 
асырған кезде өзіне мəлім болған мəн-жайлар ту-
ралы одан куə ретінде жауап алуға; 

адвокаттан, оның көмекшісінен, оның тағылым-
дамадан өтушісінен, адвокатпен, заң консультация-
сымен, адвокаттық кеңсемен еңбек қатынастарында 
тұрған тұлғадан, адвокаттар алқасы төралқасының 
басшылары мен жұмыскерлерiнен, сондай-ақ 
өзінің адвокаттық қызметпен айналысу құқығы 
тоқтатылған немесе тоқтатыла тұрған адамнан заң 
көмегiн көрсетуге байланысты мəлiметтерді, мате-
риалдарды талап етіп алдыруға немесе талап етуге 
немесе оларды адвокаттың жəне оның клиентінің 
келісуінсіз, басқа тəсілмен алуға əрекеттенуге 
тыйы м салынады.

4. Мемлекеттік органдар, лауазымды адамдар 
адвокатқа өзi қорғайтын адаммен оңаша жолығудың 
құпия лылығын қамтамасыз ететін жағдайларда, 
осын  дай жолығулар беруден бас тартуға, сондай-
ақ олар дың саны мен ұзақтығын шектеуге құқылы 
емес.

5. Қазақстан Республикасының заңдарында 
көзделген жағдайлардан басқа ретте, адвокаттық 
іс қағаздарын жүргізу, онымен байланысты өзге де 
материалдар мен құжаттар, сондай-ақ адвокаттың 
мүлкі, оның ішінде ұялы байланыс құралдары, 

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ЗАҢЫ

Адвокаттық қызмет және заң к�мегі туралы

(Жалғасы 14-бетте) 

(Жалғасы. Басы 1-бетте) 
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аудиоаппаратурасы, компьютерлік техникасы жете 
тексерілуге, қарап-тексерілуге, алынуға, алып 
қойылуға жəне тексерілуге жатпайды.

6. Адвокаттық қызметті жүзеге асыру кезінде 
адвокаттың қауіпсіздігін қамтамасыз ету құқығына 
заңда белгіленген тəртіппен кепілдік беріледі.

7. Қылмыстық қудалау органдары, олардың 
лауазымды адамдары процестік заңда көзделген 
жағдайларда, адвокатты оның тергеу жəне өзге де 
процестік əрекеттерге адвокатпен келiсiлген мер-
зiмде қатысуы қажет екені туралы хабардар етуге 
мiндеттi.

8. Мемлекеттiк органдар, жергілікті өзін-өзі 
басқару органдары жəне заңды тұлғалар адвокаттың 
заң көмегiн көрсетуiне байланысты сұрау салуы-
на он жұмыс күні ішінде жазбаша жауап беруге 
мiндеттi.

Егер ақпарат қолжетімділігі шектеулі ақпаратқа 
жатқызылған жағдайда, адвокатқа сұратылып 
отырған мəліметтерді беруден бас тартылуы мүмкін.

9. Адвокаттың қабылданған тапсырманы орын-
дау кезінде сотта процестік заңнамада белгіленген 
тəртіппен адвокаттық қызметті жүзеге асыру үшін 
қажетті компьютерлерді, смартфондар мен өзге де 
техникалық құралдарды пайдалануға құқығы бар.

36-бап. Адвокат қызметiн сақтандыру
1. Адвокат шартқа сəйкес заң көмегі көрсетілетін 

үшінші тұлғаларға осындай көмек көрсету 
нəтижесiнде зиян келтiру салдарынан туындайтын 
мiндеттемелер бойынша кəсіптік жауапкершiлiгiн 
сақтандыру шартын жасауға міндетті.

Адвокат кəсіптік жауапкершiлiгiн сақтандыру 
шарты болмаған кезде заң көмегін көрсетуге 
кірісуге құқылы емес. 

2. Сақтанушының (сақтандырылған тұлғаның) 
шартқа сəйкес заң көмегі көрсетілетін үшінші 
тұлға ларға адвокаттық қызметті жүзеге асыруға 
байланысты келтірілген зиянды Қазақстан Респуб-
ликасының заңнамасында белгіленген тəртіппен 
өтеу міндетіне байланысты мүліктік мүдделері 
адвокаттың кəсіптік жауапкершілігін сақтандыру 
объектісі болып табылады. 

3. Шартқа сəйкес заң көмегі көрсетілетін үшінші 
тұлғалардың мүліктік мүдделеріне сақтандырылған 
тұлғаның заң көмегін көрсетуі кезінде жол берген 
кəсіптік қателіктері салдарынан келтірілген зиянды 
өтеу бойынша сақтанушының азаматтық-құқықтық 
жауапкершілігінің басталу фактісі адвокаттың 
кəсіптік жауапкершілігін сақтандыру шарты бойын-
ша сақтандыру жағдайы болып табылады. 

Осы баптың мақсаттары үшін кəсіптік қателіктер 
деп мыналар:

1) процестік мерзімдерді өткізіп алу; 
2) құжаттарды дұрыс ресімдемеу;
3) шартқа сəйкес заң көмегі көрсетілетін тұлғаға 

зиян келтіруге алып келген, жасалатын заңдық 
əрекеттердің салдарлары туралы оған хабарламау;

4) сақтанушы (сақтандырылған тұлға) заң 
көмегін көрсету үшін клиенттен алған құжаттардың 
жоғалуы немесе бүлінуі;

5) адвокаттық құпияны құрайтын мəліметтерді 
құқыққа сыйымсыз жария ету түсініледі.

Кəсіптік жауапкершілікті сақтандыру шартын-
да сақтандырылған тұлғаның шартқа сəйкес заң 
көмегі көрсетілетін үшінші тұлғалардың мүліктік 
мүдделеріне осындай көмек көрсетуі нəтижесінде 
зиян келтіруге алып келген өзге де əрекеттер 
(əрекетсіздік) айқындалуы мүмкін.

4. Егер шартқа сəйкес заң көмегі көрсетілетін 
үшінші тұлғаларға келтірілген зиян сақтанушының 
(сақтандырылған тұлғаның) кəсіптік міндеттерді 
абайсыз бұзуының салдары болып табылса, 
сақтандыру жағдайы басталған болып есептеледі.

5. Адвокаттың кəсіптік жауапкершілігін сақтан-
дыру шарты бойынша сақтандыру сомасының 
мөлшері оның шарттарымен айқындалады жəне 
қызме тін республикалық маңызы бар қаланың, 
астананың аумағында жүзеге асыратын адвокат-
тар үшін – адвокаттың кəсіптік жауапкершілігін 
міндетті сақтандыру шарты жасалған күнге тиісті 
қаржы жылына республикалық бюджет туралы 
заңда белгіленген айлық есептік көрсеткіштің 
кемінде бір мың еселенген, өзге адвокаттар үшін 
кемінде бес жүз еселенген мөлшерін құрауға тиіс. 

Адвокаттың кəсіптік жауапкершілігін сақтан-
дырудың тəртібі мен өзге де шарттары адвокаттың 
кəсіп тік жауапкершілігін сақтандырудың үлгілік 
шар ты негізінде тараптардың келісімімен айқын-
далады.

37-бап. Адвокаттық құпия
1. Адвокаттық құпияны адвокатқа өтініш жа-

сау фактiсi, көмек сұрап өтініш жасаған тұлғамен 
жəне басқа да тұлғалармен ауызша жəне жазба-
ша келiссөздердiң мазмұны туралы, көмек сұрап 
өтініш жасаған тұлғаның мүдделерiнде қабыл-
данатын əрекеттердiң сипаты мен нəтижелерi ту-
ралы мəлiметтер, сондай-ақ заң көмегiн көрсетуге 
қатысты өзге ақпарат құрайды. 

2. Адвокаттар, олардың көмекшілері, тағылым-
дамадан өтушілері, адвокаттар алқасы төралқа-
сының, заң консультациясының, адвокаттық кеңсе-
нің жұмыскерлерi, сондай-ақ адвокаттық қызметпен 
айналысу құқығы тоқтатылған немесе тоқтатыла 
тұрған адам заң көмегiн көрсетуге байланысты 
алынған қандай да бір мəлiметтердi жария етуге, 
сондай-ақ өз мүдделерi немесе үшiншi тұлғалардың 
мүдделерi үшiн пайдалануға құқылы емес.

3. Адвокаттық құпияға жататын мəлiметтердi 
көмек сұрап өтініш жасаған тұлғаның келiсуiнсiз 
жария еткен адвокат заңға сəйкес жауапты болады.

4. Қаржы мониторингі жөніндегі уəкілетті 
органға «Қылмыстық жолмен алынған кірістерді 
заңдастыруға (жылыстатуға) жəне терроризмді 
қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы» Қазақстан 
Республикасының Заңына сəйкес мəліметтер мен 
ақпарат ұсыну адвокаттық құпияны жария ету бо-
лып табылмайды.

5. Адвокаттық құпияны сақтау міндеті уақытпен 
шектелмейді.

6. Адвокаттар, олардың көмекшілері, тағылым-
дамадан өтушілері, адвокаттар алқасы төралқа-
сының, заң консультациясының, адвокаттық кеңсе-
нің жұмыскерлерi адвокаттық құпияны сақтау, оның 
ішінде оны санкцияланбаған қол жеткізуден қорғау 
үшін қажетті шараларды қабылдауға міндетті.

38-бап. Адвокаттың көмекшiлерi мен 
тағылымдамадан өтушiлерi

1. Адвокаттардың көмекшiлерi мен тағылым-
дамадан өтушiлерi болуы мүмкiн.

2. Адвокаттың көмекшiлерi еңбек шарты 
негiзiнде заң консультациясында, адвокаттық 
кеңседе немесе адвокаттық қызметпен жеке-дара 
айналысатын адвокатта жұмыс iстей алады.

Адвокаттың көмекшiлерi адвокаттың нұсқауы 
бойынша жəне жауапкершiлiгiмен оның тапсыр-
маларын орындауға құқылы.

3. Адвокаттық қызметтің кəсіптік білімдері мен 
практикалық дағдыларын меңгеру мақсатында 
адвокаттар алқасымен тағылымдамадан өту ту-
ралы шарт жасасқан, жоғары заң білімі бар 
Қазақстан Республикасының азаматы адвокаттың 
тағылымдамадан өтушісі болып табылады.

Осы Заңның 32-бабының 2-тармағында белгi-
ленген талаптарға сай келетін жəне тағылым-
дамадан өтуге ниет бiлдiрген адам адвокаттар 
алқасының төралқасына тізбесі уəкілетті орган-
мен келісу бойынша Республикалық адвокаттар 
алқасы əзірлейтін жəне бекітетін Адвокаттардың 
тағылымдамадан өтушілерінің тағылымдамадан өту 
тəртібі туралы ережеде белгіленетін құжаттарды 
қоса бере отырып, тағылымдамадан өтуге жiберу 
туралы өтiнiшпен жүгiнедi.

4. Адвокаттар алқасының төралқасы өтінішті 
қарау нəтижелері бойынша мынадай:

1) тағылымдамадан өтуге жіберу туралы;
2) тағылымдамадан өтуге жіберуден бас тарту 

туралы шешімдердің бірін қабылдайды.
Тағылымдамадан өтуге жiберу туралы өтiнiш бо-

йын ша шешім бес жұмыс күні ішінде қабылданады.
5. Адвокаттардың тағылымдамадан өтушiлер 

санының көп жинақталуы себепті тағылымдамадан 
өтуге жiберуден бас тартуға жол берiлмейдi.

6. Тағылымдама кемiнде бес жыл адвокаттық 
қызмет өтілі бар адвокаттың басшылығымен жүзеге 
асырылады. Тағылымдаманың ұзақтығы алты айдан 
бір жылға дейінді құрайды. 

Тағылымдама кезеңi заң мамандығы бойынша 
жұмыс өтіліне есептеледi.

Тағылымдамадан өту кезеңінде тағылымдамадан 
өтуші еңбек шарты бойынша адвокаттың көмекшісі 
ретінде жұмысқа қабылдануы мүмкін.

7. Тағылымдамадан өтуді ұйымдастыруды 
уəкілетті органмен келісу бойынша Республикалық 
адвокат тар алқасы əзірлейтін жəне бекітетін 
Адво каттардың тағылымдамадан өтушілерінің 

тағылым дамадан өту тəртібі туралы ережеге сəйкес 
адвокаттар алқасының төралқасы жүзеге асырады.

Тағылымдаманың нəтижелері бойынша тағылым-
дамадан өтушінің жетекшісі қорытынды жасай-
ды жəне оны бекіту үшін адвокаттар алқасының 
төралқасына береді. 

Адвокаттар алқасының төралқасы тағылымдама 
материалдарын қарау қорытындылары бойынша 
тағылымдамадан өту туралы қорытындыны бекіту 
не тағылымдамадан өту туралы қорытындыны 
бекітуден бас тарту туралы шешім қабылдайды.

Тағылымдамадан ойдағыдай өткені туралы қоры-
тынды адвокаттар алқасының төралқасы бекіткен 
күннен бастап үш жыл бойы жарамды болады.

Тағылымдамадан өту туралы қорытындыны 
бекітуден бас тарту туралы шешім уəжді болуға 
тиіс жəне оған Республикалық адвокаттар алқасына 
немесе сотқа шағым жасалуы мүмкін.

Тағылымдамадан өтпеген адам тағылымдамаға 
жалпы негіздерде қайта жіберіледі.

8. «Қазақстан Республикасының сот жүйесі мен 
судьяларының мəртебесі туралы» Қазақстан Рес-
пуб  ликасы Конституциялық заңының 34-бабы 
1-тармағының 1), 2), 3), 9), 10) жəне 12) тармақ ша-
ла  рында көзделген негіздер бойынша судья өкілет-
тіктерін тоқтатқан адамдар тағылымдамадан өтпейді.

9. Адвокаттың көмекшісі мен тағылымдамадан 
өтушісі адвокаттық қызметпен дербес айналысуға 
құқылы емес.

10. Адвокаттар алқасының Жарғысында тағы-
лым дама барысында орындайтын жұмысы үшін 
тағылымдамадан өтушілерді материалдық көтер-
мелеу шаралары көзделуі мүмкін.

39-бап. Адвокаттық қызметпен айналысуға 
үміт тенетін адамдарды аттестаттау жөніндегі 
коми ссия

1. Адвокаттар алқасында тағылымдамадан ойда-
ғыдай өткен адамдар облыстардың, республи калық 
маңызы бар қалалардың, астананың аумақтық 
əділет органдары жанынан құрылатын адвокаттық 
қызметпен айналысуға үміткер адамдарды аттес-
таттау жөніндегі комиссияда аттестаттаудан өтеді.

Адвокаттық қызметпен айналысуға үміткер 
адамдарды аттестаттау жөніндегі комиссия жеті 
мүшеден, оның ішінде кандидатураларын об-
лыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың, 
астананың адвокаттар алқалары мүшелерінің жал-
пы жиналысы (конференциясы) айқындайтын үш 
адвокаттан тұрады.

Адвокаттық қызметпен айналысуға үміткер адам-
дарды аттестаттау жөніндегі комиссиялардың дер-
бес құрамы жəне олардың жұмыс регламенті Қазақ-
стан Республикасы Əділет министрінің бұйрық-
тарымен бекітіледі.

2. Мыналар:
1) Қазақстан Республикасының Жоғары Сот 

Кеңе сі жанындағы Біліктілік комиссиясында білік-
тілік емтиханын тапсырған, сотта тағы лымдамадан 
ойдағыдай өткен жəне облыстық немесе оған теңес-
тірілген соттың жалпы отырысының оң пікірін 
алған адамдар;

2) «Қазақстан Республикасының сот жүйесі 
мен судьяларының мəртебесі туралы» Қазақстан 
Рес пуб ликасы Конституциялық заңының 34-бабы 
1-тармағының 1), 2), 3), 9), 10) жəне 12) тармақ-
шаларында көзделген негіздер бойынша судья 
өкілеттіктерін тоқтатқан адамдар;

3) теріс себептермен шығарылғандарды қоспа-
ғанда, прокурор немесе тергеуші лауазымында 
ке мінде он жыл жұмыс өтілі болған жағдайда, про-
куратура жəне тергеу органдарынан шығарылған 
адамдар аттестаттаудан өтуден босатылады.

3. Адвокаттық қызметпен айналысуға үміткер 
адам дарды аттестаттау жөніндегі комиссияның 
негізгі міндеттері:

1) адвокаттық қызметпен айналысуға арналған 
лицензия алуға үміткерлерді сапалы іріктеуді қам-
тамасыз ету;

2) отырыстардың ашықтығы мен жариялылығын 
қамтамасыз ету болып табылады.

4. Адвокаттық қызметпен айналысуға үміткер 
адамдарды аттестаттау жөніндегі комиссияның оты-
рысына бұқаралық ақпарат құралдарының, Респуб-
ликалық адвокаттар алқасының өкілдері жəне ад-
вокаттар алқасының мүшелері қатысуға құқылы.

5. Адвокаттық қызметпен айналысуға үміткер 
адамдарды аттестаттау жөніндегі комиссияның 
отырыстарында ашықтық пен жариялылықты 
қамта масыз ету мақсатында тиісті сападағы ау-
дио- жəне (немесе) бейнежазу не стенографиялау 
жүзеге асырылады. Отырыс барысында алынған 
стенограмма, аудио- жəне (немесе) бейнежазба-
лар отырыстың хаттамасына қоса тігіледі жəне 
адвокаттық қызметпен айналысуға үміткер адамдар-
ды аттестаттау жөніндегі комиссияның материал-
дарымен бірге сақталады.

40-бап. Адвокаттық қызметпен айналысуға 
үміткер адамдарға аттестаттау жүргізу тəртібі 
мен шарттары

1. Адвокаттық қызметпен айналысуға үміткер 
адамдарға аттестаттау жүргізу тəртібі мен шарт-
тары уəкілетті орган айқындайтын қағидаларда 
белгіленеді.

2. Адвокаттық қызметпен айналысуға үміткер 
адам тағылымдамадан ойдағыдай өткеннен кейін 
адвокаттық қызметпен айналысуға үміткер адам-
дарды аттестаттау жөніндегі комиссияға «элек-
трондық үкіметтің» веб-порталы не заң көмегінің 
бірыңғай ақпараттық жүйесі арқылы Қазақстан 
Республикасының заңнамасында көзделген 
құжаттарды қоса бере отырып, өзін аттестаттауға 
жіберу туралы өтініш жібереді.

Адвокаттық қызметпен айналысуға үміткер адам 
өтініш беру кезінде аттестаттаудың жүргізілетін 
орнын, күнін жəне тілін (қазақ немесе орыс) ай-
қындауға құқылы.

3. Құжаттар тиісінше ресімделмеген не олар-
дың толық топтамасы ұсынылмаған жағдайларда, 
облыстардың, республикалық маңызы бар қалалар-
дың, астананың аумақтық əділет органдары ұсы-
нылған құжаттармен бірге өтінішті «элек трондық 
үкіметтің» веб-порталына келіп түскен күнінен ба-
стап екі жұмыс күнінен кешіктірілмейтін мерзімде 
оларды қарамастан, қайтару себебі туралы хабарла-
мамен бірге үміткерге қайтарады.

Комиссия үміткердің аттестаттауға жіберу тура-
лы өтінішін күнтізбелік он бес күн ішінде қарайды. 
Адвокаттық қызметпен айналысуға үміткер адам-
дарды аттестаттау жөніндегі комиссия қарау қоры-
тын дылары бойынша үміткерді аттестаттауға жібе-
ру не жіберуден бас тарту туралы уəжді шешім 
шы ғарады.

Өтініш заң көмегінің бірыңғай ақпараттық 
жүйесі арқылы берілген кезде, барлық деректердің 
адвокатқа қойылатын талаптарға сəйкестігі 
интеграцияланған дерекқорлардың ресурстары 
пайдаланыла отырып, автоматты түрде тексеріледі.

Егер үміткер осы Заңда белгіленген талаптарға 
сай болмаса, оны аттестаттауға жіберуден бас тар-
тылады.

Аттестаттауға жіберуден бас тарту туралы 
шешім ді облыстардың, республикалық маңызы бар 
қала лардың, астананың аумақтық əділет органдары 
өтініш келіп түскен күннен бастап күнтізбелік он бес 
күннен кешіктірмей үміткерге жібереді.

4. Облыстардың, республикалық маңызы бар 
қалалардың, астананың аумақтық əділет органда-
ры аттестаттауға жіберілген үміткерді аттестат-
тау жүр гі зілерден күнтізбелік он күн бұрын оның 
жүргі зілетін орны, күні, уақыты, тəртібі туралы 
хабардар етеді.

Өтініш заң көмегінің бірыңғай ақпараттық 
жүйесі арқылы берілген жəне үміткер адвокатқа 
қойылатын талаптарға сəйкес келген кезде, заң 
көмегінің бірыңғай ақпараттық жүйесі аттестат-
тау жүргізу үшін үміткерлердің тізімін автоматты 
түрде қалыптастырады жəне оның жүргізілетін 
орнын, күнін, уақытын жəне тілін (қазақ немесе 
орыс) растайды.

5. Аттестаттау жарты жылда бір рет өткізіледі.
6. Аттестаттау мынадай екі кезеңнен:
1) Қазақстан Республикасының заңнамасын 

білуін жəне адвокаттық қызметті жүзеге асыруға 
психологиялық дайындығын кешенді компьютерлік 
тестілеу;

2) қажетті көздерді пайдалана отырып, істің мəн-
жайларын талдау бойынша практикалық тапсырма 
кезеңдерінен тұрады.

7. Уəкілетті орган белгілеген кешенді компью-
терлік тестілеудің шекті балын жинаған үміткер 
кешен ді компьютерлік тестілеуден өткен болып 
есеп теледі жəне аттестаттаудың екінші кезеңіне 
жіберіледі.

8. Біріздендірілген заңдық тест тапсырмала-
рынан тұратын кешенді компьютерлік тестілеу 
компьютерлік техниканы пайдалана отырып жүргі-
зіледі.

Тестілеу үшін заң көмегінің бірыңғай ақпарат тық 
жүйесі қолданылған жағдайда, кешенді компью-
терлік тестілеудің мазмұны біріздендірілген заңдық 
тест тапсырмаларынан автоматты түрде жасалады.

Уəкілетті орган біріздендірілген заңдық тест тап-
сырмаларын қалыптастыруды Қазақстан Респуб-
ликасының заңнамасында көзделген тəртіппен, 
конкурстық негізде тəуелсіз сарапшыларды тарта 
отырып жүзеге асырады.

9. Аттестаттаудың екінші кезеңі үшін практикалық 
тапсырманың мазмұнын Республикалық адвокаттар 
алқасы өзі дербес қалыптастырады.

Республикалық адвокаттар алқасының өкілдері 
практикалық тапсырмалардың нұсқаларын үміткер-
лер санынан асып түсетін санда ұсынады. Практи-
калық тапсырманың сұрақтары құпия ақпарат бо-
лып та былады жəне жария етілуге жəне таратылуға 
жатпайды.

10. Комиссия екінші кезеңнің нəтижелері бойын-
ша үміткердің аттестатталғаны туралы не аттес-
татталмағаны туралы уəжді шешім шығарады.

Адвокаттық қызметпен айналысуға үміткер 
адам  дарды аттестаттау жөніндегі комиссияның 
шешіміне уəкілетті органға немесе сотқа шағым 
жасалуы мүмкін.

Аттестатталғаны туралы шешім шығарылған 
күні нен бастап алты жыл бойы жарамды болып 
табылады.

11. Заңдардың қағаз мəтіндерін пайдалануға 
болатын аттестаттау жүргізудің екінші кезеңін 
қоспағанда, аттестаттау жүргізу кезінде үміткердің 
анықтамалық, арнаулы жəне басқа да əдебиетті, бай-
ланыс құралдарын, сондай-ақ қандай да бір жазба-
ларды пайдалануына рұқсат берілмейді.

Көрсетілген талаптар бұзылған жағдайда, комис-
сия үміткерді ағымдағы аттестаттаудан шеттетеді.

Аттестаттаудан шеттетілген үміткер шешім 
шыға рылған күннен үш ай өткен соң аттестаттауға 
жіберу туралы қайтадан өтініш беруге құқылы.

41-бап. Адвокаттық қызметпен айналысуға 
арналған лицензия

1. Адвокаттық қызметпен айналысуға арналған ли-
цензия адвокаттық қызметпен айналысуға берілген 
рұқсат болып табылады жəне оны үміткер Қазақстан 
Республикасының заңнамасында белгіленген 
тəртiппен жəне шарттарда тағылымдамадан жəне 
аттестаттаудан өткеннен кейін лицензиар береді.

2. Лицензиар адвокаттық қызметпен айналысуға 
арналған лицензиялардың тізілімін жүргізеді, 
тізілімнің мəліметтерін, сондай-ақ адвокаттық 
қызметпен айналысатын адвокаттардың тізімін 
жаңартылған күйде өзінің интернет-ресурсында 
орналастыруды қамтамасыз етеді.

42-бап. Лицензия беруден бас тарту 
Лицензия беруден «Рұқсаттар жəне хабарлама-

лар туралы» Қазақстан Республикасының Заңында 
көзделген негiздер бойынша бас тартылады.

43-бап. Адвокаттық қызметпен айналысуға 
арналған лицензияның қолданысын тоқтата 
тұру

1. Адвокаттық қызметпен айналысуға арналған 
лицензияның қолданысын тоқтата тұру тəртібі 
Қазақстан Республикасының заңдарында белгі-
ленеді.

2. Адвокаттық қызметпен айналысуға арнал-
ған лицензияның қолданысы, Қазақстан Респуб-
ликасының заңдарында көзделген жалпы негіз-
дерден басқа, мынадай:

1) адвокат мемлекеттік қызметте болған;
2) ол Қазақстан Республикасының Парламенті 

депу татының, өз қызметін бюджет қаражаты 
есебі нен ақы төленетін, тұрақты немесе жұмыстан 
босатылған негізде жүзеге асыратын мəслихат 
депутатының өкілеттіктерін атқарған;

3) адвокат мерзімді əскери қызметті өткерген;
4) адвокат өз қызметін адвокаттар алқасына 

берілген өзінің өтініші негізінде тоқтата тұрған 
кезеңде тоқтатыла тұрады.

3. Адвокаттық қызметпен айналысуға арналған 
лицензияның қолданысы мынадай жағдайларда 
көрсетілген мерзімге: 

1) адвокаттық қызметпен айналысу құқығына 
арналған лицензиядан айыру туралы іс бойынша іс 
жүргізу қозғалғанда – шешім қабылданғанға дейін;

2) адвокатты қылмыстық-процестік заңға сəйкес 
қылмыс жасауда айыпталушы деп танығанда – үкім 
заңды күшіне енгенге дейін; 

3) біліктілікті арттырудан өту мерзімін күнтіз-
белік отыз күннен астам уақыт дəлелсіз себеппен 
бұз ғанда не оны өтуден бас тартқанда – бұзушылық 
жо йыл ғанға дейін, бірақ үш айдан аспайтын мер-
зімге;

4) адвокат мемлекет кепілдік берген заң көмегін 
көрсету сапасының өлшемшарттарына сəйкес кел-
мейтін, мемлекет кепілдік берген заң көмегін жүйе-
лі түрде (қатарынан күнтізбелік он екі ай ішінде 
үш жəне одан да көп рет) көрсеткенде – алты айға;

5) «Қылмыстық жолмен алынған кірістерді 
заңдастыруға (жылыстатуға) жəне терроризмді 
қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы» Қазақстан 
Рес публикасының Заңында көзделген талаптарды 
жүйелі түрде (қатарынан күнтізбелік он екі ай ішін-
де үш жəне одан да көп рет) бұзғанда – алты айға;

6) коммерциялық ұйымның байқаушы кеңесінің 
құрамына кіру, дауды шешу үшін тиісті төреліктің 
төрешісі болып сайлану немесе тағайындалу, 
сондай-ақ оқытушылық, ғылыми немесе өзге де 
шығармашылық қызметпен айналысу жағдайларын 
қоспағанда, адвокат кəсіптік қызметпен қатар 
кəсiпкерлiк немесе өзге де ақы төленетін қызметпен 
де айналысқанда – алты айға тоқтатыла тұрады.

4. Адвокаттық қызметпен айналысуға арнал ған 
лицензияның қолданысын тоқтата тұру облыс-
тардың, республикалық маңызы бар қа лалардың, 
астананың аумақтық əділет органдарының ұсынуы, 
Республикалық жəне аумақтық адвокаттар алқа-
ларының өтінішхаты негізінде лицензиардың 
шешімімен жүзеге асырылады.

Лицензиардың адвокаттық қызметпен айналысуға 
арналған лицензияның қолданысын тоқтата тұру ту-
ралы шешімінде лицензияның қолданысын тоқтата 
тұру себептері мен мерзімі көрсетілуге тиіс. Адвокат 
лицензиясының қолданысын тоқтата тұру лицен-
зиар адвокаттық қызметпен айналысуға арналған 
лицензияның қолданысын тоқтата тұру туралы 
шешім қабылдаған күннен бастап адвокаттық 
қызметті жүзеге асыруға тыйым салуға алып келеді.

5. Осы баптың 2-тармағында көзделген негiз-
дер бойынша тоқтатыла тұрған адвокаттық 
қыз метпен айналысуға арналған лицензияның 
қолданысын қайта бастау адвокаттың өтiнiшi 
бойын ша күнтізбелік он күн iшiнде лицензиардың 
бұйрығы жəне оны тоқтата тұру үшiн негiздердiң 
тоқтатылғанын растайтын құжаттар негiзiнде 
жүзеге асырылады. Адвокаттық қызметпен айналы-
суға арналған лицензия қолданысының қайта 
басталғаны туралы адвокат, адвокаттар алқасы, 
құқық қорғау органдарының орталық аппараттары 
жəне соттардың қызметін ұйымдастырушылық жəне 
материалдық-техникалық қамтамасыз ету жөніндегі 
уəкілетті орган хабардар етіледі. 

6. Адвокаттық қызметпен айналысуға арналған 
лицензияның қолданысын тоқтата тұру немесе 
қайта бастау туралы шешім лицензиардың интер-
нет-ресурсында орналастырылады. Қабылданған 
шешім туралы адвокат, адвокаттар алқасы, құқық 
қорғау органдарының орталық аппараттары жəне 
соттардың қызметін ұйымдастырушылық жəне 
материалдық-техникалық қамтамасыз ету жөніндегі 
уəкілетті орган хабардар етіледі. 

7. Адвокаттық қызметпен айналысуға арналған 
лицензияның қолданысын тоқтата тұру туралы не-
месе қайта бастаудан бас тарту туралы шешімге 
адвокат сотқа шағым жасауға құқылы. 

8. Қажет болған жəне клиент келіскен жағдай-
ларда, адвокаттар алқасы адвокатының адвокаттық 
қызметпен айналысуға арналған лицензиясы 
тоқтатыла тұрған клиентті заң көмегімен қамтамасыз 
ету жөніндегі шараларды қабылдайды. 

44-бап. Адвокаттық қызметпен айналысуға 
арналған лицензияың қолданысын тоқтату 
жəне одан айыру 

1. Адвокаттық қызметпен айналысуға арналған 
лицензияның қолданысын тоқтату «Рұқсаттар жəне 
хабарламалар туралы» Қазақстан Республикасының 
Заңында көзделген тəртіппен жəне негіздерде 
жүзеге асырылады. 

2. Адвокаттық қызметпен айналысуға арналған 
лицензиядан айыру Қазақстан Республикасының 
Əкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексіне 
сəйкес жүзеге асырылады.

3. Лицензиар адвокаттық қызметпен айналысуға 
арналған лицензияның қолданысын тоқтатуды, осы 
баптың 1-тармағында көзделген негіздерден бөлек, 
мынадай: 

1) адвокат заңды күшіне енген сот шешімі 
бойын ша əрекетке қабілетсіз немесе əрекет қабілеті 

шектеулі, қайтыс болды не хабарсыз кетті деп 
танылған; 

2) адвокат Қазақстан Республикасының азамат-
тығын тоқтатқан; 

3) адвокат қайтыс болған;
4) адвокат қасақана қылмыс жасағаны үшін 

қылмыстық жауаптылықтан Қазақстан Республикасы 
Қылмыстық-процестік кодексінің 35-бабы бірінші 
бөлігінің 3), 4), 9), 10) жəне 12) тармақтарының немесе 
36-бабының негізінде босатылған; 

5) қасақана қылмыс жасағаны үшін адвокатқа 
қатысты соттың айыптау үкімі заңды күшіне енген;

6) адвокатқа медициналық сипаттағы мəжбүрлеу 
шараларын қолдану туралы сот шешімі заңды 
күшіне енген жағдайларда жүзеге асырады.

4. Адвокаттық қызметпен айналысуға арналған 
лицензиядан айыру, осы баптың 2-тармағында 
көзделген негіздерден басқа, мынадай:

1) адвокат кəсіптік міндеттерін орындау кезінде 
Қазақстан Республикасының заңнамасын, заң 
көмегін көрсету қағидаттарын, Адвокаттардың кə-
сіп тік əдеп кодексін өрескел не бірнеше рет бұзған; 

2) біліктілігінің жеткіліксіздігі салдарынан адво-
кат тың өз кəсіптік міндеттерін орындауы мүмкін 
болмаған;

3) осы Заңының 43-бабы 3-тармағының 3) жəне 
6) тармақшаларында көзделген лицензияның қолда-
нысы тоқтатыла тұрған мəн-жайлар жойылмаған;

4) адвокаттың лицензия беруге негіз болған 
құжаттарда анық емес немесе қасақана бұрмалаған 
ақпарат ұсыну фактісі анықталған; 

5) қатарынан отыз алты ай ішінде лицензияның 
қолданысы осы Заңының 43-бабы 3-тармағының 
3), 4) жəне 5) тармақшаларында көзделген негіздер 
бойынша үш рет тоқтатыла тұрған жағдайларда, 
лицензиардың талап қоюы бойынша сот тəртібімен 
жүзеге асырылады. 

5. Осы баптың 4-тармағында көзделген жағдай-
ларда, адвокаттар алқасы төралқасының өтінішхаты 
адвокаттық қызметпен айналысуға арналған лицен-
зиядан айыру туралы талап қою арызын дайындауға 
негіз болып табылады. 

Осы баптың 4-тармағының 1), 3), 4) жəне 5) 
тармақшаларында көзделген жағдайларда, аумақ-
тық əділет органының ұсынуы да адвокаттық 
қызмет пен айналысуға арналған лицензиядан айы-
ру туралы талап қою арызын дайындауға негіз бо-
лып табылады. 

Лицензиар сот шешімі негізінде адвокаттық 
қызметпен айналысуға арналған лицензиядан айы-
ру туралы бұйрық шығарады, оның көшірмесі 
лицензиясының қолданысы тоқтатылған адамға 
жіберіледі. Адвокаттық қызметпен айналысуға 
арналған лицензия қолданысының тоқтатылғаны 
туралы соттар, құқық қорғау органдары жəне ад-
вокаттар алқасы хабардар етіледі. 

6. Осы баптың 3-тармағында көзделген жағдай-
ларда, аумақтық əділет органының ұсынуы адво-
каттық қызметпен айналысуға арналған лицен-
зияның қолданысын тоқтату туралы шешім қабыл-
дауға негіз болып табылады.

Лицензиар адвокаттық қызметпен айналысуға 
арналған лицензияның қолданысын тоқтату 
туралы бұйрық шығарады, оның көшірмесі 
лицензиясының қолданысы тоқтатылған адамға 
жіберіледі. Адвокаттық қызметпен айналысуға 
арналған лицензия қолданысының тоқтатылғаны ту-
ралы соттардың қызметін ұйымдастырушылық жəне 
материалдық-техникалық қамтамасыз ету жөніндегі 
уəкілетті орган, құқық қорғау органдарының 
орталық аппараттары жəне адвокаттар алқасы ха-
бардар етіледі.

45-бап. Адвокаттар көрсететін заң көмегінің 
түрлері

1. Заң көмегін көрсете отырып, адвокаттар:
1) құқықтық мəселелер бойынша ауызша нысан-

да да, жазбаша нысанда да консультациялар жəне 
анықтамалар береді;

2) арыздар, шағымдар, өтінішхаттар мен құқық-
тық сипаттағы басқа да құжаттар жасайды;

3) азаматтық сот ісін жүргізуге клиенттің өкілі 
ретінде қатысады;

4) қылмыстық жəне əкімшілік сот ісін жүргізуге 
клиент тің қорғаушысы немесе өкілі ретінде қаты-
сады;

5) медиация жүргізу кезінде, төрелікте жəне 
дауларды шешетін өзге де органдарда істерді 
талқылауға клиенттің өкілі ретінде қатысады;

6) мемлекеттік органдарда, қоғамдық бірлестіктер 
мен өзге де ұйымдарда клиенттің мүдделерін білді-
реді;

7) егер шет мемлекеттердің заңнамасында, 
халықаралық сот органдарының жəне өзге де 
халықаралық ұйымдардың жарғылық құжаттарында 
немесе Қазақстан Республикасы ратификациялаған 
халықаралық шарттарда өзгеше белгіленбесе, 
шет мемлекеттердің мемлекеттік органдарын-
да, соттарында жəне құқық қорғау органдарын-
да, халықаралық сот органдарында, шет мемле-
кеттердің мемлекеттік емес органдарында клиенттің 
мүдделерін білдіреді;

8) атқарушылық ісін жүргізуге, сондай-ақ қыл-
мыстық жазаны орындау кезінде клиенттің өкілі 
ретінде қатысады;

9) татуластыру рəсімдерін жүргізеді.
2. Адвокаттар Қазақстан Республикасының 

заңдарында тыйым салынбаған өзге заң көмегін 
де көрсетеді.

3. Көмек сұрап өтініш жасаған тұлға, егер қорға-
лушы өзіне адвокат таңдамаса немесе таңдай алма-
са, адвокаттың қатысуы міндетті қылмыстық істер 
бо йынша адвокат қорғаушы ретінде тағайындалған 
жағ дайларды қоспағанда, адвокат таңдауда еркін 
болады. 

4. Қылмыстық істер бойынша кəсіптік қорғауды 
адвокаттар ғана жүзеге асырады.

46-бап. Адвокаттың өкiлеттiктерiн куə лан-
дыру

1. Адвокаттың нақты істі жүргізуге өкілеттіктері 
адвокат куəлігімен жəне қорғау (өкілдік ету) туралы 
жазбаша хабарламамен расталады.

2. Адвокат куəлiгiнің нысаны мен оны толтыру 
тəртібін Республикалық адвокаттар алқасы əзірлейді 
жəне бекiтеді.

Адвокат мəртебесі тоқтатыла тұрған немесе 
тоқтатылған адам тиісті шешім қабылданғаннан 
кейін өзінің куəлігін адвокаттар алқасына тапсыруға 
міндетті.

3. Қорғау (өкілдік ету) туралы жазбаша хабар-
ламада қорғалуға (өкілдік етілуге) жататын жеке 
тұлғаның тегі, аты, əкесінің аты (ол бар болған 
жағдайда), өкілдік етілетін заңды тұлғаның атауы, 
сондай-ақ заң көмегін көрсетуге арналған шарттың 
күні мен тіркеу нөмірі көрсетілуге тиіс.

Қорғау (өкілдік ету) туралы жазбаша хабарламаға 
қорғауды (өкілдік етуді) жүзеге асыратын адвокат 
қол қояды.

4. Қорғау (өкілдік ету) туралы жазбаша хабар-
ламаның нысанын, оның ішінде оған енгізілетін 
мəліметтердің тізбесін Республикалық адвокаттар 
алқасы уəкілетті органмен келісу бойынша бекітеді.

5. Қорғау (өкілдік ету) туралы жазбаша хабар-
ламаға анық емес мəліметтер енгізгені үшін адвокат 
осы Заңда жəне Қазақстан Республикасының өзге 
де заңдарында белгіленген жауаптылықта болады.

6. Өзінің қызметін Қазақстан Республикасы 
ратификациялаған тиісті халықаралық шарт 
негізінде жүзеге асыратын шетелдік адвокаттың 
өкілеттіктері оның жеке басын, адвокат мəртебесін 
жəне заң көмегін көрсетуге өкілеттіктерін 
куəландыратын құжаттармен расталады.

7. Адвокаттың Қазақстан Республикасының бүкіл 
аумағында, сондай-ақ егер бұл қабылданған тапсыр-
маны орындауға қажет болса жəне тиiстi мемле-
кеттердiң заңнамасы мен Қазақстан Республикасы 
ратификациялаған халықаралық шарт тарға қайшы 
келмесе, оның шегінен тыс жерлерде адвокаттық 
қызметпен айналысуға құқығы бар.

47-бап. Адвокаттар көрсететін заң көмегіне 
ақы төлеу 

1. Адвокаттар көрсететін заң көмегіне ақы төлеу 
жəне татуластыру рəсімдерін жүргізуге байланыс-
ты шығыстарды өтеу мөлшері адвокаттың көмек 
сұрап өтініш жасаған тұлғамен жазбаша шартында 
белгіленеді.

Шарт жасасу міндетті болып табылады жəне 
Қазақстан Республикасының азаматтық заңна-
масында белгіленген тəртіппен жүзеге асырылады.

Шарттың бір данасы осындай шарт жасасылған 
тұлғаға табыс етіледі.

2. Шарттың елеулі талаптары мыналар болып 
табылады:

1) қорғаушы не өкіл ретінде тапсырманы 
орын дауды қабылдаған адвокаттың тегін, атын 
жəне əкесінің атын (ол бар болған жағдайда) не 
адвокаттық кеңсенің атауын көрсету. Адвокаттық 
кеңсе мен заң көмегін сұрап өтініш жасаған тұлға 

арасында жасалатын шарт бойынша қорғаушы не 
өкіл ретінде тапсырманы орындауды адвокаттық 
кеңсе тағайындаған адвокат қабылдайды;

2) адвокаттық қызметті ұйымдастыру нысанын 
жəне тапсырманы қабылдаған адвокат мүшесі бо-
лып табылатын адвокаттар алқасын көрсету;

3) тапсырманың нысанасы;
4) көрсетілетін заң көмегіне ақы төлеу жəне 

адвокаттың қорғау мен өкілдік етуге, сондай-ақ 
татуластыру рəсімдерін жүргізуге байланысты 
шығыстарын өтеу мөлшері мен тəртібі;

5) шартты бұзу тəртібі мен жағдайлары. 
3. Адвокаттар көрсететін заң көмегіне істің 

нəтижесіне немесе адвокаттық қызметтің табысты 
болуына қарай ақы төлеу мөлшерін белгілейтін 
шарттарға немесе ұйғарылған соманың бір бөлігін 
адвокат алатын шарттарға жол берілмейді.

Адвокаттың немесе адвокаттық кеңсенің тиісті 
қаржы құжатын бермей, заң көмегіне, оның ішінде 
ауызша заң консультацияларына ақы төлеу жəне 
тапсырманы орындауға байланысты шығыстар 
есебіне қолма-қол ақша алуына жол берілмейді.

48-бап. Адвокаттар көрсететін, мемлекет 
кепілдік берген заң көмегіне ақы төлеу

1. Адвокат көрсететін, мемлекет кепілдік берген 
заң көмегіне ақы төлеу бюджет қаражаты есебінен 
жүргізіледі.

2. Адвокат көрсететін, мемлекет кепілдік берген 
заң көмегіне ақы төлеу жəне құқықтық консуль-
тация беруге, қорғау мен өкілдік етуге, сондай-
ақ тату ластыру рəсімдерін жүргізуге байланысты 
шығыстарды өтеу мөлшерлерін Қазақстан Респуб-
ликасының Үкіметі белгілейді.

3. Адвокат көрсететін заң көмегіне ақы төлеу 
жəне құқықтық консультация беруге, қорғау мен 
өкілдік етуге, сондай-ақ татуластыру рəсімдерін 
жүр гізуге байланысты шығыстарды өтеу тəртібі 
уəкі летті орган айқындайтын мемлекет кепілдік 
бер ген заң көмегіне ақы төлеу қағидаларында 
белгі ленеді.

4. Қазақстан Республикасының заңнамасында 
көзделген жағдайларда, адвокат көрсететін, мем-
лекет кепілдік берген заң көмегіне, іссапарлық, 
көліктік шығыстарға ақы төлеу жəне оның құқықтық 
консультация беруге, қорғау мен өкілдік етуге бай-
ланысты басқа да шығыстарын өтеу қылмыстық 
қудалау органдарының қаулылары жəне соттардың 
ұйғарымдары бойынша жүргізіледі.

4-тарау. АДВОКАТТЫҚ ҚЫЗМЕТТІ 
ҰЙЫМДАСТЫРУ

49-бап. Адвокаттық қызметті ұйымдастыру 
нысандары

Адвокат өз қызметін адвокаттар алқасында 
құрылатын заң консультациясында не заңды 
тұлғаны тіркеместен, жеке-дара жүзеге асыруға, 
сондай-ақ өзі дербес немесе басқа адвокаттармен 
бірлесіп, адвокаттық кеңсе құруға құқылы.

Кəсіптік қызметті заңды тұлғаны тіркеместен, 
жеке-дара жүзеге асыратын адвокаттың адамдарды 
қабылдауға, адвокаттық іс қағаздарын жүргізудің 
сақталуын жəне адвокаттық құпияны сақтауды 
қамтамасыз ету үшін жағдайларды сақтауға қажетті 
қызметтік үй-жайы болуға міндетті.

50-бап. Адвокаттар алқасы
1. Адвокаттар алқасын адвокаттық қызметпен 

айналысуға құқығы бар адамдар құрады.
2. Адвокаттар алқасы адвокаттардың жеке жəне 

заңды тұлғаларға заң көмегiн көрсету, адвокат-
тардың құқықтары мен заңды мүдделерiн бiлдiру 
жəне қорғау, осы Заңда белгiленген өзге де функция-
ларды орындау үшiн адвокаттар құратын коммер-
ция лық емес, тəуелсіз, кəсіптік, өзiн-өзi басқаратын 
жəне өзiн-өзi қаржыландыратын ұйымы болып 
табы лады.

3. Облыстың, республикалық маңызы бар 
қала ның, астананың аумағында адвокаттардың 
бiр ғана алқасы құрылып, жұмыс iстеуге тиіс, 
ол басқа облыстың, республикалық маңызы бар 
қаланың, астананың аумағында өзінің құрылымдық 
бөлімшелерін (филиалдары мен өкілдіктерін) құруға 
құқылы емес.

Облыстың, республикалық маңызы бар қала ның, 
астананың аумағында адвокаттар алқасы болмаған 
жағдайда, ол осы Заңның 32-бабы ның талапта-
рына сəйкес келетiн кемiнде он құрыл тайшының 
бастамаcы бойынша құрылады.

Адвокаттар алқасын құруға мемлекеттiк орган-
дар дың арнайы рұқсаты талап етiлмейдi.

Адвокаттар алқасының атауы аумағында өзi 
құрылған əкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң атауын 
қамтуға тиiс.

4. Адвокаттар алқасының негiзгi мiндеттерi 
мыналар:

1) адвокаттар алқасының мүшелерi адвокаттық 
қызметтi жүзеге асырған кезде оларға жəрдемдесу, 
кəсіптік көмек көрсету жəне оларды қорғау;

2) адвокаттар алқасы мүшелерiнiң қызметiн 
материалдық-техникалық жəне анықтамалық-
ақпараттық қамтамасыз ету;

3) адвокаттық қызметтi жүзеге асыруға кəсiптiк 
бақылауды ұйымдастыру;

4) алдын ала тергеу органдары мен соттың 
тағайындауы бойынша мемлекет кепілдік берген заң 
көмегінің көрсетілуін жəне қорғауды ұйымдастыру 
болып табылады.

5. Адвокаттар алқасы өзінің интернет-ресурсына:
1) адвокаттар алқасы мүшелерінің жаңартылған 

күйдегі тізімін;
2) Қазақстан Республикасының адвокаттық 

қыз метке жəне заң көмегіне қатысты нормативтік 
құқықтық актілерін;

3) Адвокаттардың кəсіптік əдеп кодексін;
4) заң көмегін көрсету стандарттарын;
5) заң көмегі сапасының өлшемшарттарын;
6) біліктілікті арттыру стандарттарын;
7) кешенді əлеуметтік заң көмегін көрсету тура-

лы мəліметтерді;
8) адвокаттар алқасы мүшелерінің жалпы жи-

налысы (конференциясы), адвокаттар алқасын 
басқарудың атқарушы органдары қабылдаған 
шешімдерді;

9) адвокаттардың тəртiптiк комиссиясы жұмы-
сының нəтижелерiн;

10) алқаның қаржылық-шаруашылық қызметi 
туралы, əрбір өзіндік ерекшелік бойынша жеке-же-
ке барлық түсімдер мен шығыстар туралы ақпарат 
қамтылатын есепті;

11) адвокаттар алқасының қызметі жəне оның 
мүшелері туралы өзге де қажетті ақпаратты орна-
ластырады.

Адвокаттар алқасы адвокаттар алқасы мүшеле-
рінің ақпарат алу тəсілдерін көздеуге тиіс.

6. Адвокаттар алқасы заң консультацияларын 
құрады.

7. Адвокаттар алқалары Республикалық адвокат-
тар алқасына бірігеді.

51-бап. Адвокаттар алқасының мүлкі
1. Адвокаттар алқасының мүлкі адвокаттар 

алқасының мүшелері төлейтін жарналар, гранттар 
жəне Қазақстан Республикасының заңнамасында 
белгіленген тəртіппен заңды жəне жеке тұлғалардан 
түсетін қайырымдылық көмек, қайырмалдықтар 
есебінен қалыптастырылады.

2. Адвокаттар алқасының ортақ мұқтаждарға 
арналған шығындарына оны материалдық қам-
тамасыз етуге, адвокаттарға сыйақы беруге арналған 
шығыстар жəне олардың адвокаттар алқасының 
органдарында жұмыс істеуіне байланысты шығыс-
тардың өтемақысы, адвокаттар алқасы аппараты 
жұмыскерлерінің жалақысына жұмсалатын шығыс-
тар жəне Қазақстан Республикасының заңнамасы 
мен адвокаттар алқасының сметасында көзделген 
өзге шығыстар жатады.

52-бап. Адвокаттар алқасының жарғысы
1. Адвокаттар алқасының жарғысында:
1) адвокаттар алқасының атауы, қызмет нысана-

сы мен мақсаттары;
2) адвокаттар алқасы мүшелерiнiң құқықтары 

мен мiндеттерi;
3) адвокаттар алқасына мүшелiкке қабылдау, 

мүшелiктi тоқтата тұру мен тоқтату тəртiбi;
4) адвокаттар алқасының құрылымы, оның орган-

дарын қалыптастыру тəртiбi мен олардың құзыретi;
5) заң консультацияларын құру жəне олардың 

қызмет ету тəртiбi;
6) мүлiкті түзу көздерi мен оған билiк ету тəртiбi;
7) мүшелiк жəне нысаналы жарналарды төлеу 

тəртiбi;
8) адвокаттардың мемлекет кепiлдік берген заң 

көмегiн көрсету тəртібі жəне соттың, қылмыстық 
қудалау органдарының тағайындауы бойынша заң 
көмегiн адвокаттар арасында бөлу тəртiбi;

9) Адвокаттарға аттестаттау жүргізу тəртібі 
тура лы ереже негізінде адвокаттарға аттестаттау 
жүргі зу тəртібі;

(Жалғасы. Басы 1, 13-беттерде) 

(Жалғасы 15-бетте) 
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10) адвокаттар алқасы мүшелерiнiң жəне адвокат-
тардың тағылымдамадан өтушiлерінiң тəртiптiк 
жауаптылығы жəне оған тарту тəртiбi;

11) адвокаттық қызметпен айналысуға арналған 
лицензияның қолданысын тоқтату туралы талап қою 
арызын дайындау жөнінде өтiнiшхат қозғау тəртiбi;

12) адвокаттар алқасын қайта ұйымдастыру мен 
тарату тəртiбi;

13) адвокаттар алқасы таратылған кезде мүлiктiң 
тағдыры көзделуге тиiс.

2. Адвокаттар алқасының жарғысында осы 
Заңның 1-бөлімінің жəне осы бөлімнің талаптарын 
көрсететін ережелер қамтылуға тиіс, сондай-ақ 
Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы 
келмейтін өзге де ережелер қамтылуы мүмкін.

53-бап. Адвокаттар алқасының органдары
1. Мыналар:
1) жоғары орган – мүшелердің жалпы жиналысы 

(конференциясы); 
2) атқарушы орган – төралқа;
3) бақылау органы – ревизиялық комиссия ад-

вокаттар алқасының органдары болып табылады.
Адвокаттар алқасында адвокаттардың тəртіптік 

комиссиясы құрылады.
2. Адвокаттар алқасының жарғысында көзделген 

жағдайларда, адвокаттар алқасында адвокаттар 
алқасы мүшелерiнiң жалпы жиналысы (конферен-
циясы) қабылдайтын ережелер негiзiнде жұмыс 
iстейтiн əдеп жөніндегі комиссия мен басқа да ор-
гандар құрылуы мүмкiн.

54-бап. Адвокаттар алқасы мүшелерiнiң жал-
пы жиналысы (конференциясы)

1. Адвокаттар алқасы мүшелерiнiң жалпы жина-
лысы (конференциясы) адвокаттар алқасы қызме-
тiнiң кез келген мəселелерiн шешуге құқылы.

2. Жалпы жиналыстың (конференцияның) 
айрықша құзыретiне:

1) адвокаттар алқасының жарғысын жəне оған 
өзгерiстер мен толықтырулар енгiзу туралы шешiм-
дер қабылдау;

2) адвокаттар алқасының төралқасын, төралқа 
төрағасын, ревизиялық комиссиясын, ревизиялық 
комиссия төрағасын, тəртіптік комиссиясын, ад-
вокаттар алқасының тəртіптік комиссиясының 
төрағасын сайлау;

3) адвокаттар алқасының жарғысында көзделген 
басқа органдарды жəне олардың басшыларын сай-
лау, осы органдар туралы ережелердi бекiту;

4) адвокаттар алқасы органдарының, адвокат-
тар алқасының басшылары мен жұмыскерлерiнiң 
қызметi туралы есептердi тыңдау жəне бекiту;

5) адвокаттар алқасының төралқа мүшелерін, 
төралқа төрағасын, басқа да сайланбалы орган-
дарының мүшелері мен төрағаларын мерзiмiнен 
бұрын керi шақыртып алу;

6) тиісті қаржы жылына арналған республикалық 
бюджет туралы заңда белгіленген айлық есептік 
көрсеткіштің еселенген мөлшерінде есептеле тін 
мүшелік жəне нысаналы жарналардың мөлшер-
лемелерін белгілеу жатады, бұл ретте кəсіптік 
қызметін ауылдық елді мекендерде жүзеге асыра-
тын не бір жылдан аз адвокаттық қызмет өтілі бар 
ад вокаттар белгіленген мөлшерлеменің елу пайы-
зы мөлшерінде мүшелік жəне нысаналы жарналар-
ды төлейді;

7) қаржылық-шаруашылық қызмет туралы есепті 
бекіту жатады.

3. Адвокаттар алқасы мүшелерінің жалпы жина-
лысы (конференциясы) адвокаттар алқасы мүшелерi 
жалпы санының немесе тиiсінше, адвокаттар алқасы 
мүшелері конференциясының сайланған делегатта-
ры құрамының үштен екiсi болған кезде шешiмдер 
қабылдауға құқықты.

4. Адвокаттар алқасы мүшелерінің жалпы жина-
лысын (конференциясын) адвокаттар алқасының 
төралқасы кемiнде жылына бiр рет шақырады. 
Ревизиялық комиссияның немесе адвокаттар алқасы 
мүшелерiнің жалпы санының кемiнде төрттен 
бiрiнiң талап етуi бойынша адвокаттар алқасы 
төралқасының төрағасы отыз күн iшiнде адвокаттар 
алқасы мүшелерінің жалпы жиналысын (конферен-
циясын) шақыруға мiндеттi.

5. Адвокаттар алқасының жарғысында жалпы 
жиналыстың (конференцияның) айрықша құзы-
ретiне жататын өзге де мəселелер көзделуi мүмкiн.

55-бап. Адвокаттар алқасының төралқасы
1. Адвокаттар алқасының төралқасы жасырын 

дауыс беру арқылы төрт жылдан аспайтын мерзiмге 
сайланады.

Дəл сол бір адамдар адвокаттар алқасының төрал-
қасында бір мерзімнен артық бола алмайды.

2. Адвокаттар алқасының төралқасы:
1) адвокаттар алқасының жеке жəне заңды 

тұлғаларға заң көмегiн, оның ішінде Қазақстан 
Рес пуб ликасының заңнамасында көзделген жағдай-
ларда, адвокаттар бюджет қаражаты есебінен 
көрсететін, мемлекет кепілдік берген заң көмегін 
көрсету жөнiндегi жұмысын ұйымдастырады;

2) адвокаттар алқасы мүшелерінің жалпы жи-
налысын (конференциясын) шақырады жəне оның 
шешiмдерiн орындауды ұйымдастырады;

3) адвокаттардың кəсіптік жəне өзге де құқық-
тарын қорғайды;

4) адвокаттар алқасының мүшелiгiне қабылдауды 
жүзеге асырады, алқа мүшелiгiнен шығарады, 
адвокаттардың тағылымдамадан өтушiлерiнің 
тағылымдамадан өтуін ұйымдастырады;

5) адвокаттардың қызметі туралы олардың 
қорытылған есептерін Республикалық адвокаттар 
алқасына тоқсан сайын ұсынады;

6) жүктілігі жəне босануы бойынша не бала үш 
жасқа толғанға дейін оның күтіміне байланыс-
ты демалыста болған кезеңінде адвокаттарды 
жəне еңбекке уақытша қабілетсіздігі салдарынан 
қатарынан екі айдан астам адвокаттық қызметті 
жүзеге асырмаған адвокаттарды мүшелік жəне ны-
саналы жарналарды төлеуден босатады;

7) адвокаттың əрекеттерiне (əрекетсіздігіне) жеке 
жəне заңды тұлғалардан келіп түскен шағымдарды 
(ұсынуларды) тексеру жөнiндегi жұмысты ұйым-
дастырады;

8) адвокаттарға аттестаттау жүргізуді жəне 
олар  дың бiлiктiлiгін арттыру жөнiндегi жұмысты 
ұйымд астырады;

9) осы Заңда көзделген негiздер бойынша лицен-
зиарға адвокатқа қатысты адвокаттық қызмет пен 
айналысуға арналған лицензияның қолданысын 
тоқтата тұру немесе адвокаттық қызметпен айна-
лысуға арналған лицензияның қолданысын тоқтату 
туралы талап қою арызын дайындау жөнінде 
өтiнiшхат береді;

10) адвокаттардың Қазақстан Республикасының 
сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл, қылмыстық 
жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыс-
татуға) жəне терроризмді қаржыландыруға қарсы 
іс-қимыл туралы заңнамасының талаптарын сақ-
тауын қамтамасыз ету бойынша жұмысты ұйым-
дастырады;

11) жыл сайын мониторинг нəтижелері бойынша 
алқа адвокаттары көрсететін қызметтердің орташа 
құнын (көрсетілетін қызметтердің түрлері бойын-
ша) айқындайды жəне осы ақпараттың адвокаттар 
алқасының, Республикалық адвокаттар алқасының 
интернет-ресурстарында орналастырылуын жəне 
бұқаралық ақпарат құралдарында жариялануын 
қамтамасыз етеді;

12) оң жұмыс тəжiрибесiн талдайды, қорытады 
жəне таратады;

13) кодификациялық-анықтамалық жұмыс 
жүргiзудi ұйымдастырады, адвокаттық қызмет 
мəселелерi бойынша əдiстемелiк құралдар мен 
ұсынымдарды əзiрлейдi жəне басып шығарады;

14) заң консультацияларын құрады, олардың 
меңгерушiлерiн лауазымға тағайындайды жəне ла-
уазымнан босатады;

15) нысанын Республикалық адвокаттар алқасы 
бекітетін адвокат куəлігін береді;

16) адвокаттар алқасының қаражатына жарғыда 
айқындалған жəне адвокаттар алқасы мүшелерiнiң 
жалпы жиналысы (конференциясы) айқындаған 
тəртiппен билік етеді;

17) бухгалтерлік есепке алуды, қаржылық есеп-
тілікті, іс қағаздарын жүргізуді жəне бастапқы 
статис тикалық деректерді қалыптастыруды ұйым-
дастырады;

18) адвокаттар алқасының мүлкіне билік ету 
тəртібін белгілейді;

19) адвокаттар алқасы мүшелерiнiң жалпы 
жиналысының (конференциясының) айрықша 
құзыретiне жатқызылғандардан басқа, адвокаттар 
алқасы қызметiнiң өзге де мəселелерiн шешедi.

56-бап. Адвокаттар алқасы төралқасының 
төрағасы

1. Сайланған күніне дейін кемiнде бес жыл 
тiкелей адвокаттар алқасының мүшесi болған 

адвокат адвокаттар алқасы төралқасының төрағасы 
болып сайлана алады.

Адвокаттар алқасы төралқасының төрағасы 
жасырын дауыс беру арқылы төрт жыл мерзімге 
сайланады.

Дəл сол бір адам бір мерзімнен артық адвокат-
тар алқасы төралқасының төрағасы лауазымын 
атқара алмайды.

2. Адвокаттар алқасы төралқасының төрағасы 
алқаның жарғысына сəйкес:

1) төралқаның жұмысын ұйымдастырады, оның 
отырыстарында төрағалық етеді жəне төралқа, ад-
вокаттар алқасы мүшелерiнiң жалпы жиналыста-
ры (конференциялары) шешiмдерiнiң орындалуын 
бақылауды жүзеге асырады;

2) төралқа аппаратының жұмысына басшылық 
етеді, адвокаттар алқасы аппаратының жұмыс-
керлерiн жұмысқа қабылдауды жəне жұмыстан 
босатуды жүзеге асырады;

3) мемлекеттік органдарда, қоғамдық бірлестік-
терде, басқа да ұйымдар мен мекемелерде адвокат-
тар алқасы атынан өкілдік етеді;

4) адвокаттық қызметті ұйымдастырудың ад-
вокат таңдаған нысанын жəне заңды мекенжайын 
көрсетіп, адвокаттар алқасына мүше болып кірген, 
сондай-ақ шығарылу себептерін көрсете отырып, 
адвокаттар алқасына мүшеліктен шығарылған 
лицензиаттар туралы мəліметтердің лицензиарға, 
Республикалық адвокаттар алқасына уақтылы 
ұсынылуын қамтамасыз етеді;

5) адвокаттар көрсеткен заң көмегі туралы 
статистикалық мəліметтерді қоса алғанда, адвокат-
тар алқасының қызметі туралы есептің Респуб-
ликалық адвокаттар алқасына ұсынылуын қамта-
масыз етеді;

6) адвокаттар көрсеткен, мемлекет кепілдік 
берген заң көмегі туралы жəне қорғау мен өкілдік 
етуге байланысты шығыстарды бюджет қаражаты 
есе бінен өтеу туралы жиынтық есептің аумақтық 
əділет органына уақтылы ұсынылуын қамтамасыз 
етеді;

7) адвокаттардың тағылымдамадан өтушiлерінің 
тағылымдамадан өтуін қамтамасыз етеді;

8) адвокаттардың біліктілігін арттыру бағдар-
ламаларының іске асырылуын қамтамасыз етеді.

Адвокаттар алқасының төралқасы төрағасының 
басқа да өкілеттіктері адвокаттар алқасының жар-
ғысында айқындалады.

57-бап. Адвокаттар алқасының ревизиялық 
комиссиясы

1. Адвокаттар алқасының ревизиялық комиссия-
сы адвокаттар алқасы мен оның органдарының 
қаржылық-шаруашылық қызметін бақылауды 
жүзеге асыратын адвокаттар алқасының органы 
болып табылады.

2. Адвокаттар алқасының ревизиялық комис-
сиясы адвокаттар алқасы мүшелерінің қатарынан 
құрылуы мүмкін. Ревизиялық комиссияның мүше-
лері адвокаттар алқасында өзге сайланбалы лауа-
зымды атқаруға құқылы емес. 

Адвокаттар алқасының ревизиялық комиссиясы 
бес адамнан аспайтын құрамда құрылады. 

Адвокаттар алқасы ревизиялық комиссиясының 
мүшелері өз қызметін ерікті негіздерде, өтеусіз 
жүзеге асырады.

3. Адвокаттар алқасының ревизиялық комиссия-
сы адвокаттар алқасы мүшелерiнiң жалпы жиналы-
сында (конференциясында) екі жылдан аспайтын 
мерзiмге сайланады жəне алқаның жоғары басқару 
органына есеп береді. 

Дəл сол бір адам адвокаттар алқасының ревизия-
лық комиссиясы құрамында бір мерзімнен артық 
бола алмайды.

4. Адвокаттар алқасы ревизиялық комиссиясының 
кез келген уақытта адвокаттар алқасының қаржылық-
шаруашылық қызметiне тексеру жүргiзуге құқығы 
бар. Адвокаттар алқасының органдары адвокат-
тар алқасы ревизиялық комиссиясының талап етуі 
бойын ша тексеруге қажетті құжаттарды ұсынуға 
жəне ауызша немесе жазбаша нысанда қажетті 
түсініктер беруге міндетті.

5. Ревизиялық комиссия адвокаттар алқасының 
қаржылық-шаруашылық қызметi туралы жылдық 
есепке міндетті түрде тексеру жүргізеді жəне 
оның нəтижелерін адвокаттар алқасының жəне 
Республикалық адвокаттар алқасының интернет-
ресурстарында орналастырады.

6. Ревизиялық комиссия адвокаттар алқасы 
мүшелерінің кезекті жалпы жиналысына (конфе-
ренциясына) есеп ұсынады. 

7. Адвокаттар алқасы ревизиялық комиссиясының 
жұмыс тəртібі, есеп ұсыну мерзімділігі адвокаттар 
алқасының жарғысында жəне ішкі құжаттарында 
айқындалады.

58-бап. Адвокаттар алқасына мүшелiк
1. Адвокаттар алқасына мүшелiк мiндеттi болып 

табылады. 
Кіру жарналарына тыйым салынады. 
Осы Заңның 32-бабының 2-тармағында көзделген 

мəн-жайлардың бірінің анықталуы адвокаттар 
алқасына мүшелікке қабылдаудан бас тартуға негіз 
болып табылады.

Адвокаттар алқасына мүшелiкке қабылдаудан бас 
тартуға Республикалық адвокаттар алқасына немесе 
сотқа шағым жасалуы мүмкiн.

2. Адам адвокаттар алқасынан шығарылып, бiрақ 
адвокаттық қызметпен айналысуға арналған лицен-
зиясын сақтап қалған жағдайда, ол шығарылған 
күннен бастап кемінде алты ай өткеннен кейiн 
адвокат тар алқасына қайта қабылдануы мүмкiн. 
Бұл кезеңде адвокаттық қызметтi жүзеге асыруға 
жол берiлмейдi.

59-бап. Адвокаттың анты
1. Адвокаттар алқасына мүшелікке кірген лицен-

зиат Республикалық адвокаттар алқасы белгілеген 
тəртіппен мынадай мазмұнда ант береді: 

 «Мен, (аты жəне тегі), заң көмегін көрсету 
қағидаттарын, Адвокаттардың кəсіптік əдеп кодек-
сiн сақтауға, адам құқықтарын, бостандықтары 
мен мүдделерін адал жəне шынайы ниетпен қор-
ғауға, заң көмегін алу құқығын қамтамасыз етуге, 
Қазақстан Республикасының Конституциясына, 
Қазақ стан Республикасының заңдарына сəйкес 
жүк телген міндеттерді орындауға салтанатты түрде 
ант етемін.».

2. Лицензиат ант мəтініне қол қояды, ол адвокат-
тың жеке ісінде сақталады.

3. Адвокаттар алқасы адвокаттар алқасы 
мүшелерінің тізімін жүргізеді жəне оны жаңартылған 
күйде адвокаттар алқасының интернет-ресурсында 
орналастырады.

Адвокаттар алқасы адвокат мəртебесін алу, тоқ-
тата тұру жəне тоқтату туралы ақпаратты Респуб-
ликалық адвокаттар алқасына жібереді.

60-бап. Адвокаттар алқасына мүшелікті 
тоқтату 

1. Адвокаттар алқасының төралқасы адвокаттың 
адвокаттар алқасына мүшелігін мынадай: 

1) адвокаттық қызметпен айналысуға арналған 
лицензияның қолданысы тоқтатылған немесе одан 
айырылған;

2) адвокат өз міндеттерін орындаған кезде 
Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптары 
мен нормаларын, адвокаттар алқасының жарғы-
сында бекітілген заң көмегін көрсету қағидаттарын, 
Адвокаттардың кəсіптік əдеп кодексін өрескел не 
бірнеше рет бұзған; 

3) біліктілігінің жеткіліксіздігі салдарынан адво-
каттың өз кəсіптік міндеттерін орындай алмайтыны 
анықталған;

4) мүшелік жарналарды жүйелі түрде төлемеген;
5) коммерциялық ұйымның байқаушы кеңесінің 

құрамына кіру, дауды шешу үшін тиісті төреліктің 
төрешісі болып сайлану немесе тағайындалу, 
сондай-ақ оқытушылық, ғылыми немесе өзге де 
шығармашылық қызметпен айналысу жағдайларын 
қоспағанда, адвокат кəсіптік қызметпен қатар 
кəсiпкерлiк немесе өзге ақы төленетін қызметпен 
де айналысқан;

6) өз еркі бойынша;
7) адвокат қайтыс болған жағдайларда;
8) алқаның жарғысында көзделген өзге де 

жағдайларда тоқтатады.
2. Адвокатты адвокаттар алқасынан осы баптың 

1-тармағының 2) жəне 3) тармақшаларында 
көзделген негіздер бойынша шығару адвокаттық 
қызметпен айналысуға арналған лицензияның 
қолданысын тоқтатуға алып келеді. 

3. Адвокаттар алқасына мүшелікті тоқтатуға 
адвокаттар алқасының төралқасы қаулысының 
көшiрмесi адвокатқа табыс етілген күннен бастап 
бiр ай мерзiмде Республикалық адвокаттар алқасына 
немесе сотқа шағым жасалуы мүмкiн.

61-бап. Адвокаттар алқасы мүшесiнiң құқық-
тары мен мiндеттерi

1. Адвокаттар алқасы мүшесiнің:
1) адвокаттар алқасы, оның органдары мен 

лауазымды адамдары тарапынан берілетін жəрдемді, 
кəсіптік көмек пен қорғауды пайдалануға;

2) адвокаттар алқасының органдарына сайлауға 
жəне сайлануға;

3) адвокаттар алқасы органдарының алдына 
алқа қызметiне қатысты мəселелер қоюға, алқа мен 
оның органдарының жұмысын жақсарту жөнiнде 
ұсыныстар енгiзуге, шешiмдердi талқылау мен 
қабылдауға қатысуға, адвокаттар алқасының ор-
гандарынан олардың қызметi туралы құжаттар мен 
материалдар ұсынуын талап етуге;

4) өзінің қызметiн немесе мiнез-құлқын адвокат-
тар алқасының органдары тексерген жəне талқы-
лаған барлық жағдайларда оған жеке өзi қатысуға;

5) адвокаттар алқасының жарғысында айқындал-
ған тəртiппен жəне шарттарда оның мүлкiн пай-
далануға;

6) адвокаттар алқасының құрамынан өз еркімен 
шығуға құқығы бар. 

2. Адвокаттар алқасының мүшесi:
1) адвокаттар алқасы жарғысының талаптарын 

сақтауға;
 2) адвокаттар алқасы мүшелері жалпы жиналы-

сының (конференциясының), Респуб ликалық ад-
вокаттар алқасының жəне олардың органдарының 
шешiмдерiн орындауға;

3) мүшелік жəне нысаналы жарналар төлеуге;
4) адвокаттар алқасының төралқасына көрсе-

тілген заң көмегі туралы статистикалық мəліметтер 
ұсынуға;

5) тегi, аты, əкесiнiң аты (ол бар болған жағдайда) 
өзгерген жағдайда, Қазақстан Республикасының 
рұқсаттар жəне хабарламалар туралы заңнамасында 
белгiленген тəртiппен жəне шарттарда лицензиарға 
адвокаттық қызметпен айналысуға арналған лицен-
зияны қайта ресiмдеу туралы өтiнiш беруге;

6) адвокаттар алқасының төралқасына өзінің 
заңды мекенжайының өзгергені туралы хабарлауға;

7) адвокаттар алқасының төралқасына жеке жəне 
заңды тұлғалардың өзі көрсеткен заң көмегiнiң сапа-
сына берген жолданымдары бойынша тексеру үшiн 
қажетті материалдарды ұсынуға міндетті.

3. Адвокаттар алқасының мүшесі адвокаттар 
алқасының алдында, мүшелік жəне нысаналы жар-
наларды төлеу міндеттемесінен басқа, өзге біржақты 
мүліктік міндеттемелер жүктей  алмайды.

4. Адвокаттар алқасының мүшелері өздерінің 
құқықтары мен міндеттері бойынша тең болады.

62-бап. Заң консультациясы
1. Азаматтардың заң көмегіне қол жеткізуін 

қамтамасыз ету үшін адвокаттар алқасының 
төралқасы заң консультацияларын, оның ішінде 
мамандандырылған заң консультацияларын құрады.

2. Заң консультациясы адвокаттар алқасының 
құрылымдық бөлiмшесi (филиалы) болып табыла-
ды. Оның өз атауы жəне тиiстi адвокаттар алқасына 
тиесiлiлiгi көрсетілген мөрi, заң көмегiн көрсетудi 
ұйымдастыруға қажеттi өзге атрибутикасы болады. 
Заң консультациясы адвокаттар алқасы мүшелерінің 
жалпы жиналысы (конференциясы) қабылдайтын 
Ереже негiзiнде жұмыс істейді.

3. Заң консультациясы орналасатын жердi адво-
каттар алқасының төралқасы айқындайды.

4. Заң консультациясын адвокаттар алқасының 
төралқасы тағайындайтын меңгерушi басқарады.

63-бап. Адвокаттық кеңсе
1. Адвокаттық кеңсе коммерциялық емес ұйым 

болып табылады. 
2. Адвокаттық кеңсе адвокаттардың заң көмегiн 

көрсетуiнiң материалдық, ұйымдастырушылық-
құқықтық жəне өзге де жағдайларын қамтамасыз 
ету мақсатында құрылады (жасалады). 

3. Адвокаттық кеңсені адвокаттар алқасының 
мүшесi (мүшелерi) құрады (жасайды). Адвокат тек 
бiр ғана адвокаттық кеңсенiң əріптесі бола алады. 

4. Адвокаттық кеңсенің əріптестері оның міндет-
темелері бойынша жауап бермейді, ал адвокаттық 
кеңсе өз əріптестерінің міндеттемелері бойынша 
жауап бермейді.

5. Адвокаттық кеңсе Қазақстан Республикасының 
салық заңнамасына сəйкес адвокаттардың адво-
каттық қызметті жүзеге асыруға байланысты алған 
кірістері бойынша олардың салық агенті, сондай-ақ 
клиенттермен жəне үшінші тұлғалармен есеп айы-
рысу бойынша жəне адвокаттық кеңсенің құрылтай 
құжаттарында көзделген басқа да мəселелер бойын-
ша олардың өкілдері болып əрекет ете алады.

6. Адвокаттық кеңсе құрған (жасаған) адвокаттар 
өздерінің арасында қарапайым жазбаша нысанда 
əріптестік шарт жасасады. Əріптестік шарт бойын-
ша адвокаттар барлық əріптестердің атынан заң 
көмегін көрсету үшін өз күш-жігерін біріктіруге 
міндеттенеді. Əріптестік шарт адвокаттық кеңсені 
мемлекеттік тіркеу үшін ұсынылмайды.

7. Егер əріптестік шартта өзгеше белгіленбесе, 
ад вокаттық кеңсенің жалпы істерін жүргізуді бас-
қарушы əріптес жүзеге асырады. Басқарушы əріптес 
кеңсе құрамына кіретін барлық əріптестерді білдіре 
отырып, адвокаттық кеңсенің атынан клиентпен заң 
көмегін көрсету туралы шарт жасасады.

8. Бiр адвокат құрған (жасаған) адвокаттық кеңсе 
өз қызметін жарғы негізінде жүзеге асырады. 

9. Адвокаттық кеңсенiң адвокаты адвокаттық 
кеңсе мемлекеттiк тiркелгеннен жəне (немесе) оған 
қабылданғаннан кейін күнтізбелік он күн ішінде 
бұл туралы тиiстi адвокаттар алқасын жазбаша ха-
бардар етуге жəне адвокаттық кеңсенiң əріптестік 
құжаттарын оның иелігіне ұсынуға мiндеттi.

10. Адвокаттық кеңселердің əріптестері салым 
ретінде енгізген мүлік адвокаттық кеңсеге меншік 
құқығында тиесілі болады.

11. Адвокаттық кеңсе əріптестерінің құрамын 
өзгерту: 

1) əріптестің шығуы;
2) жаңа əріптесті қабылдау;
3) əріптестің адвокаттық қызметті осы Заңда 

көзделген негіздер бойынша тоқтатуы салдарынан 
жүзеге асырылуы мүмкін.

12. Адвокаттық кеңсенің əріптестері:
1) егер адвокаттық кеңсенің жарғысында 

өзгеше көзделмесе, адвокаттық кеңседен шыққан 
не адвокаттық қызметті тоқтатқан кезде өздері 
адвокаттық кеңсенің меншігіне берген мүлік құны 
шегінде адвокаттық кеңсе мүлкінің бір бөлігін не-
месе осы мүліктің құнын алуға;

2) адвокаттық кеңсе таратылған жағдайда, оның 
кредиторлармен есеп айырысқаннан кейін қалған 
мүлкінің бір бөлігін өздері адвокаттық кеңсенің 
меншігіне берген мүлік құны шегінде алуға құқылы.

13. Адвокаттық кеңселерді құруға мемлекеттiк 
органдардың арнайы рұқсаты талап етiлмейдi.

64-бап. Адвокаттық қызметті жеке-дара 
жүзеге асыру

1. Кəсіптік қызметті жеке-дара жүзеге асыруға 
шешім қабылдаған адвокат бұл туралы адвокаттар 
алқасын хабардар етеді. Хабарламада адвокаттың 
тегі, аты, əкесінің аты (ол бар болған жағдайда), 
оның тұрақты тұрған жері көрсетіледі. 

2. Кəсіптік қызметті заңды тұлға құрмастан, же-
ке-дара жүзеге асыратын адвокат банктерде есеп 
айырысу шоттары мен өзге де шоттарға, жеке мөрге, 
мөртабандарға, жеке бланкілерге ие болуға құқылы. 

65-бап. Республикалық адвокаттар алқасы
1. Республикалық адвокаттар алқасы адвокат-

тар алқаларының міндетті мүшелігіне негізделген, 
ком мерциялық емес, тəуелсіз, кəсіптік, өзін-өзі 
бас  қаратын, өзін-өзі қаржыландыратын ұйым бо-
лып табылады.

2. Республикалық адвокаттар алқасы адвокаттық 
өзін-өзі басқару ұйымы ретінде Қазақстан 
Республикасындағы жəне оның шегінен тыс жердегі 
мемлекеттік жəне өзге де ұйымдарда адвокаттар 
алқалары мен адвокаттардың мүдделерін білдіру 
жəне қорғау, адвокаттар алқаларының қызметін үй-
лес тіру, адвокаттар көрсететін заң көмегінің жоғары 
деңгейін қамтамасыз ету мақсатында құрылады.

3. Республикалық адвокаттар алқасын Адвокаттар 
ал қа  ларының республикалық конференциясы құра-
ды.

4. Республикалық адвокаттар алқасының жар-
ғысын Адвокаттар алқаларының республикалық 
конференциясы қабылдайды.

5. Республикалық адвокаттар алқасы Қазақстан 
Рес пуб ликасының заңнамасында белгіленген тəр-
тіп   пен мемлекеттік тіркелуге жатады.

6. Республикалық адвокаттар алқасын қайта ұйым-
дастыру жəне тарату Қазақстан Республикасының 
заңна масында белгіленген тəртіппен жүзеге асы-
рылады.

7. Республикалық адвокаттар алқасы мен оның 
органдарының өз құзыреті шегінде қабылдаған 
шешімдері адвокаттар алқалары мен адвокаттар 
үшін міндетті.

8. Республикалық адвокаттар алқасы аумақтың 
адвокаттар алқаларының мүшелерін есепке алуды 
жаңартылған күйде жүргізеді.

9 .  Республикалық  адвокаттар  алқасы 

адвокат тардың əрекеттеріне (əрекетсіздігіне), ад-
вокаттар алқаларының басқару органдарының 
шешімдеріне шағымдарды осы Заңға сəйкес 
қарайды.

10. Жарғыда көзделген жағдайларда, Респуб-
ликалық адвокаттар алқасында Адвокаттар алқала-
рының республикалық конференциясы қабыл дай-
тын ережелер негiзiнде жұмыс iстейтiн əдеп жө-
нін дегі комиссия мен басқа да органдар құрылуы 
мүмкiн.

66-бап. Республикалық адвокаттар алқа сы-
ның жарғысы

1. Республикалық адвокаттар алқасының жарғы-
сында:

1) Республикалық адвокаттар алқасының атауы, 
қызмет нысанасы мен мақсаттары;

2) Республикалық адвокаттар алқасы мүшелерінің 
құқықтары мен міндеттері;

3) Республикалық адвокаттар алқасының құрылы-
мы, оның органдарын қалыптастыру тəртібі мен 
олардың құзыреті;

4) мүлікті түзу көздері жəне оған билік ету 
тəртібі;

5) адвокаттар алқалары жүзеге асыратын ауда-
рым дардың мөлшері мен тəртібі;

6) Республикалық адвокаттар алқасын қайта 
ұйымдастыру жəне тарату тəртібі көзделуге тиіс.

2. Республикалық адвокаттар алқасының жар-
ғысында осы Заңның 1-бөлімінің жəне осы бөлімнің 
талап тарын көрсететін ережелер қамтылуға тиіс, 
сон дай-ақ Қазақстан Республикасының заңнама-
сы на қайшы келмейтін өзге де ережелер қамтылуы 
мүмкін.

67-бап. Адвокаттар алқаларының республи-
калық конференциясы

1. Адвокаттар алқаларының республикалық кон-
ференциясы Республикалық адвокаттар алқасының 
жоғары органы болып табылады, ол екі жылда 
кемінде бір рет шақырылады. Егер конференцияның 
жұмысына Республикалық адвокаттар алқасы 
мүшелерінің төрттен үшінен кем емес делегаттар 
қатысқан болса, ол құқықты болып есептеледі.

2. Конференция Республикалық адвокаттар 
алқасы қызметінің кез келген мəселелерін шешу-
ге құқылы.

Конференцияның айрықша құзыретіне:
1) Республикалық адвокаттар алқасының жарғы-

сын қабылдау жəне оған өзгерiстер мен толық-
тырулар енгiзу;

2) Республикалық адвокаттар алқ асы төралқа-
сының орналасатын жерін айқындау;

3) Республикалық адвокаттар алқасы төралқа-
сының мүшелерін лауазымға сайлау жəне одан 
босату;

4) Республикалық адвокаттар алқасының төр-
ағасын лауазымға сайлау жəне одан босату;

5) Республикалық адвокаттар алқасы ревизиялық 
комиссиясының мүшелері мен төрағасын лауазымға 
сайлау жəне одан босату;

6) адвокатураның тəртіптік комиссиясының 
мү шелері мен төрағасын лауазымға сайлау жəне 
одан босату;

7) Республикалық конференцияда адвокаттар 
алқаларынан делегаттардың өкілдік ету нормала-
рын бекіту;

8) Адвокаттардың кəсіптік əдеп кодексін бекіту 
жəне оған өзгерістер мен толықтырулар енгізу;

9) Адвокаттарға аттестаттау жүргізу тəртібі ту-
ралы ережені бекіту;

10) уəкілетті органмен келісу бойынша заң 
көмегін көрсету стандарттарын бекіту;

11) уəкілетті органмен келісу бойынша заң кө-
мегін көрсету сапасының өлшемшарттарын бекіту;

12) адвокаттық мантияның нысаны мен сипат-
тамасын бекіту;

13) адвокат куəлігінің нысанын бекіту;
14) уəкілетті органмен келісу бойынша Адво-

кат тардың тағылымдамадан өтушілерінің тағы-
лымдамадан өту тəртібі туралы ережені бекіту;

15) уəкілетті органмен келісу бойынша адвокат-
тардың біліктілігін арттыру стандарттарын бекіту;

16) адвокаттардың біліктілігін арттыру тəртібін 
бекіту;

17) уəкілетті органмен келісу бойынша адвокат-
тық сұрау салудың нысанын, оны рəсімдеу жəне 
жіберу тəртібін бекіту;

18) кешенді əлеуметтік заң көмегін көрсетудің 
көлемі мен тəртібін бекіту; 

19) адвокаттардың бұқаралық ақпарат құралда-
рындағы мінез-құлық қағидаларын бекіту;

20) адвокаттардың тəртіптік комиссиясы туралы 
ережені бекіту;

21) адвокатураның тəртіптік комиссиясы туралы 
ережені бекіту;

22) Республикалық адвокаттар алқасының ортақ 
мұқтаждарына адвокаттар алқалары жүзеге асыра-
тын жарналардың мөлшері мен тəртібін айқындау;

23) Республикалық адвокаттар алқасын ұстауға 
арналған шығыстар сметасын бекіту;

24) Республикалық адвокаттар алқасы төралқа-
сының есебін, оның ішінде Республикалық адвокат-
тар алқасын ұстауға арналған шығыстар сметасының 
атқа рылуы туралы есебін бекіту;

25) ревизиялық комиссияның Республикалық 
адвокаттар алқасының қаржылық-шаруашылық 
қызметінің нəтижелері туралы есебін бекіту;

26) конференцияның регламентін бекіту;
27) Республикалық адвокаттар алқасының жарғы-

сында жəне Қазақстан Республикасының заңна-
масында көзделген өзге де функцияларды жүзеге 
асыру жатады.

68-бап. Республикалық адвокаттар алқасы-
ның төралқасы

1. Республикалық адвокаттар алқасының төрал-
қасы Республикалық адвокаттар алқасының алқалы 
атқарушы органы болып табылады.

2. Республикалық адвокаттар алқасының төрал-
қасы жасырын дауыс беру арқылы төрт жылға сай-
ла нады жəне əрбір адвокаттар алқасынан адвокат-
тардың тең санынан тұрады. 

Сол бір адам Республикалық адвокаттар алқа-
сының төралқасында бір мерзімнен артық бола 
алмайды.

3. Төралқа:
1) Республикалық адвокаттар алқасының жұмы-

сын ұйымдастырады;
2) Адвокаттар алқаларының республикалық 

кон фе ренциясы шешімдерінің орындалуын ұйым-
д ас  тырады;

3) конференциялардың арасындағы кезеңде 
төралқаның жəне ревизиялық комиссияның осы 
Заңда көзделген негіздер бойынша адвокаттар 
алқаларының мүшелігінен шығарылған мүше-
лерінің өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату 
тура лы шешімдер қабылдайды;

4) осы Заңның 67-бабына сəйкес Адвокаттар 
алқа  ларының республикалық конференциясының 
бекітуіне жататын құжаттарды əзірлейді;

5) адвокаттар алқаларының қызметін үйлестіреді;
6) уəкілетті орган бекітетін нысан бойынша, адво-

каттар көрсеткен заң көмегі туралы статистикалық 
мəліметтерді уəкілетті органға ұсынады;

7) адвокаттардың кəсіптік деңгейін көтеру 
жөніндегі жұмысты ұйымдастырады, адвокаттарды 
кəсіптік даярлаудың бірыңғай əдістемесін əзірлейді;

8) адвокаттардың əлеуметтік жəне кəсіптік 
құқықтарын қорғайды;

9) Қазақстан Республикасының заңнамасында 
көзделген жағдайларда жəне тəртіппен адвокаттық 
қызметке қатысты мəселелер бойынша нормативтік 
құқықтық актілердің жобаларына сараптама 
жүргізуге қатысады;

10) адвокаттар алқаларының өз қызметі туралы 
есептерін тоқсан сайын қорытады;

11) адвокаттық қызмет мəселелері бойынша 
əдістемелік қамтамасыз етуді ұйымдастырады;

12) адвокаттар алқаларын ақпараттық қамтамасыз 
етуді ұйымдастырады;

13) жыл сайын мониторинг нəтижелері бойын-
ша алқалар адвокаттары көрсететін қызметтердің 
орташа құнын (көрсетілетін қызметтердің түрлері 
бойынша) айқындайды жəне осы ақпараттың Рес-
публикалық адвокаттар алқасының интернет-рес-
ур сында орналастырылуын жəне бұқаралық ақпа-
рат құралдарында жариялануын қамтамасыз етеді;

14) Республикалық адвокаттар алқасының ин-
тернет-ресурсында:

жаңартылған күйде адвокаттық қызметпен айна-
лысатын адвокаттардың тізімін, сондай-ақ аумақтық 
адвокаттар алқалары адвокаттарының тізімін;

Қазақстан Республикасының адвокаттық қызмет-
ке жəне заң көмегіне қатысты нормативтік құқықтық 
актілерін;

Адвокаттардың кəсіптік əдеп кодексін;
заң көмегін көрсету стандарттарын;
заң көмегі сапасының өлшемшарттарын;
біліктілікті арттыру стандарттарын;

Республикалық адвокаттар алқасының қаржы-
лық-шаруашылық қызметі туралы, əрбір өзіндік 
ерекшелік бойынша жеке-жеке барлық түсімдер 
мен шығыстар туралы ақпарат қамтылатын есепті;

адвокаттар алқалары жəне Республикалық адво-
каттар алқасы төралқаларының құрамдары туралы 
мəліметтерді;

кешенді əлеуметтік заң көмегін көрсету туралы 
мəліметтерді;

адвокатураның тəртіптік комиссиясы жұмысының 
нəтижелерін;

адвокатураның іс-шаралары мен оқиғаларын;
жəне Республикалық адвокаттар алқасының қыз-

меті туралы өзге де қажетті ақпаратты орналасты-
ра ды.

Республикалық адвокаттар алқасы адвокаттар 
алқалары мүшелерінің ақпарат алу тəсілдерін көз-
деуге тиіс;

15) екі жылда кемінде бір рет Адвокаттар алқала-
рының республикалық конференциясын шақырады, 
оның күн тəртібін қалыптастырады;

16) Республикалық адвокаттар алқасының 
мүлкіне сметаға жəне мүліктің мақсатына сəйкес 
өз құзыреті шегінде билік етеді;

17) Республикалық адвокаттар алқасы төралқа-
с ы ның регламентін бекітеді;

18) Республикалық адвокаттар алқасының эм-
блемасын бекітеді;

19) Республикалық адвокаттар алқасының жарғы-
сында көзделген өзге де функцияларды жүзеге 
асы рады.

4. Ревизиялық комиссияның немесе адвокаттар 
алқалары жалпы санының кемінде үштен бірінің 
талап етуі бойынша Республикалық адвокаттар 
алқасының төралқасы екі ай ішінде кезектен тыс 
Республикалық конференцияны шақыруға міндетті.

5. Төралқаның шешімдері оның отырысына 
қатысып отырған мүшелері жалпы санының жай 
көп шілік даусымен қабылданады.

69-бап. Республикалық адвокаттар алқасы-
ның төрағасы

1. Кемінде бес жыл адвокаттық қызмет өтілі бар 
адвокат Республикалық адвокаттар алқасының төр-
ағасы болып сайлана алады. Республикалық адво-
кат тар алқасының төрағасы жасырын дауыс беру 
арқылы төрт жыл мерзімге сайланады.

Дəл сол бір адам Республикалық адвокаттар 
алқасының төрағасы лауазымын бір мерзімнен 
артық атқара алмайды.

2. Республикалық адвокаттар алқасының төрағасы:
1) мемлекеттік жəне өзге де ұйымдарда, сондай-ақ 

жеке тұлғалармен қарым-қатынаста Республикалық 
адвокаттар алқасының атынан өкілдік етеді;

2) Республикалық адвокаттар алқасының атынан 
сенімхатсыз əрекет етеді;

3) сенімхаттар береді;
4) Республикалық адвокаттар алқасының аты-

нан мəмілелер жасасады жəне Республикалық ад-
вокаттар алқасы төралқасының шешімі бойынша 
Республикалық адвокаттар алқасының мүлкіне 
сметаға жəне мүліктің мақсатына сəйкес билік етеді;

5) Республикалық адвокаттар алқасы төрал-
қасының отырыстарын шақырады;

6) Республикалық адвокаттар алқасы төрал-
қасының шешімдері мен Адвокаттар алқаларының 
республикалық конференциясы шешімдерінің 
орындалуын қамтамасыз етеді.

70-бап. Республикалық адвокаттар алқасының 
ревизиялық комиссиясы

1. Республикалық адвокаттар алқасының реви-
зиялық комиссиясы Республикалық адвокаттар 
алқасының қаржылық-шаруашылық қызметін 
бақылауды жүзеге асыратын жəне Адвокаттар 
алқаларының республикалық конференциясына 
есеп беретін органы болып табылады.

2. Республикалық адвокаттар алқасының ревизия-
лық комиссиясы адвокаттар алқаларының мүшелері 
қатарынан құрылуы мүмкін. Респуб ликалық ад-
вокаттар алқасы ревизиялық комиссиясының 
мүшелері Республикалық адвокаттар алқасында 
өзге сайланбалы лауазымды атқаруға құқылы емес.

Республикалық адвокаттар алқасының ревизия-
лық комиссиясы бес адамнан аспайтын құрамда 
құрылады.

Республикалық адвокаттар алқасы ревизиялық 
комиссиясының мүшелері өз қызметін ерікті 
негіздерде, өтеусіз жүзеге асырады.

3. Республикалық адвокаттар алқасының реви-
зиялық комиссиясын Адвокаттар алқаларының 
республикалық конференциясы екі жылдан аспай-
тын мерзімге сайлайды.

Дəл сол бір адам Республикалық адвокаттар алқа-
сының ревизиялық комиссиясының құрамында бір 
мерзімнен артық бола алмайды.

4. Республикалық адвокаттар алқасы ревизиялық 
комиссиясының кез келген уақытта Республикалық 
адвокаттар алқасының қаржылық-шаруашылық 
қызметіне тексеру жүргізуге құқығы бар жəне осы 
мақсатта ол Республикалық адвокаттар алқасы 
органдарының бүкіл құжаттамасына қол жеткізу 
құқығына ие болады. Республикалық адвокаттар 
алқасы органдарының мүшелері Республикалық 
адвокаттар алқасы ревизиялық комиссиясының та-
лап етуі бойынша ауызша немесе жазбаша нысанда 
қажетті түсініктер беруге міндетті.

5. Республикалық адвокаттар алқасының ревизия-
лық комиссиясы Республикалық адвокаттар алқа-
сының қаржылық-шаруашылық қызметі туралы 
жылдық есепке міндетті түрде тексеру жүргізеді 
жəне оның нəтижелерін Республикалық адвокаттар 
алқасының интернет-ресурсында орналастырады.

6. Республикалық адвокаттар алқасының реви-
зиялық комиссиясы Адвокаттар алқалары респуб-
ликалық конференциясының кезекті жиналысына 
есеп ұсынады.

7. Республикалық адвокаттар алқасы ревизиялық 
комиссиясының жұмыс тəртібі, есеп ұсыну 
мерзімділігі Республикалық адвокаттар алқасының 
жарғысында жəне ішкі құжаттарында айқындалады.

71-бап. Республикалық адвокаттар алқасы-
ның мүлкі

1. Республикалық адвокаттар алқасының мүлкі 
адвокаттар алқалары жүзеге асыратын жарна-
лар, гранттар жəне Қазақстан Республикасының 
заңнамасында белгіленген тəртіппен заңды жəне 
жеке тұлғалардан түсетін қайырымдылық көмек, 
қайырмалдықтар есебінен қалыптастырылады.

2. Республикалық адвокаттар алқасының жал-
пы мұқтаждарына арналған шығындарға оны 
материалдық қамтамасыз етуге, адвокаттарға 
сыйақы беруге арналған шығыстар жəне олардың 
Республикалық адвокаттар алқасының органда-
рында жұмыс істеуіне байланысты шығыстардың 
өтемақысы, Республикалық адвокаттар алқасы ап-
параты жұмыскерлерінің жалақысына жұмсалатын 
шығыстар жəне Қазақстан Республикасының заңна-
масы мен Республикалық адвокаттар алқа сының 
сметасында көзделген өзге шығыстар жатады.

72-бап. Адвокаттардың тəртіптік жауап-
тылығы

1. Адвокатты тəртіптік жауаптылыққа тартуды 
адво каттардың тəртіптік комиссиясы жүзеге асы-
рады.

Адвокаттардың тəртіптік комиссиясы адвокаттар 
алқасы мүшелерінің жалпы жиналысы (конферен-
циясы) сайлайтын жəне оған есеп беретін, адвокат-
тар алқасының тəуелсіз органы болып табылады. 
Адвокаттардың тəртіптік комиссиясы шешімдерінің 
міндетті сипаты болады.

Адвокаттардың тəртіптік комиссиясының құра-
мына адвокаттар алқасының ұсынуы бойынша 
кемінде бес жыл адвокаттық практика өтілі бар алты 
адвокат, əділет органдары ұсынған жұртшылықтың 
үш өкілі, отставкадағы екі судья енгізіледі. 

Адвокаттардың тəртіптік комиссиясының 
төрағасы адвокат болып табылады.

Дəл сол бір адам адвокаттардың тəртіптік ко-
миссиясында бір мерзімнен артық бола алмайды.

Адвокаттардың тəртіптік комиссиясы туралы 
ережені жəне тəртіптік жауаптылыққа тарту рəсімін 
Республикалық адвокаттар алқасы белгілейді.

Адвокаттардың тəртіптік комиссиясының 
өкілеттік мерзімі екі жылды құрайды.

2. Тəртіптік істі адвокаттардың тəртіптік комис-
сиясы бұзушылық анықталған күннен бастап бір 
айдан аспайтын мерзімде қарайды.

3. Тəртіптік істі қарау кезінде адвокаттардың 
тəртіптік комиссиясы өзінің отырыстарына шағым-
дар жолдаған тұлғаларды, сондай-ақ адвокаттар 
алқасының өздеріне қатысты шағымдар қаралатын 
мүшелерін шақыруға міндетті.

Əділет органдары тəртіптік іс жүргізуді қозғау 
туралы ұсыну енгізген жағдайда, оның міндетті 
түрде қаралуы əділет органы өкілінің қатысуымен 
жүзеге асырылады. 

(Жалғасы. Басы 1, 13-14-беттерде) 

(Жалғасы 16-бетте) 
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Қарау уақыты мен орны туралы тиісті түрде ха-
бардар етілген көрсетілген тұлғалардың келмеуі 
тəртіптік іс жүргізуді қарауға кедергі болмайды.

4. Адвокаттың осы Заңның, Қазақстан Респуб-
ликасының адвокаттық қызмет жəне заң көмегі 
туралы заңнамасының, Адвокаттардың кəсіптік 
əдеп кодексінің, адвокаттар алқасы жарғысының 
талаптарын, Республикалық адвокаттар алқасы 
органдарының, адвокаттар алқаларының шешім-
дерін бұзғанын көрсететін жеткілікті деректердің 
болуы тəртіптік іс жүргізуді қозғауға негіз болып 
табылады. 

5. Адвокаттардың тəртіптік комиссиясы адвокат-
қа мынадай тəртіптік жазалау шараларын қолдануға 
құқылы:

1) ескерту;
2) сөгіс;
3) қатаң сөгіс;
4) осы Заңның 60-бабында көзделген негіздер 

бойынша жəне тəртіппен адвокаттар алқасынан 
шығару.

6. Адвокаттың тəртіптік теріс қылық жасағаны 
үшін тек бір тəртіптік жаза қолданылуы мүмкін.

Тəртіптік жаза ол анықталған күннен бастап бір 
айдан аспайтын, бірақ ол жасалған күннен бастап 
алты айдан аспайтын мерзімде қолданылуы мүмкін.

Тəртіптік істі қарау нəтижелері бойынша тəртіп-
тік комиссия адвокаттар алқасының мүшесін 
анықталған бұзушылықтарды жоюға міндеттейтін 
жəне оларды жою мерзімдерін белгілейтін нұсқама 
шығара алады.

7. Осы баптың 5-тармағында көзделген шешімдер 
адвокаттардың тəртіптік комиссиясы мүшелерінің 
көпшілік даусымен қабылданады жəне қабылданған 
күнінен бастап күшіне енеді. 

Егер адвокаттардың тəртіптік комиссиясының 
отырысына оның мүшелерінің жартысынан көбі 
қатысқан болса, ол құқықты болып есептеледі.

8. Адвокаттардың тəртіптік комиссиясы адвокат-
тар алқасының мүшесіне қатысты тəртіптік жазалау 
шараларын қолдану туралы шешім қабылдаған 
күннен бастап екі жұмыс күні ішінде адвокаттар 
алқасы осы шешімнің көшірмесін оның алынғанын 
тіркеуді қамтамасыз ететін байланыс құралдарын 
пайдалана отырып, адвокаттар алқасының мүшесіне, 
сондай-ақ шешім қабылданған шағымды жолдаған 
адамға жібереді. 

9. Адвокаттардың тəртіптік комиссиясының 
шешіміне Республикалық адвокаттар алқасында 
немесе сотта дау айтылуы мүмкін.

10. Адвокаттардың тəртіптік комиссиясы жұмы-
сының нəтижелері адвокаттар алқасының интернет-
ресурсында орналастырылады.

73-бап. Адвокатураның тəртіптік комиссиясы
1. Адвокаттар алқалары басқару органдарының 

мүшелерін, Республикалық адвокаттар алқасы 
басқару органдарының мүшелерін тəртіптік жауап-
тылыққа тартуды адвокатураның тəртіптік комис-
сиясы жүзеге асырады.

Адвокатураның тəртіптік комиссиясы адво-
каттардың тəртіптік комиссиясының шешімдеріне 
шағымдарды да қарайды, тəртіптік практиканы 
қорытады.

Адвокатураның тəртіптік комиссиясы Адвокаттар 
алқаларының республикалық конференциясы сай-
лайтын жəне оған есеп беретін, Республикалық 
адвокаттар алқасының тəуелсіз органы болып та-
былады. Адвокатураның тəртіптік комиссиясы 
шешімдерінің міндетті сипаты болады.

Адвокатураның тəртіптік комиссиясының 
құра мына Республикалық адвокаттар алқасының 
ұсынуы бойынша кемінде бес жыл адвокаттық 
практика өтілі бар алты адвокат, уəкілетті орган 
ұсынған жұртшылықтың үш өкілі, отставкадағы 
екі судья енгізіледі. 

Адвокатураның тəртіптік комиссиясының төраға-
сы адвокат болып табылады.

Дəл сол бір адам адвокатураның тəртіптік ко-
миссиясында бір мерзімнен артық бола алмайды.

Адвокатураның тəртіптік комиссиясының 
өкілеттік мерзімі екі жылды құрайды.

2. Адвокаттар алқалары басқару органдарының 
мүшелерін, Республикалық адвокаттар алқасы 
басқару органдарының мүшелерін тəртіптік жауап-
тылыққа тарту осы Заңның 72-бабында белгіленген 
қағидалар бойынша жүргізіледі.

3. Адвокатураның тəртіптік комиссиясы адвокат-
тар алқалары басқару органдарының мүшелеріне, 
Республикалық адвокаттар алқасы басқару орган-
дарының мүшелеріне мынадай тəртіптік жазалау 
шараларын қолдануға құқылы:

1) ескерту;
2) сөгіс;
3) қатаң сөгіс.
4. Егер істі қарау нəтижелері бойынша тəртіптік 

комиссия жауаптылыққа тартылып жатқан адамды 
адвокаттар алқасынан шығаруға негіздер бар екенін 
анықтаған жағдайда, ол тиісті адвокаттар алқасына 
адвокаттың алқадағы мүшелігін тоқтату туралы 
мəселені қарауды тапсырады.

Адвокаттар алқасының мүшені алқадан шығару 
туралы шешіміне адвокаттар алқасының төралқасы 
қаулысының көшірмесі адвокатқа табыс етілген 
күннен бастап бір ай мерзімде сотқа шағым жаса-
луы мүмкін.

5. Адвокаттардың тəртіптік комиссиясының 
шешіміне, əрекеттеріне (əрекетсіздігіне) шағымды 
қарау нəтижелері бойынша адвокатураның тəртіптік 
комиссиясының:

1) шағымды – қанағаттандырусыз, ал адвокат-
тардың тəртіптік комиссиясының шешімін өзгеріссіз 
қалдыруға;

2) адвокаттардың тəртіптік комиссиясының 
шешімін өзгертуге;

3) адвокаттардың тəртіптік комиссиясы шешімінің 
күшін жоюға жəне жаңа шешім қабылдауға;

4) істі адвокаттардың тиісті тəртіптік комиссия-
сына жаңадан қарауға жіберуге жəне адвокаттардың 
тəртіптік комиссиясын белгілі бір əрекеттер жасауға 
міндеттеуге құқығы бар. 

Егер адвокатураның тəртіптік комиссиясының 
отырысына оның мүшелерінің жартысынан көбі 
қатысқан болса, ол құқықты болып есептеледі.

Адвокатураның тəртіптік комиссиясының 
шешімі ашық дауыс беру арқылы, отырысқа қаты-
сып отырған комиссия мүшелерінің көпшілік дау-
сымен қабылданады. 

Адвокатураның тəртіптік комиссиясының 
шешіміне сотта дау айтылуы мүмкін.

6. Адвокатураның тəртіптік комиссиясы жұмы-
сының нəтижелері Республикалық адвокаттар 
алқасының интернет-ресурсында орналастырылады.

74-бап. Адвокаттар алқасының əрекеттеріне 
(əрекетсіздігіне), оның басқару органдарының 
шешімдеріне шағым жасау

Адам өзінің құқықтары мен заңды мүдделерін 
адвокаттар алқасының əрекеттері (əрекетсіздігі) 
жəне (немесе) оның басқару органдарының 
шешімдері бұзған жағдайда, мұндай əрекеттерге 
(əрекетсіздікке) жəне (немесе) шешімдерге 
Республикалық адвокаттар алқасында немесе сот-
та дау айтуға құқылы. 

4-БӨЛІМ. ЗАҢ КОНСУЛЬТАНТТАРЫНЫҢ
ЗАҢ КӨМЕГІН КӨРСЕТУІ

5-тарау. ЗАҢ КОНСУЛЬТАНТЫНЫҢ 
МƏРТЕБЕСІ

75-бап. Заң консультанты
1. Жоғары заң білімі бар, заң мамандығы бойын-

ша кемінде екі жыл жұмыс өтілі бар, аттестаттаудан 
өткен, заң консультанттары палатасының мүшесі 
болып табылатын жəне заң көмегін көрсететін жеке 
тұлға заң консультанты болып табылады.

2. Заң консультанты заң көмегін дара кəсіпкерлік 
түрінде жеке практикамен айналыса отырып не дара 
кəсіпкер ретінде мемлекеттік тіркеусіз, сондай-ақ 
заңды тұлғамен еңбек шарты негізінде өзі дербес 
көрсете алады.

76-бап. Заң консультантының құқықтары 
мен міндеттері

1. Заң консультанты көмек сұрап өтініш жасаған 
тұлғаға ол мұқтаж болып отырған кез келген заң 
көмегін Қазақстан Республикасының заңнамасында 
айқындалған тəртіппен жəне шарттарда көрсетуге 
құқылы.

2. Заң консультанты өзіне өтініш жасаған тұлға-
мен өзінің атынан заң көмегін көрсету туралы жаз-
баша шарт жасасады.

Заңды тұлғамен еңбек шарты негізінде жұмыс 
істейтін заң консультанты заң көмегін көрсеткен 
жағдайда, клиентке заң көмегін көрсету туралы 
жазбаша шартты заңды тұлға жасасады.

3. Заң консультанты өкіл ретінде əрекет ете 
отырып:

1) заң көмегін сұрап өтініш жасаған тұлғалардың 
құқықтары мен мүдделерін құзыретіне тиісті 

мəселелерді шешу кіретін соттарда, мемлекеттік, 
өзге де органдар мен ұйымдарда білдіруге;

2) барлық мемлекеттік органдардан, жергілікті 
өзін-өзі басқару органдары мен заңды тұлғалардан 
заң көмегін көрсетуге қажетті мəліметтерді сұратуға 
жəне алуға;

3) Қазақстан Республикасының заңнамасында 
белгіленген тəртіппен жəне шектерде, заң көмегін 
көрсетуге қажетті нақты деректерді өзі дербес 
жинау ға, сондай-ақ оларды мемлекеттік органдар 
мен лауазымды адамдарға ұсынуға;

4) процестік құжаттарды, сот істерін қоса алғанда, 
заң көмегін сұрап өтініш жасаған тұлғаға қатысты 
материалдармен танысуға жəне оларда қамтылған 
ақпаратты заңдарда тыйым салынбаған кез келген 
тəсілмен тіркеп алуға; 

5) заң көмегін көрсетуге байланысты туындай-
тын жəне ғылым, техника, өнер саласында жəне 
басқа да қызмет салаларында арнайы білімді талап 
ететін мəселелерді түсіндіру үшін шарттық негізде 
мамандардың қорытындыларын сұратуға; 

6) мемлекеттік билік, жергілікті өзін-өзі 
басқару органдарының, қоғамдық бірлестіктердің, 
ұйымдар дың, лауазымды адамдар мен мемлекеттік 
қызметшілердің көмек сұрап өтініш жасаған 
тұлғалардың құқықтарына жəне заңмен қорғалатын 
мүдде лерiне қысым жасайтын шешімдеріне жəне 
əрекеттерiне (əрекетсіздігіне) өтiнiшхаттар мəлiм-
деуге, белгiленген тəртiппен шағымдар келтіруге; 

7) заң көмегін сұрап өтініш жасаған тұлғалардың 
құқықтары мен заңды мүдделерін қорғаудың 
заңмен тыйым салынбаған барлық құралдары мен 
тəсілдерін пайдалануға; 

8) татуластыру рəсімдерін жүргізуге;
9) кешенді əлеуметтік заң көмегін көрсетуге;
10) Қазақстан Республикасының заңнамасына 

қайшы келмейтін өзге де əрекеттер жасауға 
құқықты.

4. Заң консультанты:
1) Қазақстан Республикасының адвокаттық 

қызмет жəне заң көмегі туралы заңнамасының та-
лаптарын, сондай-ақ заң консультанттары палата-
сының қағидалары мен стандарттарының талапта-
рын сақтауға; 

2) өзі мүшесі болып табылатын заң консультант-
тары палатасы белгілеген Кəсіптік əдеп кодексінің 
қағидаларын сақтауға, сондай-ақ осы Заңда белгі-
ленген жарналарды төлеуге; 

3) кəсіптік қызметте заң көмегін көрсету қағидат-
тарын басшылыққа алуға; 

4) соттарда тұлғалардың мүдделерін білдіру 
түрінде заң көмегін көрсету үшін заң консультант-
тары палаталарының бірінің мүшесі болуға; 

5) клиентке заң көмегін көрсетуге кедергі 
келтіретін мəн-жайлардың туындауы салдарынан 
өзінің заң көмегін көрсетуге қатыса алмайтыны 
туралы хабарлауға; 

6) заң көмегін көрсету кезінде клиенттен жəне 
үшінші тұлғалардан алынатын құжаттардың 
сақталуын қамтамасыз етуге;

7) клиентке заң консультанттары палатасына 
мүшелігі туралы ақпарат беруге;

8) клиенттің талап етуі бойынша заң консуль-
тантының кəсіптік жауапкершілігін сақтандыру 
шартының көшірмесін ұсынуға;

9) клиенттің талап етуі бойынша, өзі мүшесі 
болып табылатын заң консультанттары палатасы 
мүшелерінің тізілімінен үзінді-көшірме ұсынуға;

10) егер клиент бұған қарсы болмаса, клиент-
пен құпия ақпаратты жария етпеу туралы келісім 
жасасуға; 

11) клиенттің құқықтарын, бостандықтары мен 
заңды мүдделерін қамтамасыз етуге бағытталған 
нақты мəн-жайларды анықтау бойынша заңда тыйы м 
салынбаған кез келген əрекеттерді орындауға;

12) заң көмегін көрсету кезінде пайдаланылған 
құжаттардың көшірмелерін заң көмегін көрсету 
аяқталған күнінен бастап үш жыл бойы қағаз немесе 
электрондық жеткізгіште не электрондық құжаттар 
нысанында клиенттің талап етуі бойынша сақтауға;

13) өзінің біліктілігін ұдайы арттырып отыруға;
14) кəсіптік жауапкершілікті сақтандыруды 

жүзеге асыруға міндетті.
5. Егер заң консультанты заңды тұлғамен еңбек 

қатынастарында тұрған жағдайда, осы баптың 
4-тармағының 5), 6), 8), 10) жəне 12) тармақ-
шаларында көзделген міндеттер осы заңды тұлғаға 
жүктеледі.

6. Заң консультантының іс бойынша көмек сұрап 
өтініш жасаған адамның жағдайын нашарлататын 
құқықтық ұстанымда болуына, өз өкілеттіктерін өзі 
мүддесін білдіретін тұлғаға нұқсан келтіре отырып 
пайдалануына тыйым салынады.

7. Мүдделер қақтығысы болған жағдайда, заң 
консультантының заң көмегін көрсетуіне тыйым 
салынады.

Заң консультанты, егер:
клиент пен заң консультантының, оның жақын 

туыстарының мүдделер қақтығысы болса, сондай-
ақ мүдделер қақтығысын құрайтын басқа да мəн-
жайлар болған кезде; 

Қазақстан Республикасының процестік заңнама-
сында көзделген негіздер болса, заң көмегін көр-
сетуден бас тартуға міндетті.

77-бап. Заң консультантының қызметін 
сақтандыру

1. Заң консультанты шартқа сəйкес заң көмегі 
көрсетілетін үшінші тұлғаларға зиян келтіру сал-
дарынан туындайтын міндеттемелер бойынша 
кəсіптік жауапкершілікті сақтандыру шартын 
жасасуға міндетті.

Заң консультанты кəсіптік жауапкершілікті 
сақтандыру шарты болмаған кезде заң көмегін 
көрсетуге кірісуге құқылы емес.

Егер заң консультанты заңды тұлғамен еңбек 
қатынастарында тұрған жағдайда, заң консуль-
тантының кəсіптік жауапкершілігін сақтандыру 
шартын жасасу жөніндегі міндет осы заңды тұлғаға 
жүктеледі.

2. Сақтанушының (сақтандырылған тұлғаның) 
шартқа сəйкес заң көмегі көрсетілетін үшінші 
тұлғаларға қызметті жүзеге асыру нəтижесінде 
келтірілген зиянды Қазақстан Республикасының 
заңнамасында белгіленген тəртіппен өтеу міндетіне 
байланысты мүліктік мүдделері заң консуль-
тантының кəсіптік жауапкершілігін сақтандыру 
объектісі болып табылады.

3. Шартқа сəйкес заң көмегі көрсетілетін үшінші 
тұлғалардың мүліктік мүдделеріне сақтандырылған 
тұлғаның заң көмегін көрсету кезінде жол бер-
ген кəсіптік қателіктері салдарынан келтірілген 
зиянды өтеу бойынша сақтанушының азаматтық-
құқықтық жауапкершілігінің басталу фактісі 
заң консультантының кəсіптік жауапкершілігін 
сақтандыру шарты бойынша сақтандыру жағдайы 
болып табылады.

Осы тараудың мақсаттары үшін кəсіптік қателік-
тер деп мыналар:

1) процестік мерзімдерді өткізіп алу;
2) құжаттарды дұрыс рəсімдемеу;
3) шартқа сəйкес заң көмегі көрсетілетін тұлғаға 

өзіне зиян келтіруге алып келген, жасалатын заңдық 
əрекеттердің салдары туралы хабарламау;

4) сақтанушы (сақтандырылған тұлға) заң 
көмегін көрсету үшін клиенттен алған құжаттардың 
жоғалуы немесе бүлінуі;

5) сақтандырылған тұлғаның заң көмегін көрсету 
процесінде өзіне мəлім болған мəліметтерді құқыққа 
сыйымсыз жария етуі түсініледі.

Заң консультантының кəсіптік жауапкершілігін 
сақтандыру шартында сақтандырылған тұлғаның 
осындай көмек көрсетуі нəтижесінде шартқа 
сəйкес заң көмегі көрсетілетін үшінші тұлғалардың 
мүліктік мүдделеріне зиян келтіруге алып келген 
өзге де əрекеттер (əрекетсіздік) айқындалуы мүмкін.

4. Егер шартқа сəйкес заң көмегі көрсетілетін 
үшінші тұлғаларға келтірілген зиян сақтанушының 
(сақтандырылған тұлғаның) кəсіптік міндеттерді 
абайсыз бұзуының салдары болып табылса, 
сақтандыру жағдайы басталған болып есептеледі.

5. Заң консультантының кəсіптік жауапкершілігін 
сақтандыру шарты бойынша сақтандыру сомасының 
мөлшері оның талаптарымен айқындалады жəне 
республикалық маңызы бар қаланың, астананың 
аумағында қызметін жүзеге асыратын заң консуль-
танттары үшін – заң консультантының кəсіптік 
жауапкершілігін сақтандыру шарты жасалған күнге 
тиісті қаржы жылына республикалық бюджет тура-
лы заңда белгіленген айлық есептік көрсеткіштің 
кемінде бір мың еселенген, өзге заң конультант-
тары үшін – кемінде бес жүз еселенген мөлшерін 
құрауға тиіс.

Заң консультантының кəсіптік жауапкершілігін 
сақтандырудың тəртібі мен өзге де талаптары 
заң консультантының кəсіптік жауапкершілігін 
сақтандырудың үлгілік шарты негізінде тараптардың 
келісімімен айқындалады.

6-тарау. ЗАҢ КОНСУЛЬТАНТТАРЫНЫҢ
ҚЫЗМЕТІН ҰЙЫМДАСТЫРУ

78-бап. Заң консультанттары палатасы
1. Заң көмегін көрсету жөніндегі қызметті реттеу 

жəне өз мүшелерінің Қазақстан Республикасының 
адвокаттық қызмет жəне заң көмегі туралы 
заңнамасының, заң консультанттары палатасының 
қағидалары мен стандарттарының, Кəсіптік əдеп 
кодексінің талаптарын сақтауы бөлігінде олардың 
қызметін бақылау мақсатында құрылған, заң кон-
сультанттары палаталарының тізіліміне енгізілген, 
мүшелік шарттарында кемінде елу заң консультан-
тын біріктіретін, міндетті мүшелікке негізделген 
өзін-өзі реттейтін ұйым заң консультанттары пала-
тасы болып танылады.

2. Заң консультанттары палатасының қызметі 
«Өзін-өзі реттеу туралы» Қазақстан Республи-
касының Заңымен, осы Заңмен, Қазақстан Республи-
касының заңнамасымен, сондай-ақ заң консультант-
тары палатасының жарғысымен, қағидаларымен 
жəне стандарттарымен реттеледі.

79-бап. Заң консультанттары палатасының 
жарғысы

Заң консультанттары палатасының жарғысы 
палатаның уəкілетті орган бекітетін үлгілік жарғысы 
негізінде əзірленеді.

80-бап. Заң консультанттары палатасының 
функциялары

Заң консультанттары палатасы мынадай функция-
ларды жүзеге асырады:

1) кəсіптік мінез-құлық қағидалары мен Кəсіптік 
əдеп кодексін белгілейді;

2) палата мүшелігіне қабылдау қағидалары мен 
шарттарын белгілейді;

3) уəкілетті органмен келісу бойынша заң көмегін 
көрсету стандарттарын, заң көмегі сапасының 
өлшемшарттарын белгілейді жəне палата мүшеле-
рінің оларды орындауын қамтамасыз етеді;

4) палата мүшелері беретін деректер негізінде, 
құпиялылық туралы талаптарды сақтай отырып, 
палата мүшелері көрсететін заң кызметтерінің 
алдыңғы кезең үшін қалыптастырылатын орташа 
құны туралы жиынтық-талдамалық ақпарат соңғы 
орналастырылған күннен бастап осы ақпараттың 
жылына кемінде бір рет өзінің интернет-ресурсында 
орналастырылуын қамтамасыз етеді;

5) кешенді əлеуметтік заң көмегін көрсету көлемі 
мен тəртібін белгілейді;

6) палатаның бекітілген стандарттарына сəйкес 
өз мүшелерінің біліктілігін арттыруды қамтамасыз 
етеді;

7) заң консультанттары палатасының мүшелерін 
ақпараттық жəне əдістемелік қамтамасыз етуді 
ұйымдастырады;

8) мемлекеттік органдарда, мемлекеттік емес 
ұйым дарда, оның ішінде шетелдік жəне халықара-
лық ұйымдарда өз мүшелерінің мүдделерін біл-
діреді;

9) заң консультанттары палатасы мүшелерінің 
Қазақстан Республикасының адвокаттық қызмет 
жəне заң көмегі туралы заңнамасының, заң көмегін 
көрсету қағидалары мен стандарттарының, Кəсіптік 
əдеп кодексінің талаптарын сақтауын бақылауды 
жүзе ге асырады;

10) осы Заңның, Қазақстан Республикасының 
адвокаттық қызмет жəне заң көмегі туралы 
заңнама сының, заң көмегін көрсету қағидалары 
мен стандарттарының, Кəсіптік əдеп кодексінің 
талап тарын бұзғаны үшін заң консультанттары 
палатасының мүшелерін жауаптылыққа тарту ту-
ралы мəселелерді қарайды;

11) орта білімнен кейінгі, жоғары заң білім беру 
ұйымдары түлектерінің кəсіптік практикадан өтуін 
ұйымдастыруға жəрдемдеседі; 

12) практиканы қорытады жəне заң көмегін одан 
əрі жетілдіру мен дамыту жөнінде ұсынымдар мен 
ұсыныстар əзірлейді;

13) заң консультанттары палатасы мүшелерінің 
тізілімін жүргізеді;

14) осы Заңда, Қазақстан Республикасының 
заңнамасында, заң консультанттары палатасының 
жарғысында белгіленген өзге де функцияларды 
жүзеге асырады.

81-бап. Заң консультанттары палатасының 
құқықтары мен міндеттері

Заң консультанттары палатасының құқықтары 
мен міндеттері «Өзін-өзі реттеу туралы» Қазақстан 
Республикасының Заңында айқындалады.

Заң консультанттары палатасы тоқсан сайын 
уəкілетті органға заң консультанттары палатасы-
на мүшелерді енгізу, мүшелікті тоқтата тұру жəне 
мүшеліктен шығару туралы ақпарат беруге міндетті.

82-бап. Заң консультанттары палатасына 
мүшелік

Азаматтық істер бойынша жеке жəне заңды 
тұлғалардың мүдделеріне өкілдік ету түрінде заң 
көмегін жүзеге асыратын адамдар үшін заң кон-
сультанттары палатасына мүшелік міндетті болып 
табылады.

83-бап. Заң консультанттары палатасына мү-
ше лікті алу жəне тоқтату шарттары мен тəртібі 

1. Осы Заңның 75-бабында белгіленген талаптарға 
сəйкес келетін, сондай-ақ аттестаттаудан өткен жеке 
тұлға заң консультанттары палатасының мүшесі 
бола алады.

Заң консультанттары палатасы палата мүшелеріне 
қойылатын қосымша талаптарды көздеуі мүмкін.

Аттестаттау Қазақстан Республикасының заңна-
масын білуін кешенді тестілеу түрінде жүргізіледі.

Заң консультанттары палатасына кіру үшін атес-
таттау жүргізу тəртібі мен шарттарын заң консуль-
танттары палатасы уəкілетті органмен келісу бой-
ынша айқындайды.

Осы Заңның талаптарына сəйкес келетін жəне 
заң консультанттары палатасы белгілеген кешенді 
тестілеудің шекті балын жинаған үміткер аттестат-
таудан өткен болып есептеледі.

Сот тəртібімен əрекетке қабілетсіз не əрекетке 
қабілеті шектеулі деп танылған не заңда белгіленген 
тəртіппен жойылмаған немесе алынбаған соттал-
ғандығы бар адам заң консультанты бола алмайды.

Мыналар:
1) Қазақстан Республикасының Жоғары Сот 

Кеңесі жанындағы Біліктілік комиссиясында 
біліктілік емтиханын тапсырған, сотта тағы-
лымдамадан ойдағыдай өткен жəне облыстық не-
месе оған теңестірілген соттың жалпы отырысының 
оң пікірін алған адамдар;

2) «Қазақстан Республикасының сот жүйесі 
мен судьяларының мəртебесі туралы» Қазақстан 
Республикасы Конституциялық заңының 34-бабы 
1-тармағының 1), 2), 3), 9), 10) жəне 12) тармақ-
шаларында көзделген негіздер бойынша судья 
өкілеттіктерін тоқтатқан адамдар;

3) Қазақстан Республикасының заң мамандығы 
бойынша ғылыми дəрежесі бар адамдар;

4) адвокаттық қызметпен айналысуға лицензия-
сы бар адамдар;

5) теріс себептер бойынша шығарылғандарды 
қоспағанда, прокурор немесе тергеуші лауазымында 
кемінде он жыл жұмыс өтілі болған жағдайда, про-
куратура жəне тергеу органдарынан шығарылған 
адамдар аттестаттаудан өтуден босатылады.

2. Үміткер заң консультанттары палатасына 
кіру үшін:

1) жоғары заң білімі туралы құжатты;
2) жойылмаған немесе алынбаған сотталған-

дығының жоқтығы туралы анықтаманы;
3) заң мамандығы бойынша кемінде екі жыл 

жұмыс өтілі бар екенін растайтын құжаттарды;
4) аттестаттау нəтижелерін ұсынады.
Заң консультанты бір мезгілде осы Заңның талап-

тарына сəйкес келетін бір ғана заң консультанттары 
палатасының мүшесі бола алады.

3. Заң консультанттары палатасының алқалы 
басқару органы адамның осы бапта белгіленген 
талаптарға сəйкестігі туралы шешімді мұндай 
адамнан өтініш пен қажетті құжаттар келіп түскен 
күннен бастап бес жұмыс күні ішінде қабылдайды.

Өзіне қатысты осы бапта белгіленген талаптарға 
сəйкестігі туралы шешім қабылданған адам заң кон-
сультанттары палатасына мүшелікке қабылданған 
болып есептеледі жəне осындай адам туралы 
мəліметтер мұндай адам заң консультантының 
кəсіптік жауапкершілігін сақтандыру шартын 
ұсынған күннен бастап үш жұмыс күні ішінде заң 
консультанттары палатасы мүшелерінің тізіліміне 
енгізіледі. Осындай адамға ол туралы мəліметтер 
заң консультанттары палатасы мүшелерінің 
тізіліміне енгізілген күннен бастап бес жұмыс күні 
ішінде заң консультанттары палатасына толық 
мүшелігін растайтын құжат беріледі.

4. Адамды заң консультанттары палатасының 
мүшелігіне қабылдаудан бас тартуға мыналар:

1) адамның осы баптың талаптарына сəйкес 
келмеуі;

2) адамды Қазақстан Республикасының 

адвокат тық қызмет жəне заң көмегі туралы заңнама-
сының, заң көмегін көрсету қағидалары мен стан-
дарттарының, Кəсіптік əдеп кодексінің талапта-
рын бұзғаны үшін заң консультанттары палатасы 
мүшелерінің тізілімінен шығару, егер шығарылған 
күннен бастап үш жылдан аз уақыт өтсе, негіз бо-
лып табылады.

Заң консультанттары палатасының заң консуль-
танттары палатасына мүшелікке қабылдаудан бас 
тарту туралы шешіміне уəкілетті органға шағым 
жасалуы мүмкін.

Дау реттелмеген кезде, уəкілетті органның 
шешіміне сотқа шағым жасалуы мүмкін. 

5. Заң консультанттары палатасына мүшелікті 
заң консультанттары палатасының алқалы басқару 
органы:

1) заң консультанттары палатасына мүшеліктен 
шығу туралы заң консультантының өтініші негі-
зінде;

2) жарғыда көзделген негіздер бойынша тоқта-
тады.

6. Адамның заң консультанттары палатасы-
на мүшелігі көрсетілген палатаға оған қатысты 
шағым түскен жағдайда, егер заң консультанттары 
палатасының мүшесіне қатысты тексеру жүргізілсе 
немесе тəртіптік ықпал ету шарасын қолдану тура-
лы іс қаралып жатса – тексеру аяқталғанға дейін, 
ал бұзушылықтар анықталған жағдайда тəртіптік 
комиссия бұзушылық жəне тəртіптік жазалау ша-
расын қолдану туралы істі қарап біткенге дейін 
тоқтатылмайды.

7. Заң консультанттары палатасы мүшесінің 
қайтыс болғанын растайтын ақпарат заң консуль-
танттары палатасына келіп түскен жағдайда, заң 
консультанттары палатасы мүшелерінің тізіліміне 
заң консультанттары палатасына мүшелікті тоқтату 
туралы жазба енгізіледі. 

8. Өзіне қатысты заң консультанттары палатасы-
на мүшелікті тоқтату туралы шешім қабылданған 
адам өз клиенттерін заң консультанттары палата-
сына өз мүшелігінің тоқтатылу фактісі туралы ха-
бардар етуге міндетті.

9. Заң консультанттары палатасының алқалы 
басқару органы заң консультантының заң кон-
сультанттары палатасына мүшелігін тоқтату ту-
ралы шешім қабылдаған күннен кейінгі күннен 
кешіктірмей, заң консультанттары палатасы осын-
дай шешімді заң консультанттары палатасының 
интернет-ресурсында орналастыруға, сондай-ақ 
осындай шешімнің көшірмесін:

1) өзіне қатысты заң консультанттары палатасын-
да мүшелікті тоқтату туралы шешім қабылданған 
адамға;

2) егер адамды заң консультанттары пала-
тасына мүшеліктен шығару оның Қазақстан 
Республикасының адвокаттық қызмет жəне заң 
көмегiн көрсету туралы заңнамасының, заң көмегін 
көрсету қағидалары мен стандарттарының, Кəсіптік 
əдеп кодексінің талаптарын бұзғанына байланыс-
ты болса, заң консультанттары палаталарының 
тізіліміне енгізілген барлық өзiн-өзi реттейтiн 
ұйымдарға;

3) уəкілетті органға жіберуге міндетті.
84-бап. Заң консультанттары палатасының 

басқару органдары
Мыналар:
1) заң консультанттары палатасы мүшелерінің 

жалпы жиналысы;
2) алқалы басқару органы;
3) атқарушы басқару органы;
4) бақылау органы (ревизиялық комиссия) заң 

консультанттары палатасының басқару органдары 
болып табылады.

Заң консультанттары палатасында «Өзін-өзі рет-
теу туралы» Қазақстан Республикасының Заңында 
көзделген тəртіппен мамандандырылған органдар 
құрылуы мүмкін. 

85-бап. Заң консультанттары палатасы мүше-
лерінің жалпы жиналысы

1. Заң консультанттары палатасы мүшелерінің 
жалпы жиналысы заң консультанттары палатасының 
жоғары басқару органы болып табылады. 

2. Заң консультанттары палатасы мүшелері жал-
пы жиналысының құзыреті жəне оның қызмет ету 
тəртібі «Өзін-өзі реттеу туралы» Қазақстан Респуб-
ликасының Заңында, осы Заңда жəне Қазақстан 
Республикасының өзге де заңдарында айқындалады.

Заң консультанттары палатасының жарғысында 
заң консультанттары палатасы мүшелері жалпы 
жиналысының өзге өкілеттіктері де көзделуі мүмкін.

86-бап. Заң консультанттары палатасының 
алқа  лы басқару органы мен атқарушы басқару 
органы

Заң консультанттары палатасының алқалы 
басқару органы мен атқарушы басқару органының 
құзыреті, құрылу жəне қызмет ету тəртібі «Өзін-
өзі реттеу туралы» Қазақстан Республикасының 
Заңында, осы Заңда, Қазақстан Республикасының 
өзге де заңдарында, жəне заң консультанттары 
палатасының жарғысында айқындалады.

87-бап. Заң консультанттары палатасының 
ревизиялық комиссиясы

1. Заң консультанттары палатасының ревизиялық 
комиссиясы заң консультанттары палатасының 
қаржылық-шаруашылық қызметін бақылауды 
жүзеге асыратын заң консультанттары палатасының 
органы болып табылады. 

2. Ревизиялық комиссия заң консультантта-
ры палатасының мүшелері қатарынан құрылуы 
мүмкін. Заң консультанттары палатасының алқалы 
жəне атқарушы басқару органдарының мүшелері 
ревизиялық комиссияның құрамына кіре алмайды.

Ревизиялық комиссияның құзыреті жəне қызмет 
ету тəртібі «Өзін-өзі реттеу туралы» Қазақ стан 
Республикасының Заңында, Қазақстан Респуб-
ликасының өзге де заңдарында жəне заң консуль-
танттары палатасының жарғысында айқындалады.

88-бап. Заң консультанттары палатасының 
жарналары

Заң консультанттары палатасында жыл сайынғы 
мүшелік жарналар белгіленеді.

Жыл сайынғы мүшелік жарналардың мөлшері 
тиісті қаржы жылына республикалық бюджет ту-
ралы заңда белгіленген айлық есептік көрсеткіштің 
он бес еселенген мөлшерінен кем емес жəне жетпіс 
бес еселенген мөлшерінен аспайтын мөлшерді 
құрауға тиіс.

Кіру жарналарына тыйым салынады.
89-бап. Заң консультанттары палатасының 

ақ  паратқа қол жеткізуді жəне оны құқыққа 
сы йым  сыз пайдаланудан қорғауды қам-
тамасыз етуі

1. Заң консультанттары палатасы мынадай: 
1) өз мүшелерінің құрамы туралы;
2) палата мүшелерінің жауапкершілігін қам-

тамасыз ету шарттары, тəсілдері мен тəртібі туралы;
3) заң консультанттары палатасына өз мүшелiгін 

тоқтатқан мүшелер жəне олардың мүшелiгiн тоқтату 
негiздері туралы;

4) заң консультанттары палатасына мүшелік 
шарттары туралы;

5) заң консультанттары палатасының қағидалары 
мен стандарттарының мазмұны туралы;

6) заң көмегі сапасының өлшемшарттары туралы;
7) заң консультанттары палатасы басқару 

органда рының жəне мамандандырылған органда-
рының құрылымы мен құзыреті, заң консультант-
тары палатасының алқалы басқару органының, 
атқарушы басқару органының сандық жəне дербес 
құрамы, заң консультанттары палатасының жеке-
дара атқарушы басқару органының функцияларын 
жүзеге асыратын тұлға туралы;

8) заң консультанттары палатасы мүшелерінің 
жалпы жиналысы жəне алқалы басқару органы 
қабылдаған шешімдер туралы;

9) заң консультанттары палатасының мүшелерін 
Қазақстан Республикасы адвокаттық қызмет жəне 
заң көмегі туралы заңнамасының, қағидалар мен 
стандарттардың, Кəсіптік əдеп кодексінің талапта-
рын бұзғаны үшін жауаптылыққа тарту жағдайлары 
туралы;

10) соттарға заң консультанттары палатасы бер-
ген, сондай-ақ палатаға қатысты берілген кез келген 
талап қоюлар жəне арыздар туралы;

11) қаржылық-шаруашылық қызмет туралы, 
əрбір өзіндік ерекшелік бойынша жеке-жеке барлық 
түсімдер мен шығыстар туралы ақпарат қамтылатын 
есеп жөнінде ақпаратты;

12) осы Заңда, Қазақстан Республикасының 
заңнамасында жəне (немесе) заң консультанттары 
палатасының ішкі құжаттарында көзделген өзге де 
ақпаратты өзінің интернет-ресурсында орналастыру 
жəне Қазақстан Республикасының бүкіл аумағында 
таратылатын бұқаралық ақпарат құралдарында жа-
риялау арқылы оларға қол жеткізуді қамтамасыз 
етуге міндетті.

2. Палата жұмыскерлердің құқыққа сыйымсыз 

пайдалануы заң консультанттары палатасының 
мүшелеріне моральдық зиян жəне (немесе) мүліктік 
нұқсан келтіруі немесе осындай зиян жəне (неме-
се) нұқсан келтіруге алғышарттар жасауы мүмкін 
ақпаратты алу, пайдалану, өңдеу, сақтау жəне 
қорғау тəсілдерін көздеуге тиіс.

3. Заң консультанттары палатасы өз жұмыскер-
лерінің қызметтік жағдайына орай өздеріне мəлім 
болған ақпаратты құқыққа сыйымсыз пайдалануына 
байланысты əрекеттері үшін өз мүшелерінің алдын-
да жауапты болады.

4. Заң консультанттары палатасы ақпаратты ашып 
көрсету жөніндегі міндеттердің орындалмағаны 
жəне (немесе) тиісінше орындалмағаны үшін 
Қазақстан Республикасының заңдарына сəйкес 
жауапты болады. 

90-бап. Заң консультанттары палаталарының 
тізілімі

1. Уəкілетті орган заң консультанттары пала тала-
рының тізілімін электрондық форматта жүргізеді.

2. Заң консультанттары палаталарының тізілі-
мінде қамтылған мəліметтер ашық болып табыла-
ды жəне уəкілетті органның интернет-ресурсында 
жаңартылған күйде орналастырылады.

Осы Заңның 78-бабының талаптарына сəйкес 
келетін коммерциялық емес ұйым туралы мəлімет-
тер «Рұқсаттар жəне хабарламалар туралы» Қазақ-
стан Республикасының Заңына сəйкес хабарлама 
негізінде заң консультанттары палаталарының 
тізіліміне енгізіледі. 

Хабарламаны алғаннан кейін уəкілетті орган 
заң консультанттары палатасының осы Заңда жəне 
Қазақстан Республикасының заңнамасында белгі-
ленген талаптарды сақтауын өзі дербес тексереді.

91-бап. Заң консультанттары палаталарының 
тізілімінен шығару

Заң консультанттары палаталарының тізілімінен 
шығаруға:

1) заң консультанттары палатасының заң кон-
сультанттары палаталарының тізілімінен шығару 
туралы өтініші;

2) коммерциялық емес ұйымды тарату немесе 
қайта ұйымдастыру;

3) заң консультанттары палаталарының тізілімі-
нен шығару туралы заңды күшіне енген сот шешімі 
негіз болып табылады.

92-бап. Заң консультанттары палатасы мүше-
лерінің тізілімі

1. Заң консультанттары палатасы заң консуль-
танттары палатасы мүшелерінің тізілімін элек-
трондық форматта жүргізеді жəне оны өзінің интер-
нет-ресурсында жаңартылған күйде орналастырады.

2. Заң консультанттары палатасы мүшелерінің 
тізілімі заң консультанттары палаталары тізілімінің 
осы Заңның талаптарына сəйкес келетін жəне заң 
консультанттары палатасына мүшелік, оны тоқтата 
тұру жəне тоқтату туралы мəліметтер қамтылатын 
құрамдасы болып табылады. 

3. Адам осы бапта көзделген өзі туралы мəлі-
меттер заң консультанттары палатасы мүшелерінің 
тізіліміне енгізілген күннен бастап заң консультант-
тары палатасы мүшесінің барлық құқықтарына ие 
болады.

4. Заң консультанттары палатасы мүшелерінің 
тізілімінде мынадай мəліметтер қамтылады:

1) заң консультанттары палатасы мүшесінің 
тіркеу нөмірі, оны тізілімде тіркеу күні;

2) заң консультанттары палатасы мүшесінің тегі, 
аты, əкесінің аты (ол бар болған жағдайда), туған 
күні, жеке басын куəландыратын құжаттың дерек-
тері, тұрғылықты жері, жеке сəйкестендіру нөмірі 
(жеке тұлға үшін), байланыс телефондарының 
нөмірлері;

3) заң консультанттары палатасы мүшесінің 
мүліктік жауаптылығын қамтамасыз ету туралы 
мəліметтер;

4) палата мүшесіне заң консультанттары палата-
сы жүргізген тексерулердің нəтижелері жəне оған 
тəртіптік жəне өзге де жазалар қолдану фактілері 
туралы мəліметтер;

5) уəкілетті орган, заң консультанттары палатасы 
көздеген өзге де мəліметтер.

5. Заң консультанттары палатасына өз мүшелігін 
тоқтатқан адамдарға қатысты заң консультантта-
ры палатасы мүшелерінің тізілімінде осы баптың 
4-тармағында көрсетілген ақпаратпен қатар, заң 
консультанттары палатасына мүшелікті тоқтату 
күні жəне мұндай тоқтатудың негіздері туралы, ин-
тернет-ресурста орналастырылуға жататын ақпарат 
қамтылуға тиіс. 

6. Тұрғылықты жері туралы мəліметтерді, жеке 
басты куəландыратын құжаттың деректерін жəне 
егер қолжетімділігі Қазақстан Республикасының 
заңдарында шектелсе, өзге де мəліметтерді 
қоспағанда, осы баптың 4-тармағында көрсетілген 
мəліметтер заң консультанттары палатасының ин-
тернет-ресурсында ашып көрсетілуге жатады.

7. Заң консультанттары палатасы осы Заңда 
жəне «Өзін-өзі реттеу туралы» Қазақстан Респуб-
ликасының Заңында белгіленген талаптарға 
сəйкес, өзі туралы мəліметтер палаталар тізіліміне 
енгізілген күннен бастап заң консультанттары па-
латасы мүшелерінің тізілімін жүргізеді.

8. Заң консультанттары палатасының мүшесі 
заң консультанттары палатасын заң консультант-
тары палатасы мүшелерінің тізілімінде қамтылған 
ақпараттың өзгеруіне алып келетін кез келген 
оқиғалар басталған күннен кейінгі күннен бастап 
үш жұмыс күні ішінде, осындай оқиғалардың 
басталғаны туралы жазбаша нысанда немесе 
электрондық құжат жіберу арқылы хабардар ету-
ге міндетті.

9. Тұрғылықты жері туралы мəліметтерді, жеке 
басты куəландыратын құжат деректерін жəне 
егер қол жетімділігі Қазақстан Республикасының 
заңдарында шектелсе, өзге де мəліметтерді қоспа-
ғанда, заң консультанттары палатасы мүшелерінің 
тізілімінде қамтылған ақпарат заң консультанттары 
палатасы айқындаған тəртіппен жеке жəне заңды 
тұлғалардың сұрау салуы бойынша ұсынылады. 
Мұндай ақпаратты ұсыну мерзімі тиісті сұрау салу 
келіп түскен күннен бастап бес жұмыс күнінен аса 
алмайды.

93-бап. Заң консультанттары палатасының өз 
мүшелерінің қызметін бақылауы

Заң консультанттары палатасының заң 
консультанттарының қызметіне олардың заң 
консультанттары палатасының қағидалары мен 
стандарттарының талаптарын, палатаға мүшелік 
шарттарын сақтауы бөлігінде бақылауды жүзеге 
асыру тəртібі «Өзін-өзі реттеу туралы» Қазақстан 
Республикасының Заңында айқындалады. 

94-бап. Заң консультанттары палатасы 
мүшелерінің жауапкершілігі

Заң консультанттары палатасының мүшесі 
Қазақстан Республикасының адвокаттық қызмет 
жəне заң көмегі туралы заңнамасының, палата 
жарғысының, қағидалары мен стандарттарының, 
Кəсіптік əдеп кодексінің талаптарын бұзғаны үшін 
осы Заңға, Қазақстан Республикасының заңдарына, 
заң консультанттары палатасының қағидалары мен 
стандарттарына сəйкес жауапты болады.

Заң консультанттары палатасының мүшелеріне 
жазалар қолдану, оларды алып тастау жəне 
шағым жасау тəртібі палатаның жарғысында жəне 
қағидаларында айқындалады.

95-бап. Заң консультанттары палатасының 
əрекеттеріне (əрекетсіздігіне), оның басқару 
органдарының шешімдеріне шағым жасау

Заң консультанттары палатасының мүшесі өз 
құқықтары мен заңды мүдделерін заң консультант-
тары палатасының əрекеттері (əрекетсіздігі), оның 
басқару органдарының шешімдері бұзған жағдайда, 
мұндай əрекеттерге (əрекетсіздікке), шешімдерге 
уəкілетті органда немесе сотта дау айтуға, сондай-
ақ өзіне келтірілген зиянды заң консультантта-
ры палатасының Қазақстан Республикасының 
заңнамасына сəйкес өтеуін талап етуге құқылы.

Осы Заңда көзделген жағдайларда, заң кон-
сультанттары палатасының əрекеттеріне (əрекет-
сіздігіне), оның басқару органының шешімдеріне, 
дауды міндетті түрде сотқа дейінгі реттеу тəртібі 
сақтала отырып, сотта дау айтылуы мүмкін. 

96-бап. Заң консультанттары палаталарының 
жауапкершілігі 

1. Заң консультанттары палатасы Қазақстан 
Республикасының адвокаттық қызмет жəне заң 
көмегі туралы заңнамасының, заң консультанттары 
палатасының қағидалары мен стандарттарының, 
Кəсіптік əдеп кодексінің талаптарын бұзғаны үшін 
осы Заңға жəне Қазақстан Республикасының өзге 
де заңдарына сəйкес жауапты болады. 

2 .  Заң  консультанттарының палатала-
ры,  заң консультанттары палаталарының 
мүшелері, клиенттер уəкілетті органға Қазақстан 

(Жалғасы. Басы 1, 13-15-беттерде) 

(Соңы 17-бетте) 
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Республикасының адвокаттық қызмет жəне заң 
көмегі туралы заңнамасын, заң консультанттары 
палатасының қағидалары мен стандарттарын, 
Кəсіптік əдеп кодексін бұзушылықтар туралы 
жүгінуге құқылы.

3. Шағым түскен кезде, егер шағымды заң кон-
сультанттары палатасы бұрын қарамаған жағдайда, 
уəкілетті орган оны тиісті палатаға жібереді.

4. Егер шағым палатаның қарау нысанасы 
болған жағдайда, уəкілетті орган жолданым-
ды Қазақстан Республикасының заңдарында 
белгіленген тəртіппен қарайды. 

Шағымды қарау қорытындылары бойынша 
уəкілетті орган заң консультанттары палатасына 
нұсқама, ескерту түрінде ықпал ету шараларын 
қолдануға, сондай-ақ осы Заңға жəне Қазақстан 
Республикасының өзге де заңдарына сəйкес өзге 
шаралар қабылдауға құқылы. 

Егер заң консультанттары палатасы уəкілетті 
органның нұсқамасы, ескертуі бойынша шаралар-
ды қабылдамаған немесе уақтылы қабылдамаған 
жағдайда, уəкілетті орган заң консультанттары 
палатасына заң консультанттары палаталарының 
тізілімінен шығару түрінде ықпал ету шарасын 
қолдану туралы мəселеге бастама жасайды. 

5 .  Заң  консультанттары палатасының 
əрекеттерінде (əрекетсіздігінде), оның басқару 
органдарының шешімдерінде бұзушылықтар 
болған жағдайда, заң консультанттары палатасына 

қатысты, сот тəртібімен, заң консультанттары 
палаталарының тізілімнен шығару түрінде ықпал 
ету шарасы қолданылуы мүмкін.

97-бап. Заң консультанттарының палатала-
рын мемлекеттік бақылау 

1. Уəкілетті орган заң консультанттары палатала-
рының Қазақстан Республикасының адвокаттық 
қызмет жəне заң көмегі туралы заңнамасының, заң 
консультанттары палатасының қағидалары мен 
стандарттарының, Кəсіптік əдеп кодексінің талап-
тарын орындауына заң көмегін көрсету саласындағы 
бақылауды жүзеге асырады.

2. Заң консультанттары палаталарының қызметіне 
заң көмегін көрсету саласындағы бақылау Қазақстан 
Республикасының Кəсіпкерлік кодексіне сəйкес тек-
серулер жəне профилактикалық бақылау жүргізу 
жолымен жүзеге асырылады.

7-тарау. ҚОРЫТЫНДЫ ЖƏНЕ ӨТПЕЛІ 
ЕРЕЖЕЛЕР

98-бап. Осы Заңды қолданысқа енгізу тəртібі
1. Осы Заң:
1) 2019 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа 

енгізілетін 16-баптың 3) тармақшасын, 19-бапты, 
28-баптың 3-тармағының бірінші бөлігін, 33-баптың 
3-тармағының 11) тармақшасын, 50-баптың 
5-тармағының 7) тармақшасын, 67-баптың 
2-тармағының 18) тармақшасын, 68-баптың 
3-тармағы 14) тармақшасының оныншы абзацын;

2) 2019 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа 
енгізілетін 46-бап 2019 жылғы 1 қаңтарға дейін 
мынадай:

«46-бап. Адвокаттың өкілеттіктерін куəландыру
1. Адвокаттың нақты істі жүргізуге өкілеттіктері 

заң консультациясы немесе адвокаттық кеңсе 
беретін, ал ол өз қызметін заңды тұлғаны тіркемес-
тен, жеке-дара жүзеге асырған кезде – адвокаттар 
алқасының төралқасы беретін ордермен куəланды-
рылады. Ордердің нысанын уəкілетті орган бекітеді. 
Ордерлер беруді бақылау мен есепке алуды адвокат-
тар алқасының төралқасы жүзеге асырады.

2. Адвокат куəлiгiнің нысаны мен оны толтыру 
тəртібін Республикалық адвокаттар алқасы əзірлейді 
жəне бекiтеді.

Адвокат мəртебесі тоқтатыла тұрған немесе 
тоқтатылған адам тиісті шешім қабылданғаннан 
кейін өзінің куəлігін адвокаттар алқасына тапсыруға 
міндетті.

3. Өз қызметін Қазақстан Республикасы 
ратификациялаған тиісті халықаралық шарт 
негізінде жүзеге асыратын шетелдік адвокаттың 
өкілеттіктері жеке басын, адвокат мəртебесін 
жəне оның заң көмегін көрсетуге өкілеттіктерін 
куəландыратын құжаттармен расталады.

4. Адвокаттың Қазақстан Республикасының 
бүкіл аумағында, сондай-ақ егер бұл қабылданған 
тапсырманы орындауға қажет болса жəне тиiстi 
мемлекеттердiң заңнамасы мен Қазақстан Респуб-
ликасы ратификациялаған халықаралық шарттарға 
қайшы келмесе, оның шегінен тыс жерлерде 
адво каттық қызметпен айналысуға құқығы бар.» 
деген редакцияда қолданылады деп белгіленіп, 
осы бапты;

3) 2020 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа 
енгізілетін 33-баптың 7-тармағының 4) жəне 7) 
тармақшаларын, 36-бапты, 76-баптың 4-тармағының 
8) жəне 14) тармақшаларын, 77-бапты;

4) 2020 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа 
енгізілетін 83-баптың 3-тармағы екінші бөлігінің 
бірінші сөйлемі 2020 жылғы 1 қаңтарға дейін мы-
надай:

«Өзіне қатысты осы бапта белгіленген талаптарға 
сəйкестігі туралы шешім қабылданған адам заң кон-
сультанттары палатасына мүшелікке қабылданған 
болып есептеледі жəне осындай адам туралы 
мəліметтер үш жұмыс күні ішінде заң консультант-
тары палатасы мүшелерінің тізіліміне енгізіледі.» 
деген редакцияда қолданылады деп белгіленіп, осы 
сөйлемді қоспағанда, алғашқы ресми жарияланған 
күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолда-
нысқа енгізіледі.

2. Осы Заң қолданысқа енгізілгенге дейін заң 
көмегін көрсететін жеке жəне заңды тұлғалар осы 
Заң қол данысқа енгізілген күннен бастап бір жыл 
ішінде өз қызметін осы Заңның талаптарына сəйкес 
келтіреді.

3. Осы Заң қолданысқа енгізілгенге дейін 
өз қыз метін жүзеге асырып келген адвокаттар 
алқасы, Республикалық адвокаттар алқасы осы 
Заң қолданысқа енгізілген күннен бастап алты 
ай ішінде өз қызметін адвокаттар алқаларының, 
Республикалық адвокаттар алқасының төрағаларын 
сайлау, олардың басқару органдарын қалыптастыру 
тəртібін қоса алғанда, осы Заңның талаптарына 

сəйкес келтіруге тиіс жəне əділет органдарында 
қайта тіркелуге жатады.

4. Мыналардың:
1) «Адвокаттық қызмет туралы» 1997 жылғы 

5 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы 
Заңының (Қазақстан Республикасы Парламентінің 
Жаршысы, 1997 ж., №22, 328-құжат; 2001 ж., 
№15-16, 236-құжат; 2003 ж., №11, 65-құжат; 2004 
ж., №23, 142-құжат; 2007 ж., №2, 18-құжат; №9, 
67-құжат; №10, 69-құжат; 2009 ж., №8, 44-құжат; 
№19, 88-құжат; №24, 130-құжат; 2010 ж., №5, 
23-құжат; 2011 ж., №23, 179-құжат; 2012 ж., №4, 
32-құжат; №6, 44-құжат; №10, 77-құжат; 2013 ж., 
№14, 72, 74-құжаттар; №15, 76-құжат; 2014 ж., 
№10, 52-құжат; №11, 61-құжат; №16, 90-құжат; 
№19-І, 19-ІІ, 96-құжат; 2015 ж., №16, 79-құжат; 
№20-VІІ, 115-құжат; №23-ІІ, 170-құжат; 2016 ж., 
№7-ІІ, 55-құжат);

2) «Мемлекет кепілдік берген заң көмегі 
туралы» 2013 жылғы 3 шілдедегі Қазақстан 
Республикасы Заңының (Қазақстан Республикасы 
Парламентінің Жаршысы, 2013 ж., №14, 73-құжат; 
2014 ж., №19-I, 19-II, 96-құжат; 2015 ж., №10, 
50-құжат; №20-IV, 113-құжат; №22-І, 141-құжат) 
күші жойылды деп танылсын.

Қазақстан Республикасының Президенті 
Н.НАЗАРБАЕВ

Астана, Ақорда, 2018 жылғы 5 шілде
№176-VI ҚРЗ

1-бап. Қазақстан Республикасының мына 
заңнамалық актілеріне өзгерістер мен толықтырулар 
енгізілсін:

1. 2014 жылғы 4 шілдедегі Қазақстан Респуб-
ликасының Қылмыстық-процестік кодексiне 
(Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 
2014 ж., №15-I, 15-II, 88-құжат; №19-І, 19-ІІ, 
96-құжат; №21, 122-құжат; 2015 ж., №20-VII, 
115-құжат; №21-III, 137-құжат; №22-V, 156-құжат; 
№22-VI, 159-құжат; 2016 ж., №7-II, 55-құжат; №8-
II, 67-құжат; №12, 87-құжат; №23, 118-құжат; №24, 
126, 129-құжаттар; 2017 ж., №1-2, 3-құжат; №8, 
16-құжат; №14, 50, 53-құжаттар; №16, 56-құжат; 
№21, 98, 102-құжаттар; №24, 115-құжат; 2018 ж., 
№1, 2-құжат; №10, 32-құжат):

68-баптың сегізінші бөлігі мынадай редакцияда 
жазылсын:

«8. Адвокат «Адвокаттық қызмет жəне заң көмегі 
туралы» Қазақстан Республикасының Заңында 
көзделген адвокат куəлігін жəне қорғау (өкілдік ету) 
туралы жазбаша хабарламаны көрсеткен кезде іске 
қорғаушы ретінде кіріседі. Адвокаттың нақты істі 
жүргізуге өкілеттіктерін растайтын өзге құжаттарды 
талап етуге тыйым салынады. Осы Кодекстің 
66-бабының екінші бөлігінің ережелеріне сəйкес 
басқа адам өзінің қылмыстық процеске қорғаушы 
ретінде қатысу құқығын растайтын құжатты (неке 
туралы куəлікті, күдіктімен, айыпталушымен, сот-
талушымен, сотталған адаммен, ақталған адам-
мен туыстық қатынастарын растайтын құжатты, 
қорғаншылық жəне қамқоршылық жөніндегі 
функцияларды жүзеге асыратын органдардың 
шешімдерін) ұсынады.».

2. 2014 жылғы 5 шілдедегі Қазақстан Республи-
касының Əкімшілік құқық бұзушылық туралы 
кодексіне (Қазақстан Республикасы Парламентінің 
Жаршысы, 2014 ж., №18-I, 18-II, 92-құжат; №21, 
122-құжат; №23, 143-құжат; №24, 145, 146-құ-
жаттар; 2015 ж., №1, 2-құжат; №2, 6-құжат; №7, 
33-құжат; №8, 44, 45-құжаттар; №9, 46-құжат; №10, 
50-құжат; №11, 52-құжат; №14, 71-құжат; №15, 
78-құжат; №16, 79-құжат; №19-I, 101-құжат; №19-
II, 102, 103, 105-құжаттар; №20-IV, 113-құжат; 
№20-VII, 115-құжат; №21-I, 124, 125-құжаттар; 
№21-II, 130-құжат; №21-III, 137-құжат; №22-I, 140, 
141, 143-құжаттар; №22-II, 144, 145, 148-құжаттар; 
№22-III, 149-құжат; №22-V, 152, 156, 158-құжаттар; 
№22-VI, 159-құжат; №22-VII, 161-құжат; №23-I, 166, 
169-құжаттар; №23-II, 172-құжат; 2016 ж., №1, 4-құжат; 
№2, 9-құжат; №6, 45-құжат; №7-I, 49, 50-құжаттар; 
№7-II, 53, 57-құжаттар; №8-I, 62, 65-құжаттар; 
№8-II, 66, 67, 68, 70, 72-құжаттар; №12, 87-құжат; 
№22, 116-құжат; №23, 118-құжат; №24, 124, 126, 
131-құжаттар; 2017 ж., №1-2, 3-құжат; №9, 17, 18, 21, 
22-құжаттар; №12, 34-құжат; №14, 49, 50, 54-құжаттар; 
№15, 55-құжат; №16, 56-құжат; №22-ІІІ, 109-құжат; 
№23-ІІІ, 111-құжат; №23-V, 113-құжат; №24, 114, 
115-құжаттар; 2018 ж., №1, 4-құжат; №7-8, 22-құжат; 
№9, 27-құжат; №10, 32-құжат; 2018 ж., №10, 32-құжат; 
2018 жылғы 15 маусымда «Егемен Қазақстан» жəне 
«Казахстанская правда» газеттерінде жарияланған 
«Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық 
актілеріне коммерциялық емес ұйымдардың қызметі 
мəселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар 
енгізу туралы» 2018 жылғы 13 маусымдағы Қазақ-
стан Республикасының Заңы; 2018 жылғы 22 ма-
усымда «Егемен Қазақстан» жəне «Казахстанская 
правда» газеттерінде жарияланған «Қазақстан 
Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне 
зияткерлік меншік саласындағы заңнаманы жетілдіру 
мəселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар 
енгізу туралы» 2018 жылғы 20 маусымдағы Қазақстан 
Республикасының Заңы):

1) 668-бап мынадай редакцияда жазылсын:
«668-бап. Адвокаттың заңды қызметiне 

кедергi келтіру
Адвокаттың не адвокаттар алқасының, заң 

консультациясының, адвокаттық кеңсенiң заңды 
қызметiн жүзеге асыруына жазбаша сұрау салу 
бойынша қажеттi құжаттарды, олардың кəсiптiк 
мiндеттерiн жүзеге асыру үшiн талап етілетін 
материалдарды немесе мəлiметтердi заңнамада 
белгiленген мерзiмдерде ұсынбаудан не ұсынудан 
бас тартудан көрiнген кедергi келтіру, егер бұл 
əрекеттерде қылмыстық жазаланатын iс-əрекет 
белгiлерi болмаса, –

лауазымды адамдарға – он бес, заңды тұлғаларға 
жиырма айлық есептiк көрсеткiш мөлшерінде 
айыппұл салуға алып келеді.»;

2) 750-баптың жетінші бөлігі мынадай редакция-
да жазылсын:

«7. Адвокат «Адвокаттық қызмет жəне заң көмегі 
туралы» Қазақстан Республикасының Заңында 
көзделген адвокат куəлігін жəне қорғау (өкілдік 
ету) туралы жазбаша хабарламаны көрсеткен 
кезде əкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iске 
қорғаушы ретінде кіріседі. Адвокаттың нақты істі 
жүргізуге өкілеттіктерін растайтын өзге құжаттарды 
талап етуге тыйым салынады. Осы Кодекстiң 
748-бабының екiншi бөлiгiнде көрсетілген басқа 
адамдар өздерінің iске қорғаушы ретiнде қатысу 
құқығын растайтын құжаттарды (неке туралы 
куəлiкті, сондай-ақ осы Кодекстiң 746-бабының 
үшiншi бөлiгiнде жəне 747-бабының үшiншi 
бөлiгiнде көрсетілген құжаттарды) ұсынады.».

3. 2015 жылғы 31 қазандағы Қазақстан Респуб-
ликасының Азаматтық процестік кодексіне 
(Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Жаршысы, 
2015 ж., №20-V, 20-VІ, 114-құжат; 2016 ж., №7-ІІ, 
55-құжат; №12, 87-құжат; 2017 ж., №1-2, 3-құжат; 
№4, 7-құжат; №8, 16-құжат; №16, 56-құжат; №21, 
98-құжат; 2018 ж., №10, 32-құжат):

1) 58-бапта:
бірінші бөліктің 2) жəне 6) тармақшалары мына-

дай редакцияда жазылсын:
«2) мыналар:
заңды тұлғалардың істері бойынша – осы заңды 

тұлғалардың жұмыскерлері, ал мемлекеттік орган-
дардың жəне олардың аумақтық бөлімшелерінің 
істері бойынша – осы мемлекеттік органдардың 
жұмыс керлері;

өзге заңды тұлғалардың істері бойынша, егер 
мұндай заңды тұлғалар сол бір тұлғаның бақы-
лауында (тікелей немесе жанама) болса, заңды 
тұлғалардың жұмыскерлері;»;

«6) «Адвокаттық қызмет жəне заң көмегі тура-
лы» Қазақстан Республикасының Заңына сəйкес 
заң консультанттары палатасының мүшелері болып 
табылатын адамдар сотта тапсырма бойынша өкіл 
бола алады.»;

үшінші бөлік мынадай редакцияда жазылсын:
«3. Адвокат өкілдік ету кезінде адвокат куəлігіне 

жəне қорғау (өкілдік ету) туралы жазбаша 

хабар ламаға сəйкес қажетті процестік əрекеттерді 
жасауға құқылы. Адвокаттың осы Кодекстің 60-ба-
бының бірінші бөлігінде санамаланған про цестік 
əрекет тердің əрқайсысын жасауға өкілеттіктері 
сенімхатта көрсетілуге тиіс.»;

2) 59-баптың екінші бөлігі мынадай редакцияда 
жазылсын:

«2. Қазақстан Республикасының адвокаттық 
қызмет жəне заң көмегі туралы заңнамасының та-
лаптарын бұза отырып, заң көмегін көрсету туралы 
тапсырма қабылдаған адвокаттар, сондай-ақ заң 
консультанттары палатасының мүшелері болып та-
былатын адамдар сотта тапсырма бойынша өкілдер 
бола алмайды.»;

3) 60-баптың екінші бөлігі «адвокаттық қызмет» 
деген сөздерден кейін «жəне заң көмегі» деген 
сөздермен толықтырылсын;

4) 61-бапта:
үшінші бөліктің бірінші абзацы мынадай редак-

цияда жазылсын:
«3. Адвокаттың нақты істі жүргізуге өкілеттіктері 

«Адвокаттық қызмет жəне заң көмегі туралы» 
Қазақстан Республикасының Заңында көзделген 
адвокат куəлігімен жəне қорғау (өкілдік ету) туралы 
жазбаша хабарламамен расталады.»;

бесінші бөлік мынадай редакцияда жазылсын:
«5. Осы Кодекстің 58-бабы бірінші бөлігінің 5) 

жəне 6) тармақшаларында көрсетілген өкілдердің 
өкілеттіктері сенімхатта немесе сот отырысына 
сенім білдірушінің жеке өзі қатысқан жағдайда, 
оның сот отырысының хаттамасына енгізілген ау-
ызша мəлімдемесінде көрсетілуі мүмкін. Осы Ко-
декстің 58-бабы бірінші бөлігінің 6) тармақшасында 
көрсетілген өкіл заң консультанттары палатасына 
мүшелігін растайтын құжат ұсынады.»;

мынадай мазмұндағы алтыншы бөлікпен 
толықтырылсын:

«6. Осы Кодекстің 58-бабы бірінші бөлігі 2) тар-
мақ шасының үшінші абзацында көрсетілген істер 
бойынша өкіл қосымша түрде өзі жұмыскері болып 
табы латын заңды тұлға мен өзі мүддесін білдіретін 
заңды тұлға сол бір тұлғаның бақылауында (тікелей 
немесе жанама) екенін растайтын құжаттарды 
ұсынады.»;

5) 145-баптың бірінші бөлігінің 5) тармақшасы 
мынадай редакцияда жазылсын:

«5) тараптардың тапсырма шарты бойынша 
адвокаттың немесе адвокаттар мен тараптардың 
қатысуымен «Адвокаттық қызмет жəне заң көмегі 
туралы» Қазақстан Республикасының Заңына 
сəйкес партисипативтік рəсім тəртібімен жасалған 
дау ларды реттеу туралы келісімдерді орындау ту-
ралы;».

4. «Нотариат туралы» 1997 жылғы 14 шiлдедегі 
Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан 
Республикасы Парламентінің Жаршысы, 1997 ж., 
№13-14, 206-құжат; 1998 ж., №22, 307-құжат; 2000 
ж., №3-4, 66-құжат; 2001 ж., №15-16, 236-құжат; 
№24, 338-құжат; 2003 ж., №10, 48-құжат; №12, 
86-құжат; 2004 ж., №23, 142-құжат; 2006 ж., №11, 
55-құжат; 2007 ж., №2, 18-құжат; 2009 ж., №8, 
44-құжат; №17, 81-құжат; №19, 88-құжат; №23, 
100-құжат; 2010 ж., №17-18, 111-құжат; 2011 ж., 
№11, 102-құжат; №21, 172-құжат; 2012 ж., №8, 
64-құжат; №10, 77-құжат; №12, 84-құжат; 2013 
ж., №1, 3-құжат; №14, 72-құжат; 2014 ж., №1, 
4-құжат; №10, 52-құжат; №11, 61-құжат; №14, 
84-құжат; №19-I, 19-II, 96-құжат; №21, 122-құжат; 
№23, 143-құжат; 2015 ж., №16, 79-құжат; №20-
IV, 113-құжат; №20-VII, 115-құжат; 2016 ж., №6, 
45-құжат; №12, 87-құжат; №22, 116-құжат; 2017 
ж., №4, 7-құжат; №22-ІІІ, 109-құжат; 2018 ж., №10, 
32-құжат):

1) 3-баптың 1-тармағының үшінші бөлігі «тəуел-
сіздігі,» деген сөзден кейін «бейтараптылығы,» де-
ген сөзбен толықтырылсын;

2) 6-баптың 1-тармағының бесінші бөлігі мына-
дай редакцияда жазылсын:

«Мыналар:
Қазақстан Республикасы Қылмыстық-процестік 

кодексінің 35-бабы бірінші бөлігінің 3), 4), 9), 10) 
жəне 12) тармақтары немесе 36-бабы негізінде 
қылмыстық жауаптылықтан босатылған адам осын-
дай оқиғалар басталғаннан кейін үш жыл бойы;

теріс себептер бойынша мемлекеттік, əскери 
қызметтен, прокуратура органдарынан, өзге де 
құқық қорғау органдарынан, арнаулы мемлекеттік 
органдардан шығарылған, сондай-ақ судья лауазы-
мынан босатылған адам шығарылған (босатылған) 
күннен бастап бір жыл бойы;

əкімшілік сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық 
жасаған адам осындай оқиғалар басталғаннан кейін 
үш жыл бойы;

нотариаттық əрекет жасау кезінде Қазақстан 
Республикасы заңнамасының бұзылуына жол 
бергені үшін мемлекеттік нотариус лауазымынан 
шығарылған адам;

нотариаттық қызметпен айналысу құқығына 
арналған лицензиядан айырылған адам;

егер шығарылған күнінен бастап үш жылдан аз 
уақыт өтсе, теріс себептер бойынша заң консуль-
танттары палатасының тізілімінен шығарылған адам 
да нотариус бола алмайды.»;

3) 7-бапта:
4-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«4. Жоғары заң білімі бар Қазақстан Республи-

касының азаматтары нотариустың тағылымдамадан 
өтушілері бола алады.

Тағылымдамадан өтушілер кемінде бес жыл 
нотариат тық қызмет өтілі бар нотариустарда тағы-
лым дамадан өтеді.

Нотариаттық қызметпен айналысу құқығына 
үміт  те нетін адам нотариаттық палатамен тағылым-
дама дан өту туралы шарт жасасады.»;

5-тармақ мынадай мазмұндағы екінші бөлікпен 
толықтырылсын:

«Көмекші мен тағылымдамадан өтушінің нота-
риус үшін нотариаттық құжаттарға қол қоюға жəне 
нотариустың мөрін пайдалануға құқығы жоқ.»;

6-тармақ алып тасталсын;
7-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«7. Тағылымдамадан өтушінің нотариаттық 

қызметпен айналысу құқығына кейіннен лицен-
зия алу үшін нотариаттық əрекеттерді жасау, 
нотариустың жұмысын ұйымдастыру бойынша 
кəсіптік білім мен практикалық дағдыларды алуы 
тағылымдамадан өту мақсаты болып табылады.»;

10-тармақта:
«ол он жұмыс күні ішінде аумақтық əділет органы 

мен нотариаттық палатаның бірлескен шешімімен 
бекітіледі» деген сөздер «оны он жұмыс күні ішінде 
нотариаттық палата бекітеді» деген сөздермен ау-
ыстырылсын;

орыс тіліндегі мəтінге өзгеріс енгізілді, қазақ 
тілін дегі мəтін өзгермейді;

мынадай мазмұндағы екінші бөлікпен толық-
тырылсын:

«Тағылымдамадан өту туралы қорытынды 
бекітілгеннен кейін ол үш жыл бойы жарамды бо-
лып табылады.»;

4) 8-баптың 3-тармағы мынадай редакцияда жа-
зылсын:

«3. Нотариус лицензиясы мерзiмi шектелмей 
берiледі жəне Қазақстан Республикасының бүкiл 
аумағында қолданылады.»;

5) 10-бапта:
1 жəне 2-тармақтар мынадай редакцияда жа-

зылсын:
«1. Нотариус лицензиясының қолданысын 

тоқтата тұру аумақтық əдiлет органдарының, нота-
риаттық палаталардың, прокуратура органдарының 
ұсынулары негiзiнде Қазақстан Республикасы 
Əдiлет министрлiгiнiң шешiмiмен жүргізіледі.

2. Нотариус лицензиясының қолданысы мынадай:
1) нотариаттық қызметпен айналысу құқығына 

арналған лицензиядан айыру жөнiнде талап қою іс 
жүргізуі қозғалған;

2) прокурор қылмыстық іс бойынша нотариусқа 
қатысты айыптау актісін, қылмыстық теріс қылық 
туралы хаттаманы бекіткен жəне қылмыстық істі 
қылмыстық заңның тиісті бабы (баптары) бойын-
ша сотқа жіберу туралы шешім қабылданған, сотқа 
дейінгі тергеп-тексеру Қазақстан Республикасы 
Қылмыстық-процестік кодексiнің 617-бабының 
төртінші бөлігінде көзделген тəртіппен процестік 
келісім жасасумен аяқталған;

3) нотариус өзiнiң тегiн, атын, əкесiнiң атын (ол 
бар болған жағдайда) өзгерткенi туралы мəлiмет-
тердi аумақтық əдiлет органына бiр ай iшiнде 
хабарламаған;

4) нотариус осы Заңға сəйкес өзiне айқындап 
берілген қызмет ету аумағын бұзған;

5) нотариус мемлекеттің, жеке жəне заңды тұлға-
лардың құқықтары мен заңды мүдделерін бұзуға 
алып келген, нотариаттық əрекеттер жасаған кезде 
Қазақстан Республикасының заңнамасын бұзған;

6) нотариустың нотариаттық қызметті жүзеге 
асырудың басталғаны туралы хабарламасында 
көрсетілген мекенжайда нотариустың үй-жайы іс 
жүзінде болмаған;

7) нотариус осы Заңның 15-бабы 4-тармағының 
талаптарын сақтамаған;

8) осы Заңның 19-бабында көзделген шектеулер 
сақталмаған;

9) егер нотариус нотариаттық қызметті жүзеге 
асырудың басталғаны туралы хабардар еткен күннен 
бастап үш ай өткен соң іс жүзінде нотариаттық 
қызметке кіріспеген;

10) нотариус осы Заңның 18-бабының 1-тармағы 
11) тармақшасының талаптарын сақтамаған жағдай-
лар да, алты айға дейінгі мерзімге тоқтатыла тұрады.»;

мынадай мазмұндағы 2-1-тармақпен толық-
тырылсын:

«2-1. Нотариус лицензиясының қолданысы 
Қазақ стан Республикасының заңдарында көзделген 
жалпы негіздерден басқа:

1) Қазақстан Республикасының заңдарында 
көзделген жағдайларды қоспағанда, кəсiпкерлiк 
немесе ақы төленетін өзге қызметпен айналысқан;

2) мерзімді əскери қызметті өткерген; 
3) нотариус өзінің тоқтата тұру мерзімі көрсе-

тілген өтініші негізінде өкілеттіктерін орындамаған 
кезеңде тоқтатыла тұрады.»;

3 жəне 5-тармақтар мынадай редакцияда жа-
зылсын:

«3. Нотариус лицензиясының қолданысын 
тоқтата тұру туралы шешiмде лицензияның 
қолда нысын тоқтата тұру себептерi мен мерзiмi 
көрсетiлуге тиiс. Лицензияның қолданысы мұндай 
шешiм нотариустың назарына жеткiзiлген күннен 
бастап тоқтатыла тұрады. Тоқтата тұруға себеп 
болған мəн-жайлар жойылған кезде, нотари-
ус тоқтата тұруға себеп болған мəн-жайлардың 
жойылғаны туралы мəліметтерді ұсынған күннен 
бастап күнтізбелік он күн ішінде лицензиар лицен-
зияның қолданысын қайта бастау туралы шешiм 
шығарады.»;

«5. Нотариус лицензиясының қолданысын 
тоқтата тұру немесе қайта бастау туралы шешiм 
Қазақстан Республикасы Əдiлет министрлiгiнiң 
ведомстволық баспасөз органында жарияланады. 
Нотариаттық палата қабылданған шешім туралы 
хабардар етіледі.»;

6) 11-бапта:
2) тармақшадағы «ар-ождан» деген сөз «əдеп» 

деген сөзбен ауыстырылсын;
мынадай мазмұндағы 5-1) тармақшамен толық-

тырылсын:
«5-1) нотариустың көмекшісінің жəне (немесе) 

тағылымдамадан өтушісінің нотариустың мөрін 
пайдалану жəне нотариус үшін нотариаттық актіге 
қол қою фактісі анықталғанда;»;

6) тармақша «лицензияның» деген сөздің ал-
дынан «осы Заңның 10-бабының 2-1-тармағында 
көрсе тілген жағдайларды қоспағанда,» деген 
сөздер мен толықтырылсын;

7) 17-бап 8) тармақшадағы «жүргізуге құқылы.» 
деген сөздер «жүргізуге;» деген сөзбен ауысты-
рылып, мынадай мазмұндағы 9) тармақшамен 
толықтырылсын:

«9) төрелік талқылауда төреші болып сайлануға 
(тағайындалуға) құқылы.»;

8) 18-баптың 1-тармағы мынадай мазмұндағы 
7-1) тармақшамен, 9) тармақшадағы «ұсынуға 
міндетті.» деген сөздер «ұсынуға;» деген сөзбен 
ауыстырылып, мынадай мазмұндағы 10) жəне 11) 
тармақшалармен толықтырылсын:

«7-1) лицензияның қолданысы тоқтатыла тұрған 
кезеңде, сондай-ақ лицензияның қолданысы тоқта-
тылған жағдайда мөрін аумақтық əділет органына 
тапсыруға;»;

«10) бір ай бойы нотариаттық қызметті жүзеге 
асырмаған жағдайда, бес жұмыс күні ішінде 
аумақтық əділет органына жəне нотариаттық 
палатаға хабарлауға;

11) кəсіби біліктілігін арттыруға міндетті.»;
9) 21-баптың 2-тармағы мынадай редакцияда 

жазылсын:
«2. Жекеше нотариустың нотариаттық округ 

шегiндегі қызмет ету аумағын нотариаттық палата 
айқындайды.

Нотариус үй-жайды өзіне айқындап берілген 
аумақтың шегінен тыс жерде орналастыруға құқы-
лы емес.

Нотариустың үй-жайына қойылатын талаптарды 
Қазақстан Республикасының Əділет министрлігі 

Республикалық нотариаттық палатаның ұсынысы 
бойынша белгiлейдi.

Аумақтық нотариаттық палата халыққа жекеше 
нотариустардың қызмет ету аумағы туралы ұдайы 
ақпарат беріп отырады.»;

10) 22-баптың 2-тармағындағы «Қазақстан 
Республикасының Əділет министрлігінде,» деген 
сөздер алып тасталсын;

11) 24-баптың 2-тармағы мынадай редакцияда 
жазылсын:

«2. Жеке практикамен айналысатын нотариус 
өзiнiң кəсiптiк мiндеттерi мен əдеп нормаларын 
бұзған жағдайда, оны нотариаттық палата Қазақстан 
Республикасының заңнамасына, Нотариустың əдеп 
кодексiне сəйкес жауапқа тартады.»;

12) мынадай мазмұндағы 24-1-баппен толықты-
рылсын:

«24-1-бап. Жеке практикамен айналысатын 
 нотариустың тəртіптік жауаптылығы
1. Тəртіптік комиссия нотариаттық палата 

мүшелерінің Қазақстан Республикасы заңнама-
сының, Нотариустың əдеп кодексінің, нотариаттық 
палата жарғысының талаптарын, нотариаттық 
палатаға мүшелік шарттарын бұзғаны туралы 
жүгінімдерді, шағымдарды (бұдан əрi – шағым) 
қарау жөнiндегi орган болып табылады. 

Шағымдарды қарау тəртібін Республикалық 
нотариаттық палата осы Заңның талаптарын ескере 
отырып айқындайды. 

Шағым келіп түскен күнінен бастап бір айдан 
кешіктірілмей қаралады.

2. Тəртіптік комиссия шағымдарды қарау 
кезінде шағымдарды жіберген адамдарды, сондай-
ақ нотариаттық палатаның өздеріне қатысты 
шағым қаралатын мүшелерін өзінің отырыстарына 
шақыруға міндетті. 

Əділет органдары тəртіптік іс жүргізуді қозғау 
туралы ұсыну енгізген жағдайда, оны қарау əділет 
органы өкілінің қатысуымен жүзеге асырылады. 

Шағымды қарау уақыты мен орны туралы тиісті 
түрде хабардар етілген көрсетілген адамдардың 
келмеуі оны қарауға кедергі болмайды.

3. Тəртіптік комиссия мынадай тəртіптік жаза-
лау шараларын қолдану туралы шешім қабылдауға 
құқылы:

1) нотариаттық палатаның мүшесін анықталған 
бұзушылықтарды жоюға міндеттейтін жəне олар-
ды жою мерзімдерін белгілейтін нұсқама шығару;

2) нотариаттық палатаның мүшесіне ескерту 
жасау;

3) нотариаттық палатаға мүшелікті тоқтата тұру;
4) нотариаттық палатадан шығару не лицензиарға 

нотариус лицензиясының қолданысын тоқтату тура-
лы талап қою арызын дайындау жөнінде өтінішхат 
бере отырып, нотариаттық палатадан шығару. 

4. Нотариустың тəртіптік теріс қылық жасағаны 
үшін бір ғана тəртіптік жаза қолданылуы мүмкін.

5. Осы баптың 3-тармағының 1) жəне 2) 
тармақшаларында көзделген шешімдер тəртіптік ко-
миссия мүшелерінің көпшілік даусымен қабылданады 
жəне көрсетілген орган оларды қабылдаған күннен 
бастап күшіне енеді. Осы баптың 3-тармағының 
3) жəне 4) тармақшаларында көзделген шешімдер 
тəртіптік комиссия мүшелерінің кемінде үштен 
екісінің даусымен қабылдануы мүмкін. 

6. Тəртіптік комиссия нотариаттық палатаның 
мүшесіне қатысты тəртіптік жазалау шарала-
рын қолдану туралы шешім қабылдаған күннен 
бастап күнтізбелік бес күн ішінде нотариаттық 
палата шешімнің көшірмесін нотариаттық 
палатаның мүшесіне, сондай-ақ ол бойынша шешім 
қабылданған шағымды жіберген адамға оның 
алынғанын тіркеуді қамтамасыз ететін байланыс 
құралдарын пайдалана отырып жібереді.

7. Нотариаттық палатаның тəртіптік комиссия-
сының шешімдеріне нотариаттық палатаның 
мүшелері Республикалық нотариаттық палатада 
немесе сотта дау айтуы мүмкін.»;

13) 26-баптың 4-тармағы мынадай редакцияда 
жазылсын:

«4. Республикалық нотариаттық палата аумақтық 
нотариаттық палаталардың міндетті мүшелігіне 
негізделген, оларды біріктіретін, коммерциялық 
емес кəсiптiк өзiн-өзi қаржыландыратын ұйым бо-
лып табылады.»;

14) 26-1-бапта: 
1-тармақта:
2) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
«2) нотариаттық палатаның төрағасын, бас-

қарманың, ревизиялық жəне тəртіптік комис-
сиялардың мүшелерiн сайлау жəне олардың 
өкілеттіктерін тоқтату;»;

мынадай мазмұндағы 3-1) жəне 3-2) тар-
мақшалармен толықтырылсын:

«3-1) нотариаттық палата органдарының қызметі 
туралы есептерді бекіту; 

3-2) нотариаттық палатаның қаржылық-шаруа-
шылық қызметі туралы есепті бекіту;»;

2-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«2. Нотариаттық палатаға басшылықты нота-

риаттық палата мүшелерiнiң жалпы жиналысында 
сайланған нотариаттық палатаның басқармасы мен 
төрағасы жүзеге асырады.»;

15) 26-2-баптың 1-тармағы мынадай мазмұндағы 
үшінші бөлікпен толықтырылсын:

«Бұл ретте сол бір адам бір мерзімнен артық 
нотариаттық палатаның төрағасы лауазымын атқара 
алмайды.»;

16) мынадай мазмұндағы 26-3-баппен толық-
тырылсын:

«26-3-бап. Нотариаттық палатаның ревизиялық 
комиссиясы 

1. Нотариаттық палатаның ревизиялық комиссия-
сы нотариаттық палатаның қаржылық-шаруашылық 
қызметін бақылауды жүзеге асыратын орган болып 
табылады.

2. Нотариаттық палатаның ревизиялық ко-
миссиясы нотариаттық палата мүшелерінің қа-
тарынан, бес адамнан аспайтын құрамда қа-
лыптастырылады. Нотариаттық палатаның реви-
зиялық комиссиясының мүшелері нотариаттық 
палатада өзге сайланбалы лауазымды атқаруға 
құқылы емес.

Нотариаттық палатаның ревизиялық комис-
сиясының мүшелері өз қызметін ерікті негіздерде 
өтеусіз жүзеге асырады.

3. Нотариаттық палатаның ревизиялық комис-
сиясын нотариаттық палата мүшелерінің жалпы 
жиналысы екі жылдан аспайтын мерзімге сайлайды.

4. Нотариаттық палатаның ревизиялық ко-
миссиясы кез келген уақытта нотариаттық пала-
таның қаржылық-шаруашылық қызметіне тек-
серу жүргізуге құқылы. Нотариаттық палатаның 

ревизиялық комиссиясы осы мақсатта нотариаттық 
палатаның бүкіл қаржылық құжаттамасына сөзсіз 
қол жеткізу құқығына ие. Нотариаттық палатаның 
органдары нотариаттық палатаның ревизиялық 
комиссиясының талап етуі бойынша ауызша не-
месе жазбаша нысанда қажетті түсініктер беруге 
міндетті. 

5. Нотариаттық палатаның ревизиялық комиссия-
сы нотариаттық палата мүшелерінің кезекті жалпы 
жиналысына есеп ұсынады. 

6. Нотариаттық палатаның ревизиялық комис-
сиясының жұмыс тəртібін, есептер ұсыну мерзім-
ділігін нотариаттық палата мүшелерінің жалпы 
жиналысы айқындайды.»;

17) 27-бапта:
1-тармақта:
8) тармақшадағы «ар-ождан» деген сөз «əдеп» 

деген сөзбен ауыстырылсын;
мынадай мазмұндағы 10) тармақшамен толық-

тырылсын:
«10) нотариустардың кəсіби біліктілігін артты-

руды ұйымдастырады.»;
мынадай мазмұндағы 1-1-тармақпен толықт-

ырылсын:
«1-1. Нотариаттық палатаның басқармасы: 
1) нотариаттық палатаның жеке жəне заңды 

тұлға ларға заң көмегін көрсету бойынша жұмысын 
ұйымдастырады; 

2) нотариаттық палата мүшелерінің жалпы жина-
лысын шақырады, нотариаттық палата мүшелерінің 
жалпы жиналысы шешімдерінің орындалуын 
ұйымдастырады;

3) нотариаттық палатаға мүшелікке қабылдауды 
жүзеге асырады, нотариаттық палатаға мүшеліктен 
шығарады; 

4) Республикалық нотариаттық палатаға но-
тариат тық палатаның қызметі туралы қорытылған 
есеп терді ұсынады;

5) нотариустардың əрекеттеріне (əрекетсіздігіне) 
же ке жəне заңды тұлғалардың шағымдарын қарай ды; 

6) нотариустардың кəсіптік біліктілігін арттыру 
бойынша жұмысты ұйымдастырады; 

7) лицензиарға нотариусқа қатысты жекеше но-
тариус лицензиясының қолданысын тоқтата тұру, 
одан айыру жəне оның қолданысын тоқтату туралы 
ұсыну енгізеді;

8) оң жұмыс тəжірибесін талдайды, қорытады 
жəне таратады;

9) нотариаттық палатаның қаражатына нотариат-
тық палатаның жарғысында айқындалатын жəне 
нотариаттық палата мүшелерінің жалпы жиналысы 
айқындайтын тəртіппен билік етеді;

10) бухгалтерлік есепке алудың, қаржылық есепті-
ліктің, іс қағаздарының жүргізілуін жəне бастапқы 
статистикалық деректердің қалыптастырылуын 
ұйымдас тырады;

11) нотариаттық палатаның мүлкіне билік ету 
тəртібін айқындайды;

12) нотариаттық палата мүшелері жалпы жиналы-
сының айрықша құзыретіне жатқызылғаннан басқа, 
нотариаттық палата қызметінің өзге де мəселелерін 
шешеді.»;

2-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«2. Нотариаттық палата жекеше нотариустың 

Қазақстан Республикасы заңнамасының талап-
тарын сақтауы туралы мəселенi қараған кезде 
нота риустан жасалған нотариаттық əрекеттер ту-
ралы мəлiметтердi, ал қажет болған жағдайларда 
– өз түсiнiктемелерiн, оның iшiнде кəсiптiк əдептi 
сақтамау мəселелері бойынша түсiнiктемелерiн 
ұсынуын талап етуге құқылы.»;

18) 28-баптың 1-тармағында:
мынадай мазмұндағы 3-2) тармақшамен 

толықтырылсын:
«3-2) нотариаттық палата мүшелерінің тəртіптік 

жауаптылығы жəне оған тартудың осы Заңның та-
лаптарына сəйкес тəртібі;»; 

5) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
«5) нотариаттық палатаның ақша қаражаты мен 

өзге де мүлкін қалыптастыру көздері мен тəртібі 
жəне оны пайдалану бағыттары, нотариаттық 
палаталардың мүлікке билік ету шектері, нотариат-
тық палатаның мүлікті пайдалануын бақылауды 
жүзеге асыру тəртібі;»;

мынадай мазмұндағы 5-1) тармақшамен толық-
тырылсын:

«5-1) мүшелік жарналарды төлеу тəртібі;»;
19) 29-бапта:
2-тармақта:
6) тармақшадағы «ар-ождан» деген сөз «əдеп» 

деген сөзбен ауыстырылсын;
мынадай мазмұндағы 6-1) тармақшамен толық-

тырылсын:
«6-1) нотариаттық палаталардың тəртіптік комис-

сияларының шешімдеріне, əрекеттеріне (əрекет-
сіздігіне) шағымдарды қарайды, тəртіптік практи-
каны қорытады;»;

4-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«4. Республикалық нотариаттық палатаның 

төрағасы болып – сайланған күніне дейiн тікелей 
кемiнде бес жыл нотариаттық палатаның мүшесi 
болған нотариус сайланады.

Республикалық нотариаттық палатаның төрағасы 
жасырын дауыс беру арқылы төрт жыл мерзiмге 
сайланады.

Бұл ретте сол бір адам бір мерзімнен артық 
Респуб  ликалық нотариаттық палатаның төрағасы 
лауазымын атқара алмайды. 

Республикалық нотариаттық палатаның төраға-
сын сайлау тəртiбi жəне оның өкiлеттiктерi осы 
Заңда жəне Республикалық нотариаттық пала таның 
жарғысында айқындалады.»;

20) 31-баптың 2-тармағы мынадай редакцияда 
жазылсын:

«2. Жеке практикамен айналысатын нотариус-
тардың Қазақстан Республикасы заңнамасының та-
лаптарын жəне іс қағаздарын жүргізу қағидаларын 
сақтауын бақылауды аумақтық əдiлет органы жүзеге 
асырады.»;

21) 33-баптың 1-тармағының 4) тармақшасы мы-
надай редакцияда жазылсын:

«4) нотариустардың жəне аудандық маңызы 
бар қалалар, кенттер, ауылдар, ауылдық округтер 
əкiмдерi аппараттары лауазымды адамдарының 
Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарын 
сақтауын жəне олардың iс қағаздарын жүргiзу жай-
күйiн бақылауды жүзеге асырады;»;

22) 34-баптың 1-тармағының 6) тармақшасы 
алып тасталсын;

23) 58-баптың 1-тармағы мынадай редакцияда 
жазылсын:

(Соңы. Басы 1, 13-16-беттерде) 

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ЗАҢЫ

Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне адвокаттық қызмет 
және заң к�мегі мәселелері бойынша �згерістер мен толықтырулар енгізу туралы

(Соңы 18-бетте) 
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(Жалғасы 19-бетте) 

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

(Жалғасы. Басы 121-123-нөмірлерде)
5) Медицина қызметкерлері базалық жүрек-өкпе реанимациясын көрсетуге 

оқытылады
I

68. Инвазивті рəсімдер. Жүргізілетін инвазивтік рəсімдер туралы құжаттама 
уақтылы жəне егжей-тегжейлі ресімделеді

1) Инвазивтік рəсімдер туралы туралы ақпарат, сондай-ақ алынған 
нəтижелер пациенттің шақырту картасында уақтылы тіркеледі

I

2) Шақыртудың медициналық картасындағы жазба инвазивтік рəсімнің 
негіздемесін немесе себебін, диагнозды қамтиды

I

3) Пациент рəсім басталғанға дейін жүргізілетін инвазивтік рəсім туралы 
хабарланады

I

4) Пациент инвазивтік рəсім жүргізуге келісім береді I
5) Пациентің психологиялық-эмоционалдық жай-күйі рəсім барысында 

жəне одан кейін үздіксіз бақыланады
I

 5-тарау: Арнайы қызметтер
1-параграф. Кезек күттірмейтін жəне жедел көмектің коммуникациялық 

орталықтары. Кезек күттірмейтін/жедел медициналық көмектің 
коммуникациялық орталықтары инциденттерге жедел жəне кезек 

күттірмейтін көмек қызметтерінің ден қоюын жəне пациенттерді тасымалдау 
қажеттілігін тиімді сақтайды.

69. Коммуникациялық орталықтың жұмыс жоспарын əзірлеу жəне мониторинг. 
Медициналық ұйымның басшылары коммуникациялық орталықтың қызметтерін 

жоспарлайды жəне мониторингілейді. 
1) Медициналық ұйымның басшылығы коммуникациялық орталық қызме-

тінің тиімділігін арттыру мақсатында жылдық жұмыс жоспарын бекітеді, 
жоспардың іс-шараларының іске асырылуына мониторинг жүргізеді

II

2) Коммуникациялық орталықтың жұмыс жоспарын мониторингілеу 
ден қою облыстарын анықтауды, максималды жүктеме кезеңдерін 
міндетті түрде қамтумен қажетті материалдық-техникалық жəне адами 
ресурстардың болуын қамтиды 

II

3) Коммуникациялық орталықтың жұмыс жоспарын мониторингілеу зардап 
көрушілер саны көп инциденттерге жəне апаттарға ден қоюды қамтиды

II

4) Коммуникациялық орталықтың жұмыс жоспарын мониторингілеу 
күрделі инциденттерді үйлестіруді қамтиды

II

5) Коммуникациялық орталықтың жұмыс жоспарын мониторингілеу толық 
тү сін дірілген 24-сағаттық коммцникациялық жүйенің ұсынылуын қамтиды

II

70. Шақыртуларды санаттау. Коммуникациялық орталықтың 
жұмыс жоспары ден қою деңгейіне жəне шұғылдылық санатына сəйкес 

шақыртуларды нақты санаттау үшін белгілі бір процесті қамтиды.
1) Коммуникациялық орталық қызметінің тиімділігін арттыру мақсатында 

медициналық ұйымның басшылығы жылдық жұмыс жоспарын бекітеді. 
Жылдық жоспарды іске асыру мониторингі жүргізіледі.

I

2) Коммуникациялық орталықтың жұмыс жоспарын мониторингілеу 
ден қою облыстарын анықтауды, максималды жүктеме кезеңдерін 
міндетті түрде қамтумен қажетті материалдық-техникалық жəне адами 
ресурстардың болуын қамтиды

I

3) Коммуникациялық орталықтың жұмыс жоспарын мониторингілеу зардап 
көрушілер саны көп инциденттерге жəне апаттарға ден қоюды қамтиды

I

4) Коммуникациялық орталықтың жұмыс жоспарын мониторингілеу 
күрделі инциденттерді үйлестіруді қамтиды

I

5) Коммуникациялық орталықтың жұмыс жоспарын мониторингілеу толық 
түсіндірілген коммцникациялық жүйенің ұсынылуын қамтиды

I

71. Ден қою уақыты бойынша медициналық көмек көрсету стандарттары. 
Коммуникациялық орталықтың жұмыс жоспары ден қою уақыты бойынша 

медициналық көмек көрсету стандарттарын қамтиды
1) Ден қою уақыты бойынша медициналық көмек көрсету стандарттары 

Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес келеді ***
III

2) Ден қою уақыты бойынша медициналық көмек көрсету стандарттары 
медициналық көмек көрсетудің əр түрлі салаларын қамтиды

III

3) Ден қою уақыты бойынша медициналық көмек көрсету стандарттары əр 
түрлі диспетчерлік санаттарды қамтиды

III

4) Ден қою уақыты бойынша медициналық көмек көрсету стандарттары 
шақыртуды күту уақытын қамтиды

III

5) Ден қою уақыты бойынша медициналық көмек көрсету стандарттарына 
біріңғай сағаттарды не синхрондалған сағаттарды пайдалана отырып, 
мониторинг жүргізледі

III

72. Медициналық қызмет ұсынуға өтініштерді қабылдау жəне өтініштер туралы 
ақпаратты құжаттандыру. Коммуникациялық орталық медициналық қызмет ұсынуға 

өтініштер туралы ақпарат алуға жəне құжаттандыруға арналған процесстерді 
пайдаланады 

1) Шақыртушы тұлғамен кері байланыс үшін телефон нөмірін, инци-
дент мекен-жайын немесе қажетті қызметті, шақырту себебін немесе 
шағымның мəнін белгілеу (жазба) жүргізіледі

I

2) Сұратудың жеделдігін немесе кезек күттірмейтіндігін белгілеу (жазба) 
жүргізіледі 

I

3) Ұсынылған нұсқаулықты белгілеу (жазба) жүргізіледі I
4) Басқа ұйымдардан жəрдемдесу қажеттілігін белгілеу (жазба) жүргізіледі I
5) Тікелей, жедел коммуникациялар мыналар арасында тұрақты 

сақталады:
диспетчер жəне қоңырау шалған тұлғамен;
диспетчер жəне жедел көмек бригадасымен.

I

73. Коммуникациялық орталықтың үздіксіз жұмысына арналған көмекші жүйелер. 
Медициналық ұйыммен ақпаратты үздіксіз алу жəне алмасу жүйесі енгізіледі

1) Медициналық ұйымның басшылығы ақпаратпен үздіксіз алмасу бойын-
ша қажетті ресурстардың болуы қамтамасыз етеді

I

2) Шұғыл жəне басқа жа шақыртуларды уақытылы тіркеу жүргізіледі 
(телефонға жауап беру жəне басқалары)

I

3) Диспетчерлік қызметтің жұмысын ұйымдастыру Қазақстан 
Республикасының заңнамасына сəйкес келеді ***

I

4) Ақпаратпен үздіксіз алмасуды қамтамасыз ететін спутниктік 
навигациялық жүйе болады

I

5) Үздіксіз ақпарат алмасуда радиокоммуникация жəне сандық картаға 
түсіру қолданылады

I

2-параграф. Жедел/кезек күттірмейтін көмек қызметі. Жедел/кезек 
күттірмейтін медициналық көмек қызметі инциденттерге ден қою жəне 

пациенттерді тасымалдау қажеттіліктерін тиімді сақтайды.
74. Жедел, кезек күттірмейтін медициналық көмек қызметі пациенттің 

қажеттіліктеріне сəйкес келеді
1) Медициналық ұйымның басшылығы дəрігерлікке дейінгі кезек 

күттірмейтін көмекті тиімді көрсетуге арналған қажетті ресурстарды 
қамтамасыз етеді

I

2) Жедел/кезек күттірмейтін көмек қызметі қажетті жабдықтарды пайдала-
на отырып, əр түрлі клиникалық облыстарға ден қоюға қабілетті

I

3) Жедел жəне кезек күттірмейтін медициналық көмек көрсету халықтың 
қажеттіліктеріне сəйкес сызықтық (дəрігерлік, фельдшерлік) жəне 
мамандандырылған бригадалармен жүзеге асырылады

I

4) Медициналық көмектің көлемі медициналық көмек көрсету стандарт-
тарына сəйкес ұсынылады (клиникалық хаттамалар, клиникалық 
нұсқаулықтар, алгоритмдер) 

I

5) Жедел жəне кезек күттірмейтін медициналық көмек көрсетудің барлық 
сатылары стандартталады

I

75. Санитариялық автокөлік. Пациенттердің белгіленген талапатарға жəне 
қажеттіліктерге сəйкес санитариялық автокөлік түрінде медициналық көмек 

көрсетуді ұйымдастыру бойынша ресімдер əзірленеді жəне енгізіледі
1) Санитариялық автокөлік бригадасы типіне байланысты жедел/

кезек күттірмейтін көмек көрсету үшін қажетті жабдықтардың, 
дəрілік заттардың, шығыс материалдарының жеткілікті көлемімен 
жабдықталған 

I

2) Пациенттің негізгі өмір сүру функциясын сақтауға арналған 
санитариялық автокөлік бастапқы көмек көрсету бойынша мамандар-
мен қамтамасыз етілген. Жүргізуші бастапқы көмек көрсетуге (базалық 
жүрек-өкпе реанимациясы) жəне пациентті тасымалдауға, орнын 
ауыстыруға оқытылған 

I

3) Уақыты бойынша күрделі жағдайларды немесе күрделілігіті 
жоғары медициналық көмекті талап ететін жағдайларды қамтитын 
медициналық персоналдың қарап-тексеруі, пациентті емдеуі жəне еркін 
орын ауыстыруы үшін жеткілікті кеңістік болады

I

4) Санитариялық автокөлік сақтандырылған жəне жол-көлік оқиғаларының 
алдын алу жəне жиілігін төмендету бойынша шаралар қабылданады:
жүргізушілерді қиын жағдайдағы пациенттерді тасымалдау 
ерекшеліктеріне оқыту;
күрделі ауа-райы жағдайларында жəне қарбалас сəттерде жүргізу 
ерекшеліктері;
жыл маусымдарына сəйкес дөңгелектердің сапасы;
уақытылы техникалық қарау жəне жөндеу;
жол-көлік оқиғалары жағдайлары бойынша деректерді жинау жəне 
əрбір жол-көлік оқиғасын талдау;
жұмысқа қабылдау барысында жүргізушілерге кіріспе нұсқаулық жəне 
əрбір жол-көлік оқиғасынан кейін мерзімді нұсқаулық;
медициналық ұйымның бекітілген рəсімдеріне сəйкес автокөлікті 
уақтылы есептен шығару жəне жаңарту (сатып алу)

I

5) Санитариялық автокөлік қатаң түрде тағайындалуы бойынша пайда-
ланылады жəне инфекциялық бақылау жүргізіледі – беттерді өңдеу, 
автокөлік ішін тазалау

I

3-параграф. Санитариялық авиация. Санитариялық авиация инциденттерге 
ден қою жəне пациенттерді тасымалдау қажеттіліктерін тиімді сақтайды

76. Санитариялық авиация пациенттердің қажеттіліктеріне сəйкес келеді
1) Медициналық ұйымның басшылығы күтілетін деңгейде кезек 

күттірмейтін көмекті тиімді көмек ұсыну жəне инцидент орнына ұшу үшін 
қажетті ресурстар қамтамасыз етеді

I

2) Санитариялық авиация бригадасы қажетті жабдықтарды пайдалана 
отырып, əр түрлі клиникалық облыстарға ден қоюға қабілетті

I

3) Жедел жəне кезек күттірмейтін медициналық көмек көрсету 
пациенттердің қажеттіліктеріне сəйкес бригадалар (республикалық, 
мамандандырылған жəне аймақтық деңгейлерде) жүзеге асырады

I

4) Медициналық көмектің көлемі медициналық көмек көрсету стандарт-
тарына сəйкес ұсынылады (клиникалық хаттамалар, клиникалық 
нұсқаулықтар, алгоритмдер) 

I

5) Санитариялық авиация түрінде медициналық көмек көрсетудің барлық 
сатылары стандартталады

I

77. Санитариялық авиакөлік. Санитариялық авиакөлік түрінде медициналық көмек 
көрсетуді ұйымдастыру бойынша рəсімдер əзірленеді жəне енгізіледі 

1) Санитариялық авиакөлік балаларға, сондай-ақ ересектерге же-
дел/кезек күттірмейтін көмек көрсетуге арналған жабдықтардың, 
дəрілік заттардың, шығыс материалдарының жеткілікті көлемімен 
жабдықталған 

I

2) Санитариялық авиацияның əуе кемесінің салонында пациенттерді ор-
наластыру, медициналық аппаратураны, газ-баллондық жабдықтарды 
бекіту үшін жабдықталған орынға болады, тасымалдау кезінде олардың 
қауіпсіз жұмыс жасауы қамтамасыз етіледі

I

3) Санитариялық авиацияның əуе кемесінің салонында уақыты бойынша 
қиын жағдайларды немесе күрделілігі жоғары медициналық көмекті 
талап ететін жағдайларды қамтитын медициналық персоналдың 
пациентті қарап-тексеруі, емдеуі жəне еркін орын ауыстыруы үшін 
жеткілікті кеңістік болады 

I

4) Пациентті тасымалдауға қатысатын клиникалық персонал бейінді ма-
манмен дереу байланысуы үшін мүмкіндік болады

I

5) Тасымалдаудың барлық кезеңінде пациент үшін борттағы 
санитариялық авиацияның мобильді бригадасы тікелей жауапты бо-
лады

I

78. Санитариялық авиацияның мобильді бригадасын оқыту. Санитариялық 
авиацияның мобильді бригадасы аэромедициналық көмек көрсетудің жəне 

пациенттерді емдеудің негізгі аспектілеріне оқытылады
1) Медициналық ұйымның персоналына авиациялық физиологияның 

жəне санитариялық авиацияның медициналық қызметтерінің ерекше 
аспектілері бойынша оқыту жəне тестілеу жүргізіледі 

II

2) Əуе-көлік қызметтері жəне бригада ресурстарын басқару 
ұйымдастырушылық мəселелері бойынша персоналды оқыту 
жүргізіледі

II

3) Əуедегі қауіпсіздік мəселелеріне ұйымның перосналын оқыту жəне 
жабдықтармен танысу тұрақты негізде жүргізіледі 

II

4) Міндетті спецификалық ұшу алды нұсқаулықтар жүргізіледі II
5) Оқыту сондай-ақ штаттан тыс медицина персоналын, студенттерді, кур-

санттарды, резиденттерді қамтиды 
II

Ішкі рəсімдердің (ішкі нормативтік құжат) жазылуын қажет етілетін стандарт немесе 
өлшемшарт *белгімен белгіленеді

Кез келген басқа растайтын құжаты болуын қажет ететін стандарт немесе 
өлшемшарт **белгімен белгіленеді (мысалы, дəріске қатысушылардың тізімі, жұмыс 
жоспары, есепке алу журналы жəне т.б.).

Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілеріне жəне құқықтық 
актілеріне негізделген стандарт немесе өлшемшарт ***белгімен белгіленеді

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің
2018 жылғы 5 маусымдағы № 325 бұйрығына 4 қосымша

2012 жылғы 2 қазандағы Қазақстан Республикасы
Денсаулық сақтау министрінің бұйрығына 4-қосымша

Қалпына келтіру емі жəне медициналық оңалту медициналық ұйымдарын 
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 та-
былатын 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 немесе 
стратегиялық жоспар) (бұдан əрі – стратегиялық жоспар) миссия, пайы-
мы, 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 талапта-
рына 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 туындайтын 
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 

анықтамаларға 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 рəсімдеріне сəйкес инциденттер ту-
ралы 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 са-
пасын 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 индика-
торларын анықтауға қатысады. Негізгі индикаторларға жету бойынша 
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 форму-
лалары 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 тал-
дау 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 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 немесе 
жою бағдарламасының іс-шараларын толыққанды іске асыру бойынша 
шараларды қабылдайды (жыл сайын тəуекелдерді азайту бойынша 
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 клиникалық хаттамаларды 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

II

4) Клиникалық аудит дəлелді медицина негізіндегі клиникалық 
хаттамалардың талаптарына сəйкес медициналық құжаттарды толық 
ретроспективті жəне (немесе) ағымдағы талдау арқылы жүргізіледі

III

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» индика-
торы 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 
аурулардың 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 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 болады **

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 сараланып жүргізіледі

1) Медициналық ұйым персоналының жалақысын сараланған төлеу 
Басқару органымен 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 
басшылығымен бекітілген персоналдың еңбек өнімділігін анықтауға 
арналған индикаторлар 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 кестесінің 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 болады

III

2) Басшылық жұмыс үшін қажетті уақтылы ақпаратты алу жəне алмасу 
үшін медицина қызметкерлерінің интернет желісіне кіруін 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 ақпараттық жүйені 
енгізу жəне пайдалану 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 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 

III

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 уақытылы құжаттандырылады 
*

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 
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, 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 **

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 ұйыммен енгізіледі ***

III

2) Медициналық ұйымның персоналы айналысатын лауазымдарына 
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

III

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 

II

4) Əрбір медицина қызметкерінің жеке іс парағы жылына бір рет 
жүргізілетін персонал қызметін бағалау нəтижелерін қамтиды

III

5) Əрбір медицина қызметкерінің жеке іс парағы медициналық ұйымның 
базасында жəне ұйымнан тыс оқытудан өту туралы жазбаларды 
қамтиды

II

23. Нұсқаулық. Медициналық ұйым ұйыммен таныстыру үшін əрбір қызметкермен 
нұсқаулық 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 таны-
су үшін нұсқаудан жəне оқытудан өтеді **

III

3) Персоналдың нұсқауы өртке қарсы қауіпсіздікті, төтенше жағдайларға 
дайындықты жəне жұмыс орнындағы қауіпсіздікті қамтиды

III

«1. Нотариус пен нотариаттық əрекеттерді жа-
сайтын лауазымды адамдар бiр адамның (сенім біл-
дірушінің) атынан басқа адамның (сенім білдірілген 
адамның) атына cенiмхатты куəлан дырады.»;

24) 70-баптың 3-тармағы мынадай редакцияда 
жазылсын:

«3. Мұраға құқық туралы куəлiк мұрагерлердің 
мұраға қалатын əрбір мүлікке қалауына қарай 
олардың барлығына бірге немесе əрқайсысына же-
ке-жеке берiледi.»;

25) 10-тараудың тақырыбындағы «Мүлiктi 
иелiктен алуға тыйым салу жəне оны алып тастау» 
деген сөздер алып тасталсын;

26) 75-бап алып тасталсын. 
5. «Адамдарды қоғамнан уақытша оқшаулауды 

қамтамасыз ететін арнаулы мекемелерде ұстау 
тəртібі мен шарттары туралы» 1999 жылғы 
30 наурыздағы Қазақстан Республикасының 
Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің 
Жаршысы, 1999 ж., №6, 190-құжат; 2001 ж., №17-
18, 245-құжат; 2002 ж., №15, 147-құжат; 2004 ж., 
№23, 142-құжат; №24, 154-құжат; 2007 ж.,№9, 
67-құжат; 2008 ж., №15-16, 63-құжат; 2009 ж., №24, 
128, 130-құжаттар; 2010 ж., №24, 152-құжат; 2011 
ж., №19, 145-құжат; 2012 ж., №3, 26-құжат; №4, 
32-құжат; 2013 ж., №13, 62-құжат; №14, 72-құжат; 
2014 ж., №14, 84-құжат; №16, 90-құжат; №21, 
122-құжат; №22, 131-құжат; 2015 ж., №1, 2-құжат; 
2016 ж., №24, 126-құжат; 2017 ж., №8, 16-құжат; 
№16, 56-құжат):

17-баптың 1-тармағының 1) тармақшасы мына-
дай редакцияда жазылсын:

«1) «Адвокаттық қызмет жəне заң көмегі туралы» 
Қазақстан Республикасының Заңында көзделген ад-
вокат куəлігін жəне қорғау (өкілдік ету) туралы жаз-
баша хабарламаны көрсетуі бойынша – қорғаушы 
ретінде іске қатысушы адвокатпен;».

6. «Коммерциялық емес ұйымдар тура-
лы» 2001 жылғы 16 қаңтардағы Қазақстан 
Республикасының  Заңына  (Қазақстан 

Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2001 
ж., №1, 8-құжат; №24, 338-құжат; 2003 ж., №11, 
56-құжат; 2004 ж., №5, 30-құжат; №10, 56-құжат; 
2005 ж., №13, 53-құжат; 2006 ж., №8, 45-құжат; №15, 
95-құжат; 2007 ж., №2, 18-құжат; №9, 67-құжат; 
№17, 141-құжат; 2010 ж., №5, 23-құжат; №7, 
28-құжат; 2011 ж., №2, 21-құжат; №5, 43-құжат; 
№17, 136-құжат; №23, 179-құжат; №24, 196-құжат; 
2012 ж., №2, 13-құжат; №8, 64-құжат; №21-22, 
124-құжат; 2013 ж., №10-11, 56-құжат; №15, 
81-құжат; 2014 ж., №11, 63, 67-құжаттар; №21, 
122-құжат; №23, 143-құжат; 2015 ж., №16, 79-құжат; 
№20-І, 110-құжат; №21-І, 128-құжат; №22-І, 
140-құжат; №23-І, 166-құжат; №23-ІІ, 170-құжат; 
2016 ж., №7-II, 55-құжат; 2017 ж., №1-2, 3-құжат; 
№4, 7-құжат; 2018 ж., №10, 32-құжат; 2018 
жылғы 15 маусымда «Егемен Қазақстан» жəне 
«Казахстанская правда» газеттерінде жарияланған 
«Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық 
актілеріне коммерциялық емес ұйымдардың қызметі 
мəселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар 
енгізу туралы» 2018 жылғы 13 маусымдағы 
Қазақстан Республикасының Заңы):

17-баптың 2-тармағы мынадай редакцияда жа-
зылсын:

«2. Дербес білім беру ұйымдары, дербес клас-
терлік қор, нотариаттық палаталар, адвокат-
тар алқалары, адвокаттық кеңселер, Қазақстан 
Республикасының Ұлттық кəсіпкерлер палата-
сы, Қазақстан Республикасының Сот сарапшы-
лары палатасы, Жеке сот орындаушыларының 
республикалық палатасы, Қазақстанның төрелік 
палатасы, кəсiби аудиторлық ұйымдар, пəтерлердің 
меншiк иелерi кооперативтерi жəне басқа да 
коммерциялық емес ұйымдар өзге ұйымдық-
құқықтық нысанда құрылуы мүмкін.».

7. «Əділет органдары туралы» 2002 жылғы 
18 наурыздағы Қазақстан Республикасының 
Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің 
Жаршысы, 2002 ж., №6, 67-құжат; 2004 ж., №23, 
142-құжат; №24, 154-құжат; 2005 ж., №7-8, 23-құжат; 
2006 ж., №3, 22-құжат; №10, 52-құжат; №13, 

86-құжат; 2007 ж., №2, 14, 18-құжаттар; №5-6, 
40-құжат; №9, 67-құжат; №10, 69-құжат; №18, 
143-құжат; 2008 ж., №10-11, 39-құжат; 2009 ж., 
№8, 44-құжат; №15-16, 75-құжат; №18, 84-құжат; 
№19, 88-құжат; №24, 128-құжат; 2010 ж., №1-2, 
2-құжат; №5, 23-құжат; №17-18, 111-құжат; №24, 
145, 149-құжаттар; 2011 ж., №1, 2, 3, 7-құжаттар; №6, 
50-құжат; №11, 102-құжат; №12, 111-құжат; №15, 
118-құжат; 2012 ж., №3, 26-құжат; №15, 97-құжат; 
№21-22, 124-құжат; 2013 ж., №14, 75-құжат; 2014 
ж., №10, 52-құжат; №11, 61-құжат; №14, 84-құжат; 
№19-І, 19-ІІ, 94, 96-құжаттар; №23, 143-құжат; 2015 
ж., №20-IV, 113-құжат; №22-ІІ, 145-құжат; №22-VІ, 
159-құжат; 2016 ж., №7-I, 47-құжат; 2017 ж., №4, 
7-құжат; №16, 56-құжат; 2018 ж., №10, 32-құжат; 
2018 жылғы 22 маусымда «Егемен Қазақстан» жəне 
«Казахстанская правда» газеттерінде жарияланған 
«Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық 
актілеріне зияткерлік меншік саласындағы 
заңнаманы жетілдіру мəселелері бойынша өзгерістер 
мен толықтырулар енгізу туралы» 2018 жылғы 20 
маусымдағы Қазақстан Республикасының Заңы):

1) 3-баптың 3-1) жəне 4) тармақшалары мынадай 
редакцияда жазылсын:

«3-1) мемлекеттік тіркеуді жүзеге асыру, заң 
көмегін ұйымдастыру жəне көрсету, құқықтық 
наси хат саласындағы мемлекеттік саясатты қалып-
тастыру жəне іске асыру;»;

«4) заң көмегін ұйымдастыру жəне көрсету жəне 
құқықтық насихатты қамтамасыз ету;»;

2) 19-бапта:
тақырып мынадай редакцияда жазылсын:
«19-бап. Əдiлет органдарының заң көмегін 

ұйымдастыру жəне көрсету, құқықтық насихат 
салаларындағы функциялары»;

1-тармақта:
бірінші абзац мынадай редакцияда жазылсын:
«1. Əдiлет органдары заң көмегін ұйымдастыру 

жəне көрсету саласында мынадай функцияларды 
жүзеге асырады:»;

6) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
«6) адвокаттардың, нотариустардың, жеке сот 

орындаушыларының, заң консультанттарының жеке 
жəне заңды тұлғаларға көрсететiн заң көмегінің са-
пасын бақылау;»;

3) 23-баптың 1-тармағының 7) тармақшасындағы 
«жəне құқықтық көмек» деген сөздер «көмек пен заң 
көмегін» деген сөздермен ауыстырылсын.

8. «Ең төмен əлеуметтік стандарттар жəне 
олардың кепілдіктері туралы» 2015 жылғы 
19 мамырдағы Қазақстан Республикасының 
Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің 
Жаршысы, 2015 ж., №10, 49-құжат; №15, 78-құжат; 
№22-І, 143-құжат; №22-V, 152-құжат; 2016 ж., 
№8-ІІ, 67-құжат; 2017 ж., №12, 36-құжат; №14, 
53-құжат; №22-ІІІ, 109-құжат):

37-баптың 3 жəне 4-тармақтары мынадай редак-
цияда жазылсын:

«3. «Құқықтық ақпарат беру» ең төмен əлеуметтік 
стандарты «Адвокаттық қызмет жəне заң көмегі ту-
ралы» Қазақстан Республикасының Заңында жəне 
Қазақстан Республикасының өзге де заңдарында 
көзделген жағдайларда мемлекеттік органдардың 
өз құзыреті шегінде құқықтық ақпарат беру тəртібін 
белгілейтін нормаларды қамтиды.

4. «Құқықтық консультация беру» ең төмен 
əлеуметтік стандарты «Адвокаттық қызмет жəне 
заң көмегі туралы» Қазақстан Республикасының 
Заңында жəне Қазақстан Республикасының өзге де 
заңдарында көзделген жағдайларда адвокаттардың 
құқықтық консультация беру тəртібін белгілейтін 
нормаларды қамтиды.».

9. «Құқықтық актілер туралы» 2016 жылғы  
6 сəуірдегі Қазақстан Республикасының Заңына 
(Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 
2016 ж., №7-I, 46-құжат; 2017 ж., №14, 51-құжат; 
№16, 56-құжат; 2018 ж., №10, 32-құжат):

9-бап 10) тармақшадағы «құрылыс саласындағы 
(аясындағы) өзінің сипаты жағынан кешенді 
қоғамдық қатынастарды реттейтін заңдарды бірік-
тіреді.» деген сөздер «құрылыс;» деген сөзбен ауы-
стырылып, мынадай мазмұндағы 11) тармақшамен 
толықтырылсын:

«11) адвокаттық қызмет жəне заң көмегі 

саласындағы (аясындағы) өзінің сипаты жағынан 
кешенді қоғамдық қатынастарды реттейтін заң-
дарды біріктіреді.». 

2-бап. 
1. Осы Заң:
1) 2019 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа 

енгізілетін 1-баптың 1-тармағын, 2-тармағының 
2) тармақшасын, 3-тармағы 1) тармақшасының 
жетінші жəне сегізінші абзацтарын, 5-тармағын;

2) 2019 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа 
енгізілетін 1-баптың 3-тармағы 4) тармақшасының 
үшінші абзацы 2019 жылғы 1 қаңтарға дейін мы-
надай: 

«3. Адвокаттың нақты істі жүргізуге өкілеттіктері 
«Адвокаттық қызмет жəне заң көмегі туралы» 
Қазақстан Республикасының Заңында көзделген 
тəртіппен берілетін ордермен куəландырылады.» 
деген редакцияда қолданылады деп белгіленіп, 
осы абзацты;

3) осы Заң қолданысқа енгізілген күннен бастап 
бір жыл өткен соң қолданысқа енгізілетін 1-баптың 
3-тармағы 1) тармақшасының екінші – алтыншы 
абзацтарын, 2) тармақшасын, 4) тармақшасының 
төртінші – жетінші абзацтарын қоспағанда, алғашқы 
ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн 
өткен соң қолданысқа енгізіледі.

2. Осы Заң қолданысқа енгізілгенге дейін өз 
қызметін жүзеге асырып келген нотариаттық 
палаталар, Республикалық нотариаттық пала-
та осы Заң қолданысқа енгізілген күннен ба-
стап алты ай ішінде өз қызметін, нотариаттық 
палаталардың, Республикалық нотариаттық 
палатаның төрағаларын сайлау, басқару органдарын 
қалыптастыру тəртібін қоса алғанда, осы Заңның 
талаптарына сəйкес келтіруге тиіс жəне əділет ор-
гандарында қайта тіркелуге жатады.

Қазақстан Республикасының Президенті 
Н. НАЗАРБАЕВ 

Астана, Ақорда, 2018 жылғы 5 шілде
№177-VI ҚРЗ

(Соңы. Басы 17-бетте) 
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(Жалғасы. Басы 18-бетте) 

4) Персоналдың нұсқауы инфекциялық бақылау мəселелерін жəне меди-
циналық 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 жүргізі-
леді (провизорлар жəне фармацевттер, нұсқаушылар жəне басқалары) 

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 формасы жеке істе сақталады. 
Ұйымның персоналы оның жұмысын бағалау нəтмжелерімен 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 жоқ 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 ко-
миссия 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 пай-
даланылғаннан кейін жойылады (қайта пайдалануды болдырылмай-
ды) *

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 
арқылы таңбаланған контейнерлерде сақталады жəне кəдеге жараты-
лады 

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 кезінде инфекциялар тəуекелдерін 
азайтады

1) Тамақ өнімдерімен жұмыс істеуд барлық сатыларда Қазақстан 
Республикасының заңнамасы талаптарына сəйкес келеді жəне олардың 
сақталуы мен қауіпсіздігі қамтамасыз етіледі ***

I

2) Тамақ өнімдері температуралық режимді, ылғалдылықты, жарықтан 
қорғауды, желдетуді, сақтау мерзімін, тауар көршілестігін, шығу жерін 
растайтын құжаттардың болуын, сапасы мен қауіпсіздігін, олардың 
ластануы мен бұзылуын болдярмайтын шарттардың сақталуын 
қоса алғанда Қазақстан Республикасының халықтың санитариялық-
эпидемиологиялық саламаттылығы нормаларының талаптарын сақтай 
отырып сақталады *

I

3) Ас дайындаудың технологиялық процесстері температуралық режимді, 
аймаққа бөлуді (шикі жəне дайын өнім), бөлшектеу мүкаммалын, 
жабдықты жəне ыдысты таңбалауды, дайын жəне шикі тамақ өнімдерін 
бөлек өңдеуді қоса алғанда Қазақстан Республикасының халықтың 
санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылық нормаларының талап-
тарын сақтай отырып жүргізіледі 

I

4) Санитариялық-эпидемиологиялық талаптарға сəйкес ас блогында 
кросс-инфекцияларды болдырмау үшін тамақ өнімдерін, беткейліктерді, 
ыдыстарды жəне ас дайындау, өңдеу жəне сақтаудың басқа да орында-
рын өңдеу жүргізіледі

I

5) Медициналық ұйымның ас блогының персоналы медициналық 
қарап-тексеруден, орындайтын жұмыс сипатына сəйкес кəсіби 
даярлықтан (біліктілік, мамандық), сондай-ақ тамақ өнімдері өндірісінің 
қауіпсіздігін қамтамасыз ететін Қазақстан Республикасының халықтың 
санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы нормаларының та-
лаптарын сақтау саласында оқытудан жəне аттестациялаудан өтеді **

I

35. Инженерлік жүйелер жəне жөндеу жұмыстары. Инфекциялық бақылау 
инженерлік жүйелермен сақталады. Жөндеу жұмыстарын жүргізу кезінде 

инфекциялық бақылау талаптары сақталады
1) Асептикалық жұмыс аймағы қажет орындарда (микробиологиялық, 

патологоанатомиялық зертханалар) медициналық ұйымда 
мамандандырылған зертханалық жабдықтар орнатылады (ламинарлық 
бокстар)

II

2) Инфекциясы бар пациенттерді оқшаулауға арналған жеке кіру есігі 
бар сүзгі жəне (немесе) оқшаулау бөлмесі Қазақстан Республикасы 
заңнамасының талаптарына сəйкес жабдықталған ***

I

3) Медициналық ұйымда жөндеу жəне құрылыс жұмыстарын жүргізу 
кезінде инфекциялық бақылау бойынша, жұмыстың масштабына жəне 
түріне байланысты тəуекелдердің деңгейін анықтау бойынша рəсімдер 
сақталады *

I

Жөндеу жұмыстарын жүргізетін тұлғалар инфекциялық бақылау 
мəселелері бойынша оқытудан өтеді

II

4) Жөндеу-құрылыс жұмыстарының нəтижесінде пациенттердің жəне 
персоналдың инфекция жұқтыруын болдырмау үшін оларды жүргізу 
медициналық ұйымның инфекциялық бақылау бойынша жауапты 
тұлғасымен жазбаша келісіледі **

II

36. Персоналды инфекциялық бақылау мəселелері бойынша оқыту. Медициналық 
ұйым инфекциялық бақылау бойынша персоналды үздіксіз оқытуды жүргізеді

1) Жыл сайын медициналық ұйымның дəрігерлік персоналы инфекциялық 
бақылау мəселелері бойынша оқытудан өтеді **

IIІ

2) Медициналық ұйым персоналының инфекциялық бақылау бойынша 
білімдері жыл сайын тестіленеді

IIІ

3) Инфекциялық бақылау бойынша қосымша оқыту студенттер, резиден-
тура тыңдаушылары, медициналық ұйым базасында оқитын басқа да 
тұлғалар үшін жүргізіледі

IІ

4) Пациенттерді, пациенттердің заңды өкілдерін инфекциялық бақылау 
мəселелері бойынга оқыту жүргізіледі 

IIІ

5) Инфекциялық бақылау мониторингінің индикаторлар көрсеткіштері 
төмендеген жағдайда, медициналық ұйым медицина персоналын 
инфекциялық бақылау мəселелері бойынша қосымша оқытудан өткізеді 
(Стандарттың 29-тармағының 5) тармақшасы)

IIІ

2-параграф. Ғимараттың қауіпсіздігі
37. 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 жа-
сайды, ол ғимараттың жəне қоршаған ортаның қауіпсіздігін сақтау бой-
ынша əрекеттерді үйлестіреді **

III

2) Ғимараттың қауіпсіздігі бойынша бағдарлама Қазақстан 
Республикасының заңнамасы негізінде əзірленеді жəне мынадай 
бөлімдерді қамтиды: қоршаған ортаның қауіпсіздігі жəне күзет жүйесі, 
өрт қауіпсіздігі, төтенше жағдайларға дайындық, қауіпті материалдар-
мен жұмыс істеу, медициналық жабдықтар, коммуналдық (инженерлік) 
жүйлер * 

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 
қауіпсіздігі жөніндегі комиссиядан немесе жауапты лауазымды 
тұлғадан Ғимараттың қауіпсіздігі бойынша бағдарламаның орындалу-
ына жүргізілген 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

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 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 медициналық ұйымның 
басшылығы қаражат бөлу, мүдделі тараптарды ақпараттандыру 
жəне анықталған тəуекелдерді азайту бойынша қажетті əрекеттерді 
қабылдайды

I

39. Күзет жəне қорғау. Медициналық ұйымның ғимаратын жəне аумағын күзету 
жəне қорғау қамтамасыз етіледі 

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

40. Өрт қауіпсіздігі. Өрт қауіпін жəне түтіндеуді төмендету бойынша бағдарлама 
енгізіледі 

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*

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

I

43. Медициналық жабдық. Медициналық жабдықтың қауіпсіздігі тестілеу, калиб-
рлеу, жұмыс жағдайында сақтау жəне персоналды оқыту жолымен қамтамасыз 

етіледі
1) Медициналық жабдықтардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету бойын-

ша бағдарлама енгізіледі (осы Стандарттың 38- 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 электр жылдың кез келген уақытында тəулік бой-
ына қолжетімді болып табылады

III

2) Медициналық ұйымда ауыз су жылдың кез келген уақытында тəулік 
бойына қолжетімді болып табылады

3) Медициналық ұйымда балама көздерден сумен жабдықтау жəне элек-
трмен жабдықтау аса маңызды аймақтар жəне көрсетілетін қызметтер 
анықталады **

III

4) Сумен жабдықтаудың баламалы көздері тоқсан сайын тестіленеді ** II
5) Электрмен жабдықтаудың баламалы көздері тоқсан сайын тестіленеді, 

баламалы көздерден электр өндіру үшін қажетті отын қоры болады **
III

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 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 44- 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 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

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 құрамында есірткі заттар, 
психотроптық заттар бар дəрілік заттарды жəне жарамдылық мерзімі 
өткен прекурсорларды анықтау жəне жою 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 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) Медициналық карталарда міндетті ақпаратты қоса алғанда дəрілік 
заттарды тағайындауға қойылатын талаптар бекітілген: пациентті 
сəйкестендіру; дəрілік заттардың атауы (халықаралық пантенттелмеген 
немесе саудадағы атауы); дозасы; енгізу жолы*

I

2) Медициналық ұйымда ұйымның басшылығы дəрігерлік тағайындау 
немесе рецепт парақтарын толтырдың дұрыстығын бақылау ресімін 
əзірлеген жəне бекіткен *

I

3) Медициналық ұйымның басшылығы шұғыл жағдайларда дəрілік зат-
тарды ауызша тағайындау кезінде қолданылатын ресімдерді əзірлейді 
жəне бекітеді *

I

4) Тағайындаудың негізділігін жəне толықтығын анықтау үшін ағымдық 
медициналық карталарда дəрілік заттардың тағайындалуына тексеру 
жүргізіледі

I

5) Ұйымның рəсімдерінің жəне пациеттің қауіпсіздігінің сақталу мəніне 
медициналық карталардың таңдамалы клиникалық аудиті 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) 

2) Стерильді дəрілік заттарды дайындайтын медицина персоналы 
дəрілік заттарды дайындау қағидаттарына жəне асептика əдістеріне 
оқытылады **

3) Пациентке енгізілген жəне пациент қабылдаған əрбір дəрілік зат жазба 
уақытын жəне жазба авторын көрсете отырып, тағайындау парағында 
(немесе басқа құжатта) құжаттанады **

4) Дəрілік заттарды қауіпсіз енгізу бес тармақтың дұрыстығын тексеру 
арқылы қамтамасыз етіледі: дəл сол пациент, дəрілік зат, доза, енгізу 
жолы, қабылдау уақыты жəне жиілігі

5) Дəрілік заттарды пациенттің өздігімен енгізу процесі жазылады (ингаля-
тор немесе инсулинді қалам) *

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) Медициналық ұйымда əлеуетті қателіктерді жəне қателіктері 
анықтау, хабарлау жəне талдау процесі енгізілген (осы Стандарттың 
6-тармағының 4-тармағының 3) тармақшасын қарау)

I

3) Дəрігерлер жəне дəрілік заттармен жұмыс жасауға тартылған басқа да 
персонал үшін дəрілік заттар бойынша анықтамалық ақпарат қолжетімді 
болады 

I

4) Медициналық ұйымда дəрілік заттармен жұмыс жасауға тартылған дəрі-
герлер медициналық ұйымның басшылығы бекіткен рəсімдерге сəйкес 
дəрілік заттармен жұмыс істеу мəселелері бойынша оқытылады **

I

5) Медициналық ұйымда орта дəрілік заттармен жұмыс жасауға тартылған 
медицина персоналы жəне басқа да персонал медициналық ұйымның 
басшылығы бекіткен рəсімдерге сəйкес дəрілік заттармен жұмыс істеу 
мəселелері бойынша оқытылады **

I

4-тарау. Пациентті емдеу жəне оның күтімі
1-параграф. Пациенттің қауіпсіздігі.

53. 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 болады

I

5) Пациентті сəйкестендіру процесі пациенттің қауіпсіздігін арттыру үшін 
қолданылатын индикаторлар арқылы мониторингіленеді. Индикаторлар 
пациентті сəйкестендірудің пайдаланылатын тəсілдеріне байланысты 
таңдап алынады **

I

54. 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) Пациентке ауызша дəрілік заттар тағайындау, зертханалық жəне 
диагностикалық зерттеулердің сындарлы нəтижелері туралы хабарла-
ма ақпаратты ауызша жəне (немесе) телефон арқылы қабылдау мен 
берудің ОРС-ке сəйкес беріледі. 

I

3) Медициналық ұйым барлық зертханалық жəне диагностикалық зертте-
улер үшін (медициналық ұйым көрсететін немесе аутсорингке берілген) 
сындарлы мəндердің тізімін белгілейді 

I

4) Пациентке күтім көрсетуді жүзеге асыратын пациенттердің, 
адамдардың пациент күтімін беру кезінде медицина қызметкері 
арасындағы ақпаратты беру бойынша ОРС əзірленеді жəне енгізіледі

I

5) Зертханалық жəне диагностикалық зерттеулердің сындарлы 
нəтижелерін хабарлау кезінде ауызша жəне (немесе) телефон арқылы 
ақпарат беру процесі жəне ұйымдар мен қызметтер арасындағы 
пациентті беру процесі пациенттің қауіпсіздігін арттыру үшін 
қолданылатын индикатор арқылы мониторингіленеді*

I

55. 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

56. 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 *

І

2) Дене бөлігін операцияны (емшараны) орындайтын дəрігер тəуекелі 
жоғары операцияның жəне инвазивтік емшараның алдында 
медициналық ұйымда бекітілген бірыңғай белгі түрінде таңбалайды

І

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

І

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

І

5) Операция алды верификациялауды жəне тайм-аут рəсімін орындау 
пациенттің қауіпсіздігін арттыру үшін пайдаланылатын индикаторлар 
арқылы мониторингіленеді **

І

57. 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 түрлері мен сатыларын (қолды өңдеу), сондай-ақ қолды 
өңдеуге арналған көрсеткішті сипаттайтын дəлелді базаға негізделген 
рəсімдер əзірленеді

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

58. 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
59. 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 
сүйе мелдеуді 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
60. 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 құқықтары жəне олардың заңды өкілдері туралы ақпарат 
Қазақстан Республикасының заңнамасына ссəйкес 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

61. 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

62. 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

63. 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 меди-
циналық ұйымның бекітілген рəсімдеріне сəйкес өтініштерді құжат-
тандыруды жəне мониторингілеуді жүргізеді. Мониторинг нəтижелері 
медициналық қызметтердің сапасын арттыру үшін пайдаланылады

I

5) Өтініштерді талдау нəтижелері денсаулық сақтау ұйымының 
медициналық қызметінің сапасын арттыру үшін пайдаланылады
64. 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

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 

I 

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

65. 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

(Жалғасы 20-бетте) 
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(Жалғасы. Басы 18-19-беттерде) 

(Жалғасы 21-бетте) 

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

66. Емдеуден бас тарту. Пациент ұсынылған медициналық көмектен бас тарту 
құқығы туралы ақпараттандырылады

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) 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

67. 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

68. 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 базасын-

да 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
69. 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*

ІІІ

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

I

70. Пациенттерді бастапқы қарап-тексеру. Бастапты қарап-тексеру пациенттің 
қажеттіліктерін анықтау жəне бастапқы емдеу жоспарын құрастыру үшін 

ақпараттық болып табылады *
1) Пациентті бастапқы қарап-тексеруді Қазақстан Республикасының 

заңнамасына сəйкес жауапты тұлғалар жүзеге асырады *** 
I

2) Бастапқы қарап-тексеру жазбасы Қазақстан Республикасының 
заңнамасына сəйкес пациенттің медициналық картасына енгізіледі *** 

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-тексеру пациенттің психологиялық-эмоционалдық 
мəртебесін бағалауды қамтиды 

III 

71. 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

72. Пациентті қайта қарап-тексеру. Пациенттің жай-күйі динамикалы бақыланады 
жəне құжаттанады

1) Пациенттің жай-күйі жоспарынан мақсаттарға немесе күтілетін 
нəтижелерге жетуді бағалау мақсатында динамикалы бақыланады жəне 
емдеу құжаттанады

III

2) Пациенттерді қайта қарап-тексеру пациенттің жай-күйіне байланысты 
медициналық ұйымның рəсəмдеріне сəйкес 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 
медициналық ұйымның бекітілген рəсімдеріне сəйкес тиісті шаралар 
қабылданады

II

73. 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. 

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. 

II

5) Ауруханадан шығаруды жоспарлау медициналық картада құжаттанады 
жəне қажеттілікке байланысты жаңартылады 

II

74. Медициналық картадан 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 диаг-
нозды, ілеспе ауруларды, қарап-тексерудің, тексерудің негізгі дерек-
терін, 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 стационардан шығару күні 
беріледі не шығару эпикризінің мазмұнымен пациентті міндетті түрде 
таныстыра отырып, пациентті одан əрі емдеуге жауапты медицина 
қызметкеріне 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

75. Шұғыл медициналық көмек қызметтері барлық ұйым бойынша қолжетімді 
болып табылады*

1) Тəулік бойынша медициналық ұйымның аумағында реанимация 
қызметтері қолжетімді болып табылады (базалық жүрек-өкпе реанима-
циясын көрсету)

II

2) Базалық жəне тереңдетілген жүрек-өкпе реанимациясын көрсетуге 
арналған дəрілік заттардың, медициналық мақсаттағы бұйымдардың 
жəне жабдықтардың стандартталған жиынтығы тұрақты дайындықта 
сақталады

II

3) Базалық жəне тереңдетілген жүрек-өкпе реанимациясын көрсету 
тəртібін сипаттайтын емшаралар енгізіледі

I

4) Тереңдетілген (кеңейтілген) жүрек-өкпе реанимациясы медициналық 
ұйымның бекітілген ресімдеріне сəйкес көрсетіледі

I

5) Медицина қызметкерлері базалық жүрек-өкпе реанимациясын көрсетуге 
оқытылады

I

4-параграф. Зертханалық қызметтер
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

77. 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

78. 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

79. Зертханалық қауіпсіздік. Инфекциялық бақылаумен жəне ғимараттың 
қауіпсіздігімен өзара байланысты зертханалық қауіпсіздік бағдарламасы енгізіледі 

жəне орындалады*
1) Зертхананың барлық персоналы жұмысқа орналасу кезінде 

зертханалық қауіпсіздіктің негіздеріне оқытылады** 
II

2) Зертхананың барлық персоналы жаңа жабдықты алу кезінде немесе 
жұмыс əдістері өзгерген кезде зертханалық қауіпсіздіктің негіздеріне 
оқытылады** 

IІ

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

I

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

80. 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-шаралары жүргізіледі

II

81. Зертханалық жабдықтар. Зертханалық жабдықтар жұмыс күйінде сақталады
1) Зертханалық жабдық тестіленеді, сақталады, калибрленеді жəне осы 

əрекеттер құжаттанады**
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
82. 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

83. 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 54-тармағының 
1) жəне 3) тармақшаларын қарау) 

I

84. 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

85. 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-тармағын 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

86. 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

Ішкі рəсімдердің (ішкі нормативтік құжат) жазылуын қажет етілетін стандарт немесе 
өлшемшарт белгімен * белгіленеді

Кез келген басқа растайтын құжаты болуын қажет ететін стандарт немесе 
өлшемшарт белгімен ** белгіленеді (мысалы, дəріске қатысушылардың тізімі, жұмыс 
жоспары, есепк еалу журналы, жəне т.б.).

Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілеріне жəне құқықтық 
актілеріне негізделген стандарт немесе өлшемшарт белгімен *** белгіленеді

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің
2018 жылғы 5 маусымдағы № 325 бұйрығына 5 қосымша

2012 жылғы 2 қазандағы Қазақстан Республикасы
Денсаулық сақтау министрінің бұйрығына 5-қосымша

Паллиативтік көмек жəне мейіргер күтімін 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 та-
былатын 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 немесе 
стратегиялық жоспар) (бұдан əрі – стратегиялық жоспар) миссия, пайы-
мы, 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 жо-
спары 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 туындайтын 
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 
ынталандырады жəне жұмысты жақсарту бойынша жүйелі шараларды қабылдайды

1) Медициналық ұйымның басшылығы жəне персонал мына 
анықтамаларға 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 рəсімдеріне сəйкес инциденттер ту-
ралы 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 са-
пасын 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 нəтиже-
лері туралы медициналық ұйымның басшысы жəне қызығушылық 
танытқан пациент(тер), сондай-ақ Медициналық ұйымды басқару ор-
ганы 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 статис-
тикалық деректерді тиісінше пайдалану əдістеріне (құралдарына) 
оқытылады 

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 индика-
торларын анықтауға қатысады. Негізгі индикаторларға жету бойынша 
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 форму-
лалары 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 тал-
дау 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 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 немесе 
жою бағдарламасының іс-шараларын толыққанды іске асыру бойынша 
шараларды қабылдайды (жыл сайын тəуекелдерді азайту бойынша 
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 клиникалық хаттамаларды 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

II

4) Клиникалық аудит дəлелді медицина негізіндегі клиникалық 
хаттамалардың талаптарына сəйкес медициналық құжаттарды толық 
ретроспективті жəне (немесе) ағымдағы талдау арқылы жүргізіледі

III

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» индика-
торы 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 
аурулардың 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 
ресурстармен 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 болады **

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 сараланып жүргізіледі

1) Медициналық ұйым персоналының жалақысын сараланған төлеу 
Басқару органымен 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 
басшылығымен бекітілген персоналдың еңбек өнімділігін анықтауға 
арналған индикаторлар 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 ұйым-
дастырушылық құрылымның, штаттық кестесінің 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 болады

III

2) Басшылық жұмыс үшін қажетті уақтылы ақпаратты алу жəне алмасу 
үшін медицина қызметкерлерінің интернет желісіне кіруін 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 ақпараттық жүйені 
енгізу жəне пайдалану 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 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 

III

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 терапи-
ялар пациенттің медициналық картасында уақытылы құжаттандыры-
лады *

I

4) Медициналық карталарда медициналық ұйымның басшылығымен бе-
кітілген аббревиатуралар, тізімдегі символдар пайдаланылады. Меди-
циналық 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) тар-
мақшасын 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 *** 

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, 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 **

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 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 

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

III

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 

II

4) Əрбір медицина қызметкерінің жеке іс парағы жылына бір рет 
жүргізілетін персонал қызметін бағалау нəтижелерін қамтиды

III

5) Əрбір медицина қызметкерінің жеке іс парағы медициналық ұйымның 
базасында жəне ұйымнан тыс оқытудан өту туралы жазбаларды 
қамтиды

II

23. Нұсқаулық. Медициналық ұйым ұйыммен таныстыру үшін əрбір қызметкермен 
нұсқаулық 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-
циналық 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 жүргізі-
леді (провизорлар жəне фармацевттер, нұсқаушылар жəне басқалары) 

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 формасы жеке істе сақталады. 
Ұйымның персоналы оның жұмысын бағалау нəтмжелерімен 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
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(Жалғасы. Басы 18-20-беттерде) 

(Жалғасы 22-бетте) 

27. Штаттын тыс қызметкерлер. Ұйымның штаттық кестесінде жоқ 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 
тауарлардың 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, анти-
септикатер, сулықтар немесе қолды кептіруге арналған басқа да құрал-
дар 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. Ас блогы. Медициналық ұйым ас дайындау кезінде инфекциялар
тəуекелдерін азайтады

1) Тамақ өнімдерімен жұмыс істеуд барлық сатыларда Қазақстан 
Республикасының заңнамасы талаптарына сəйкес келеді жəне олардың 
сақталуы мен қауіпсіздігі қамтамасыз етіледі ***

2) Тамақ өнімдері температуралық режимді, ылғалдылықты, жарықтан 
қорғауды, желдетуді, сақтау мерзімін, тауар көршілестігін, шығу жерін 
растайтын құжаттардың болуын, сапасы мен қауіпсіздігін, олардың 
ластануы мен бұзылуын болдярмайтын шарттардың сақталуын 
қоса алғанда Қазақстан Республикасының халықтың санитариялық-
эпидемиологиялық саламаттылығы нормаларының талаптарын сақтай 
отырып сақталады *

3) Ас дайындаудың технологиялық процесстері температуралық режимді, 
аймаққа бөлуді (шикі жəне дайын өнім), бөлшектеу мүкаммалын, 
жабдықты жəне ыдысты таңбалауды, дайын жəне шикі тамақ өнімдерін 
бөлек өңдеуді қоса алғанда Қазақстан Республикасының халықтың 
санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылық нормаларының талап-
тарын сақтай отырып жүргізіледі 

4) Санитариялық-эпидемиологиялық талаптарға сəйкес ас блогында 
кросс-инфекцияларды болдырмау үшін тамақ өнімдерін, беткейліктерді, 
ыдыстарды жəне ас дайындау, өңдеу жəне сақтаудың басқа да орында-
рын өңдеу жүргізіледі

5) Медициналық ұйымның ас блогының персоналы медициналық 
қарап-тексеруден, орындайтын жұмыс сипатына сəйкес кəсіби 
даярлықтан (біліктілік, мамандық), сондай-ақ тамақ өнімдері өндірісінің 
қауіпсіздігін қамтамасыз ететін Қазақстан Республикасының халықтың 
санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы нормаларының та-
лаптарын сақтау саласында оқытудан жəне аттестациялаудан өтеді **

35. Инженерлік жүйелер жəне жөндеу жұмыстары. Инфекциялық бақылау 
инженерлік жүйелермен сақталады. Жөндеу жұмыстарын жүргізу кезінде 

инфекциялық бақылау талаптары сақталады
Асептикалық жұмыс аймағы қажет орындарда (микробиологиялық, 
патологоанатомиялық зертханалар) медициналық ұйымда мамандан-
дырылған зертханалық жабдықтар орнатылады (ламинарлық бокстар)

II

Инфекциясы бар пациенттерді оқшаулауға арналған жеке кіру есігі 
бар сүзгі жəне (немесе) оқшаулау бөлмесі Қазақстан Республикасы 
заңнамасының талаптарына сəйкес жабдықталған ***

I

Медициналық ұйымда жөндеу жəне құрылыс жұмыстарын жүргізу 
кезінде инфекциялық бақылау бойынша, жұмыстың масштабына жəне 
түріне байланысты тəуекелдердің деңгейін анықтау бойынша рəсімдер 
сақталады *

I

Жөндеу жұмыстарын жүргізетін тұлғалар инфекциялық бақылау 
мəселелері бойынша оқытудан өтеді

II

Жөндеу-құрылыс жұмыстарының нəтижесінде пациенттердің жəне 
персоналдың инфекция жұқтыруын болдырмау үшін оларды жүргізу 
медициналық ұйымның инфекциялық бақылау бойынша жауапты 
тұлғасымен жазбаша келісіледі **

II

36. Оқшаулау рəсімі. Медициналық ұйымда инфекциялық пациентті оқшаулау 
бойынша рəсімдер мен алгоритмдер əзірленеді жəне енгізіледі.

1) Медициналық ұйымның персоналы инфекциялық пациенттерді 
оқшаулау бойынша рəсімдер мен алгоритмдерге оқтылады

2) Медициналық ұйымда инфекциясы бар пациенттерді оқшаулау үшін же-
ке кіру есігі бар сүзгі жəне (немесе) боксы бар оқшаулау бөлмесі болады

3) Инфекциялық пациенттің болуы аймағында жеке қорғаныш құралы, 
инфекциялық жұқтыру тəуекелі туралы персонал мен келушілерді 
ақпараттандыратын көзбен көрінетін белгі болады. Оқшаулау рəсімі 
қолды өңдеу қағидаларын қатаң сақтауды қамтиды.

4) Инфекциясы бар пациенттер жəне оларды күтуші адамдар қолды өңдеу 
қағидаларын қоса алғанда инфекциялық бақылау мəселелеріне жəне 
оқшаулау бойынша пациентке қойылатын талаптарға оқытылады** 

5) Инфекциясы бар пациенті бар жəне ол ауруханадан шығарылғаннан 
кейін үй-жайларды жəне заттарды жинау, өңдеу Қазақстан 
Республикасының халықтың санитариялық-эпидемиологиялық 
саламаттылығы талаптарына сəйкес жүргізіледі***

37. Персоналды инфекциялық бақылау мəселелері бойынша оқыту.Медициналық 
ұйым инфекциялық бақылау бойынша персоналды үздіксіз оқытуды жүргізеді

1) Жыл сайын медициналық ұйымның дəрігерлік персоналы инфекциялық 
бақылау мəселелері бойынша оқытудан өтеді **

IIІ

2) Медициналық ұйым персоналының инфекциялық бақылау бойынша 
білімдері жыл сайын тестіленеді

IIІ

3) Инфекциялық бақылау бойынша қосымша оқыту студенттер, резиден-
тура тыңдаушылары, медициналық ұйым базасында оқитын басқа да 
тұлғалар үшін жүргізіледі

IІ

4) Пациенттерді, пациенттердің заңды өкілдерін инфекциялық бақылау 
мəселелері бойынга оқыту жүргізіледі 

IIІ

5) Инфекциялық бақылау мониторингінің индикаторлар көрсеткіштері 
төмендеген жағдайда, медициналық ұйым медицина персоналын 
инфекциялық бақылау мəселелері бойынша қосымша оқытудан өткізеді 
(Стандарттың 29-тармағының 5) тармақшасы)

IIІ

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 жа-
сайды, ол ғимараттың жəне қоршаған ортаның қауіпсіздігін сақтау бой-
ынша əрекеттерді үйлестіреді **

III

2) Ғимараттың қауіпсіздігі бойынша бағдарлама Қазақстан 
Республикасының заңнамасы негізінде əзірленеді жəне мынадай 
бөлімдерді қамтиды: қоршаған ортаның қауіпсіздігі жəне күзет жүйесі, 
өрт қауіпсіздігі, төтенше жағдайларға дайындық, қауіпті материалдар-
мен жұмыс істеу, медициналық жабдықтар, коммуналдық (инженерлік) 
жүйлер * 

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 
қауіпсіздігі жөніндегі комиссиядан немесе жауапты лауазымды 
тұлғадан Ғимараттың қауіпсіздігі бойынша бағдарламаның орындалу-
ына жүргізілген 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 медициналық ұйымның 
басшылығы қаражат бөлу, мүдделі тараптарды ақпараттандыру 
жəне анықталған тəуекелдерді азайту бойынша қажетті əрекеттерді 
қабылдайды

I

40. Күзет жəне қорғау. Медициналық ұйымның ғимаратын жəне аумағын күзету 
жəне қорғау қамтамасыз етіледі (осы Стандарттың 38-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 қауіпін жəне түтіндеуді төмендету бойынша бағдарлама 
енгізіледі 

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

42. Басқа да төтенше жағдайлар. Басқа да төтенше жағдайлардың қауіпін 
төмендету бойынша бағдарлама енгізіледі*

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

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 ескер-
ту белгілерін көрсете отырып, медициналық ұйымның барлық қауіпті 
материалдары мен қалдықтарының тізімі (от қауiптi материалдарын 
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

I

44. Медициналық жабдық. Медициналық жабдықтың қауіпсіздігі тестілеу, калиб-
рлеу, жұмыс жағдайында сақтау жəне персоналды оқыту жолымен қамтамасыз 

етіледі
1) Медициналық жабдықтардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету бойын-

ша бағдарлама енгізіледі (осы Стандарттың 38- 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 шаралар 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 

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

46. Су жəне электр жүйесі. Медициналық ұйымда судың жəне электрдің балама 
көздерін қоса алғанда оларға үдіксіз қолжетімділік қамтамасыз етіледі

1) Медициналық ұйымда электр жылдың кез келген уақытында тəулік бой-
ына қолжетімді болып табылады

III

2) Медициналық ұйымда ауыз су жылдың кез келген уақытында тəулік 
бойына қолжетімді болып табылады

3) Медициналық ұйымда балама көздерден сумен жабдықтау жəне элек-
трмен жабдықтау аса маңызды аймақтар жəне көрсетілетін қызметтер 
анықталады **

III

4) Сумен жабдықтаудың баламалы көздері тоқсан сайын тестіленеді ** II
5) Электрмен жабдықтаудың баламалы көздері тоқсан сайын тестіленеді, 

баламалы көздерден электр өндіру үшін қажетті отын қоры болады **
III

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 II
2) Персонал өрт туралы хабарлауды қоса алғанда өрт кезіндегі 

əрекеттерге, өртті сөндіру жəне пациенттерді көшіру дағдыларына 
оқытылады

II

3) Персонал төтенше жағдайлар кезіндегі əрекеттерді қоса алғанда 
жабдықтармен жəне коммуналдық (инженерлік) жүйелермен жұмыс 
істеуге оқытылады (осы Стандарттың 44- 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 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

49. 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 темпе-
ратуралық 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

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 құрамында есірткі заттар, 
психотроптық заттар бар дəрілік заттарды жəне жарамдылық мерзімі 
өткен прекурсорларды анықтау жəне жою 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 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) Медициналық карталарда міндетті ақпаратты қоса алғанда дəрілік 
заттарды тағайындауға қойылатын талаптар бекітілген: пациентті 
сəйкестендіру; дəрілік заттардың атауы (халықаралық пантенттелмеген 
немесе саудадағы атауы); дозасы; енгізу жолы*

I

2) Медициналық ұйымда ұйымның басшылығы дəрігерлік тағайындау 
немесе рецепт парақтарын толтырдың дұрыстығын бақылау ресімін 
əзірлеген жəне бекіткен *

I

3) Медициналық ұйымның басшылығы шұғыл жағдайларда дəрілік зат-
тарды ауызша тағайындау кезінде қолданылатын ресімдерді əзірлейді 
жəне бекітеді *

I

4) Тағайындаудың негізділігін жəне толықтығын анықтау үшін ағымдық 
медициналық карталарда дəрілік заттардың тағайындалуына тексеру 
жүргізіледі

I

5) Ұйымның рəсімдерінің жəне пациеттің қауіпсіздігінің сақталу мəніне 
медициналық карталардың таңдамалы клиникалық аудиті жүргізіледі *

I

52. 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) Ауруханадан шыққаннан кейін ұсынылатын дəрілік заттар бойын-
ша оқытуды қоса алғанда дəрілік заттарды қабылдау мəселелеріне 
пациентті оқыту жүргізіледі**

3) Медициналық ұйымда əлеуетті қателіктерді жəне қателіктері 
анықтау, хабарлау жəне талдау процесі енгізілген (осы Стандарттың 
6-тармағының 4-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 
басшылығы бекіткен 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) таға-
йындалуы шектелген антибиотиктердің тізімін қамтиды, сонымен қатар 
резервтік антибиотиктерді қолдануға көрсетілімдерді сипаттайды *

I

2) Антибиотиктерді бақылау бойынша бағдарлама немесе нұсқаулық 
медициналық ұйымның басшылығымен бекітілген ресімдерге 
сəйкес ұжымдық əзірленеді (дəрігердің жəне (немесе) клиникалық 
фармакологтың, инфекциялық бақылау, микробиология бойынша 
маманның қатысуымен) 

I

3) Дəрігерлер жəне басқа да пайдаланушылар антибиотиктерді бақылау 
бойынша 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 
па циенттерді сəйкестендірудің басқа балама тəсілдері арқылы 
жеңілдетіледі

I

4) Пациенттің идентификаторлары медициналық карталардың барлық 
нысандарында 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) 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) Пациентке ауызша дəрілік заттар тағайындау, зертханалық жəне 
диагностикалық зерттеулердің сындарлы нəтижелері туралы хабарла-
ма ақпаратты ауызша жəне (немесе) телефон арқылы қабылдау мен 
берудің ОРС-ке сəйкес беріледі. 

I

3) Медициналық ұйым барлық зертханалық жəне диагностикалық зертте-
улер үшін (медициналық ұйым көрсететін немесе аутсорингке берілген) 
сындарлы мəндердің тізімін белгілейді 

I

4) Пациентке күтім көрсетуді жүзеге асыратын пациенттердің, адамдардың 
пациент күтімін беру кезінде медицина қызметкері арасындағы 
ақпаратты беру бойынша ОРС əзірленеді жəне енгізіледі

I

5) Зертханалық жəне диагностикалық зерттеулердің сындарлы 
нəтижелерін хабарлау кезінде ауызша жəне (немесе) телефон арқылы 
ақпарат беру процесі жəне ұйымдар мен қызметтер арасындағы 
пациентті беру процесі пациенттің қауіпсіздігін арттыру үшін 
қолданылатын индикатор 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 па-
циент. 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 *

І

2) Дене бөлігін операцияны (емшараны) орындайтын дəрігер тəуекелі 
жоғары операцияның жəне инвазивтік емшараның алдында 
медициналық ұйымда бекітілген бірыңғай белгі түрінде таңбалайды

І

3) Медициналық ұйымның басшылығымен бекітілген рəсімдерге жəне 
нысанға мына процестерді тексеруді қамтитын операция алдындағы 
верификация жүзеге асырылады:
пациенттің өзінің идентификаторларын (толық аты, туған жылы) рас-
тауы
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

І

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.

І

5) Операция алды верификациялауды жəне тайм-аут рəсімін орындау 
пациенттің қауіпсіздігін арттыру үшін пайдаланылатын индикаторлар 
арқылы мониторингіленеді **

І

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 жуу түрлері мен сатыларын (қолды өңдеу), сондай-ақ қолды 
өңдеуге арналған көрсеткішті сипаттайтын дəлелді базаға негізделген 
рəсімдер əзірленеді

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 құқықтары жəне олардың заңды өкілдері туралы ақпарат 
Қазақстан Республикасының заңнамасына ссəйкес 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 талғам-
дарын 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 меди-
циналық ұйымның бекітілген рəсімдеріне сəйкес өтініштерді құжат-
тандыруды жəне мониторингілеуді жүргізеді. Мониторинг нəтижелері 
медициналық қызметтердің сапасын арттыру үшін пайдаланылады

I

5) Өтініштерді талдау нəтижелері денсаулық сақтау ұйымының 
медициналық қызметінің сапасын арттыру үшін пайдаланылады

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

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 

I 

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

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 сипат-
тайтын 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 
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) 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

3-параграф. Клиникалық күтімнің негіздері
69. 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

IІ

2) Тəуекел тобындағы пациенттерді қарап-тексеру, емдеу, күтім жасау, 
олармен жұмыс істеу ерекшеліктерін сипаттайтын емшаралар енгізіледі *

ІІІ

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

I



22 11 ШІЛДЕ 2018 ЖЫЛRESMI

(Жалғасы. Басы 18-21-беттерде) 

(Соңы 23-бетте) 

70. Бастапқы қарап-тексеру. Бастапты қарап-тексеру пациенттің
қажеттіліктерін анықтау жəне бастапқы емдеу жоспарын құрастыру үшін 

ақпараттық болып табылады *
1) Пациентті бастапқы қарап-тексеруді Қазақстан Республикасының 

заңнамасына сəйкес жауапты тұлғалар жүзеге асырады *** 
I

2) Бастапқы қарап-тексеру жазбасы Қазақстан Республикасының 
заңнамасына сəйкес пациенттің медициналық картасына енгізіледі *** 

I

3) Қарап-тексеруді қоса алғанда медициналық картадағы жазбалар, 
пациентті емдеуге жəне оның күтіміне тартылған медициналық 
персоналға қолжетімді болып табылады 

II

4) Білікті мамандар құжаттармен расталған өздерінің білімі, біліктілігі жəне 
дағдылары негізінде қарап-тексерулер жүргізеді

II

5) Бастапқы қарап-тексеру пациенттің психологиялық-эмоционалдық 
мəртебесін бағалауды қамтиды 

II 

71. Бастапқы қарап-тексеруді құжаттандыру. Бастапқы қарап-тексеруді білікті адам 
жүргізеді жəне медициналық ұйымның бекітілген рəсімдеріне сəйкес медициналық 

картада құжатталады*
1) Бастапқы қарап-тексеру Қазақстан Республикасының заңнамасына 

сəйкес пациентің медициналық картасына жазылады***
ІІ

2) Медициналық құжатты ресімдеу пациенттерді қарап-тексеруді жүргізетін 
дəрігер мамандығының барлық түрлері үшін (жəне егер мейіргерлер 
үшін қолданылатын болса) бастапқы қарап-тексерудің бекітілген нысан-
дарына сəйкес жүзеге асырылады 

ІІ

3) Шұғыл пациентті бастапқы қарап-тексеру Қазақстан Республикасының 
заңнамасы талаптарына жəне медициналық ұйымның рəсімдеріне 
сəйкес жүргізіледі жəне құжатталады

ІІ

4) Ұйымда зорлық-зомдылық құрбандарын, қатігездік немесе 
немқұрайлылық қарым-қатынасты анықтау процесі болады:
1) осындай пациенттер туралы тиісті сыртқы ұйымға жүгінуі тиіс ақпарат 
бойынша өлшемшарттар анықталған;
2) зорлық-зомбылық, қатігездік немесе немқұрайлылық қарым-қатынас 
белгілері болған кезде (денедегі көгеру іздері немесе сызаттар немесе 
сұрау кезінде анықталған) медициналық ұйым ол туралы құқық қорғау 
органдарына дереу хабарлайды жəне оларды болдырмау бойынша 
шаралар қабылдайды;
3) персонал зорлық-зомбылық, қатігездік немесе немқұрайлылық 
қарым-қатынас анықталған процеске жəне қағидаларға оқытылған

72. 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

I

2) Емдеу жоспарын əзірлеуге топ тартылады (дəрігер, мейіргер жəне басқа 
да мамандар) 

I

3) Емдеу жоспары мүмкіндігінше емдеудің мақсаттарын немесе күтілетін 
нəтижелерді қамтиды 

I

4) Емдеу жоспары медициналық ұйымның басшысы бекіткен клиникалық 
хат тамалар 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

I

73. Пациентті қайта қарап-тексеру. Пациенттің жай-күйі динамикалы бақыланады 
жəне құжаттанады

1) Пациенттің жай-күйі жоспарынан мақсаттарға немесе күтілетін 
нəтижелерге жетуді бағалау мақсатында динамикалы бақыланады жəне 
емдеу құжаттанады

III

2) Пациенттерді қайта қарап-тексеру пациенттің жай-күйіне байланысты 
медициналық ұйымның рəсəмдеріне сəйкес 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 
медициналық ұйымның бекітілген рəсімдеріне сəйкес тиісті шаралар 
қабылданады

II

74. 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. 

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. 

II

5) Ауруханадан шығаруды жоспарлау медициналық картада құжаттанады 
жəне қажеттілікке байланысты жаңартылады 

II

75. Медициналық картадан 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 диаг-
нозды, ілеспе ауруларды, қарап-тексерудің, тексерудің негізгі дерек-
терін, 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 стационардан шығару күні 
беріледі не шығару эпикризінің мазмұнымен пациентті міндетті түрде 
таныстыра отырып, пациентті одан əрі емдеуге жауапты медицина 
қызметкеріне 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

Ішкі рəсімдердің (ішкі нормативтік құжат) жазылуын қажет етілетін стандарт немесе 
өлшемшарт * белгімен белгіленеді

Кез келген басқа растайтын құжаты болуын қажет ететін стандарт немесе 
өлшемшарт ** белгімен белгіленеді (мысалы, дəріске қатысушылардың тізімі, жұмыс 
жоспары, есепке алу журналы, жəне т.б.).

Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілеріне жəне құқықтық 
актілеріне негізделген стандарт немесе өлшемшарт *** белгімен белгіленеді

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің
2018 жылғы 5 маусымдағы № 325 бұйрығына 6-қосымша

2012 жылғы 2 қазандағы Қазақстан Республикасы
Денсаулық сақтау министрінің бұйрығына 6-қосымша

Қан қызметі саласындағы қызметті жүзеге асыратын денсаулық сақтау 
ұйымдары үшін аккредиттеу стандарттары 

1-тарау. Басшылық
№ Өлшенетін өлшемшарттар Ранг 

 1. Қан қызметі саласындағы қызметті жүзеге асыратын денсаулық сақтау 
басқармасының органы. Қан қызметі саласындағы қызметті жүзеге асыратын 

денсаулық сақтау ұйымының ( бақылау кеңесі, Директорлар кеңесі, құрылтайшысы 
(жəне)) басқармасының органының функциялары белгіленген жəне құжаттанған 
1) Ұйымның бірінші басшысына бөліп берілген өкілеттіктерді қоса алғанда 

Басқарма органының құрылымы мен функуциясы Медициналық 
ұйымның Жарғысында (ережелері) жазып берілген**

III

2) Ұйымның Басқару органының мүшелері Қазақстан Республикасының 
заңнамасына сəйкес сайланады ***

III

3) Басқару органымен ұйымның бірінші басшысының(ларының) қызметін 
бағалау өлшемшарттары бекітілген жəне жыл сайын жүргізіледі *

III

4) Медициналық ұйым тоқсан сайын Басқару органына медицина 
қызметкерінің қателіктері, шағымдар, өлім-жітім жəне аталған оқиғалар 
бойынша жүргізілген талдау нəтижелері туралы мəліметтерді қоса ал-
ғанда оның қызметінің негізгі нəтижелері туралы есептерді ұсынады **

II

5) Басқару органының жұмысын жоғары тұрған денсаулық сақтау орга-
ны немесе жоғары тұрған құрылтайшы жыл сайын бағалау жүргізіледі 
жəне ұйымның бірінші басшысын(ларын) бағалау құжатпен расталады.
Ұйымның жоғары басқару деңгейі болып табылатын Басқару органы 
жыл сайынғы өзін-өзі бағалау түрінде өз қызметін бағалайды **

I

 2. Стратегиялық жəне операциялық жоспарлау. Ұйымның басшылығы халықтың 
қажеттіліктеріне сəйкес қызметтерді жоспарлайды

1) Стратегиялық жоспарлау бойынша құжатта (даму стратегиясы немесе 
стратегиялық жоспар) (бұдан əрі – стратегиялық жоспар) миссия, пайы-
мы, құндылықтар, стратегиялық мақсаттар, міндеттер жəне міндеттерді 
орындау индикаторлары мазмұндалады. Өндірістік жоспар, қажетті 
ресрурстар, ресурспен жабдықтау жөніндегі іс-шаралар жəне жұмыс 
істеудің басқа да стратегиялық мəселелері ұйымды басқару жəне 
қаржыландыру органымен келісіледі***

III

2) Стратегиялық жоспар ұйымның құрылымдық бөлімшелері өкілдерінің 
қатысуымен əзірленеді жəне Басқару органымен келісіледі **

II

3) Жылдық жұмыс жоспары бірінші басшы бекіткен стратегиялық жоспар 
мен бөлімшелердің жұмыс жоспарлары негізінде əзірленеді **

II

4) Басшылық тоқсан сайын ұйымның жылдық жоспарындағы 
(бөлімшелердің жұмыс жоспарлары) іс-шаралардың орындалуына 
жəне индикаторлар бойынша деректерге мониторинг жүргізеді**

II

5) Өндірістік міндеттерді іске асыру үшін ұйымды қажетті ресурстармен 
қамтамасыз ету бойынша жылдық есеп жыл сайын жоспарланады.**

I

 3. Өндірістік басқару.Ұйымды тиімді басқару оның миссиясы мен негізгі ұйымдық 
қызметіне сəйкес жүзеге асырылады

1) Ұйымның миссиясы жəне пайымы оның медицина персоналы жəне 
халық үшін қолжетімді болып табылады

III

2) Ұйым Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына 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) Ұйымның басшылығы тəуекелдердің алдын алу бойынша (осы 
Стандарттың 9-тармағының 1), 4) жəне 5) тармақшаларын қарау), оның 
ішінде уəкілетті органдардың тексеру нəтижелеріне уақтылы ден қоюы 
арқылы жүйелі, жоспарлы жұмыстар жүргізеді **

I

 4. Ұйымдастырушылық құрылым. Ұйымдастырушылық құрылым ұйымның 
миссиясына жəне қызметіне сəйкес келеді

1) Ұйымдастырушылық құрылым схема түрінде ұсынылады, ұйымның 
басшысымен бекітіледі жəне ұйым персоналының мəліметіне дейін 
жеткізіледі**

III

2) Ұйым басшылығы əрбір құрылымдық бөлімшенің функцияларын 
бекітеді *

II

3) Ұйымның басшылығы мыналарды бақылау бойынша жауапты 
тұлғаларды белгілейді (бірінші басшының орынбасарлары):
қызметті ұйымдастыруды жалпы басқару (бірінші басшының орынба-
сары);
медициналық қызмет көрсету, оның ішінде тиісті өндірістік практика 
үшін жауапты адамдар;
медициналық қызмет көрсету сапасын басқару, оның ішінде сапаны 
бақылау ***

III

4)  Ұйымның басшысы ұйымның миссиясын іске асыру үшін орта медици-
на персоналының қызметін бақылау бойынша жауапты тұлғаны жəне 
(немесе) өзге де басшы адамды бекітеді ***

III

5) Қаржы ресурстарын тиімді басқаруды бақылау бойынша жауапты адам 
тағайындалады ***

III

 5. Əдеп нормалары. Ұйымның əдеп нормалары анықталады жəне сақталады
1) 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) Ұйымда медициналық көмек көрсету кезінде туындайтын əдеп 
мəселелерін қарау үшін Əдеп комиссиясы құрылған **

II

4) Ұйымда əдеп мəселелері бойынша анықтау, уақытылы талдау жəне 
шаралар қабылдау процесі Қазақстан Республикасы заңнамасының 
талаптарына сəйкес енгізілген***

I

5) Ұйымның медицина персоналы əдеп нормаларының мəселелері бой-
ынша оқытудан өтеді **

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 персонал мына 

анықтамаларға сəйкес: «қауіпсіздік мəдениеті», «инцидент», «əлеуетті 
қателік», «қателік», «экстремалды оқиға», сондай-ақ хабарлау жəне 
инциденттерді тергеу ережелері бойынша оқытудан өткен **

I

2) Медициналық ұйымда инциденттерді анықтауға, құжаттандыруға жəне 
мониторинг жүргізуге жауапты лауазымды тұлғалар анықталған 

I

3) Медициналық ұйымның бекітілген рəсімдеріне сəйкес инциденттер ту-
ралы тіркеу жəне хабарлау процесі енгізілген *

I

4) Ұйымның персоналы инциденттер туралы тіркей жəне хабарлау 
процесі туралы хабарланған

I

5) Қызмет көрсету сапасын арттыру мақсатында медициналық ұйым 
басшылығы мəселелерді болдырмауға жəне тəуекелдерді азайтуға 
бағытталған жүйелі шаралар қабылдайды **

I

 7. Сапаны бақылау. Ұйымда медициналық қызметтер сапасын үздіксіз арттыру 
жүйесі енгізген

1) Барлық бөлімшелердің қатысуымен қызметтер сапасын үздіксіз 
жақсарту жəне пациенттердің қауіпсіздігін арттыру жөніндегі іс-
шаралар жыл сайын əзірленеді*

I

2) Сапаны үздіксіз жетілдіру жөніндегі іс-шаралар:
құрылымдық бөлімшелердің басшыларымен бірлесе əзірленеді;
сапаны арттыру жөніндегі іс-шаралар, іс-қимыл жоспары, жетістікке 
жету мақсаттары мен əдістері егжей-тегжейлі анықталады;
аудиттер жүргізудің, сапа индикаторлары бойынша деректер жинаудың 
кестесі анықталады;
жауапты тұлғалар мен орындау мерзімдері анықталады*

II

3) Медициналық қызметтің сапасын үздіксіз жақсарту бойынша құжатта 
сапаны арттыру жөніндегі іс-шараның «экстремальды оқиғасы» 
терминіне анықтама беріледі

II

4) Экстремальды оқиға міндетті тергеп-тексеруге жатады жəне оның 
нəтижелері туралы ұйым басшылығына хабарланады

II

5) Ұйым персоналы қызмет мониторингтің нəтижесінде алынған 
деректерді тиісті пайдалану жəне сапаны жақсарту əдістерінде 
(құралдарына) оқытылады **

I

8. Сапаны үздіксіз арттыру. Ұйымда медициналық қызметтердің сапасын жəне 
пациенттің қауіпсіздігін үздіксіз арттыру бағдарламасы енгізіледі

1) Басшылық жыл сайын жалпы ұйым жəне жекелеген құрылымдық 
бөлімшелер үшін пациенттердің қызметтері мен қауіпсіздігі сапа-
сын арттырудың басым индикаторларын (бұдан əрі – индикаторлар) 
анықтауға қатысады

I

2) Индикаторлар мониторингі нəтижелерінің деректерін ұйымның персо-
налы талдайды. Қызметті талдау нəтижелерін ұйымның басшылығы 
қарайды жəне v қызметін жақсарту үшін қолданады**

I

3) Практикалық қызметті белгіленген қағидалармен жəне 
нұсқаулықтармен бағалау бойынша ішкі аудиттерді аудиттер жүргізудің 
белгіленген кестесіне сəйкес ұйымның құзыретті персоналы немесе 
сарапшылар тобы жүргізеді.***
Аудиттің нəтижелері медициналық қызметтердің сапасын арттыру үшін 
қолданылады

I

4) Ішкі аудиттің нəтижелері тиісті комиссиялардың жұмысында, 
отырыстарда немесе конференцияларда талқыланады, олар 
процестерді жетілдіру үшін қолданылады; есептерге сапаны жақсарту 
бағдарламасының бөлігі ретінде енгізіледі **

I

5) Өндірістік қызметтің сəйкессіздіктерін қарастыру, оның құзыреттілігін 
жəне жұмыс істеу тəртібін анықтау үшін комиссия құрылады.

I

 9. Тəуекелдерді басқару. Ұйымда тəуекелдерді басқару бойынша бағдарлама 
енгізіледі

1) 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) Ұйымның сапа саласындағы мақсаттарына сəйкес келетін қауіпсіз до-
норларды тарту үшін стратегия əзірленеді, онда:
донорлықтың негізгі қағидаттары (ерікті, ақысыз);
донорларды тарту үшін халқтың нысаналы топтары;
əлеуетті донорларды ынталандыру жəне оқыту əдістері;
донорлық кадрларды сақтау саясаты *

I

3) Ұйым тəуекелдерді үздіксіз бағалауды жүргізеді. Тəуекелдер туралы 
ақпарат көздері: донорлардың инциденттерін жəне қолайсыз əсерін 
жəне асқынуларын зерттеу нəтижелері;донорлықтан кейінгі донорлар 
туралы ақпаратты талдау (донордың белгіленген өлшемшарттарға 
сəйкестігі туралы ақпарат); медицина персоналынан, пациенттерден 
жəне олардың заңды өкілдерінен алынған ақпарат, құжттаманы шолу **

I

4) Ұйымда құрылымдық бөлімшелердің басшыларын жəне олардың пер-
соналын ұйымда бар тəуекелдер бойынша оқыту жүргізіледі **

I

5) Ұйымның басшылығы тəуекелдерді азайту немесе жою үшін шаралар 
қабылдайды.
Тəуекелдерді азайту жөніндегі іс-шаралар сапаны арттыру 
бағдарламасына енгізіледі **

I

10. Халықпен жұмыс. Ұйым көрсетілетін медициналық қызметке қолжетімділікті 
арттыру жəне халықты ақпараттандыру бойынша шаралар қабылдайды

1) Ұйым қан донорлығы жəне көрсетілетін қызметтер туралы халықты 
ақпараттандырады **

III

2) Донорлармен өзара іс-қимыл:
карантиндеуді қамтамасыз ететін қайта жоспарлы донация немесе 
қайта тексеріп-қарау үшін донорларды шақыру;
шағымдар мен ұсыныстарды қарау арқылы жүзеге асырылады**

III

3) Қанды дұрыс пайдалану, тапсырыс беру, жеткізу тəртібі жəне 
трансфузиялардың тиімділігін талдау мəселелері бойынша 
медициналық ұйым мен қан өнімдерін тұтынушылардың өзара іс-
қимылы жүзеге асырылады**

III

4) Халықтың нысаналы топтарын донорлықты насихаттау мəселелеріне 
оқыту жүргізіледі (жалпы білім беретін мектептер, ЖОО, колледждер)**

III

5) Донорларды тарту үшін ақпараттық-жарнамалық жəне насихаттау ма-
териалдары əзірленеді (бүктемелер, парақшалар, баннерлер, бейне 
жəне аудио, промо өнімдер)**

III

 
2-тарау: Ресурстарды басқару

 11. Қаржыны басқару. Ұйым жоспарланған міндеттерді іске асыру үшін қаржы ре-
сурстарын жоспарлайды жəне бақылайды

1) Ұйым бюджеті стратегиялық жəне операциялық (жылдық) жұмыс 
жоспарларының міндеттеріне сəйкес келеді

I

2) Бюджет ұйымға қызметті жүзеге асыру үшін қажетті ресурстарды 
ұйымдастыруды қамтамасыз етуге мүмкіндік береді жəне басшылық 
бекіткен рəсімдерге сəйкес қайта қаралады

I

3) Ұйым бюджеті құрылымдық бөлімшелер басшыларының өтінімдері 
негізінде жоспарланады

 I

4) Қаржылық қызметті талдау бойынша тұрақты ішкі аудит жүргізіледі** I
5) Ақылы негізде жүзеге асырылатын медициналық қызметтер халыққа 

қолжетімді, бекітілген баға көрсеткіштерінің негізінде орындалады ** 
II

 12. Бухгалтерлік есеп. Ұйымда қаржылық ресурстарға бухгалтерлік есеп 
жүргізіледі

1) Ұйымда ішкі қаржылық бақылау енгізілген I
2) Медициналық ұйымның сыртқы мемлекеттік аудиті мен сыртқы аудиті 

Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес жүргізіледі ***
I

3) Бухгалтерлік есеп кірістер мен шығыстардың барлық көздері ту-
ралы сенімді қаржылық ақпаратқа негізделеді, шешім қабылдау 
үшін уақтылы жəне нақты қаржылық есептерді қамтамасыз етеді. 
Бухгалтерлік есеп танылған автоматтандырылған бағдарламаларды 
қолдану арқылы жүргізіледі **

I

4) Медициналық қызметтерге пайда, шығындар жəне шығыстар бюд-
жеттермен салыстырғанда тұрақты бақыланады жəне тоқсан сайынғы 
қаржылық есептер түрінде бірінші басшыға ұсынылады**

I

5) Бухгалтерлік есептер салық органдарына жəне мемлекеттік статистика 
органдарына уақтылыжолданады **

I

 13. Жалақы қоры. Медицинаы персоналының жалақысы уақтылы 
жүзеге асырылады

1) Медициналық ұйым персоналының жалақысы Басқару органымен 
келісіліп, бекітілген ережелер (бұдан əрі – Ереже) негізінде жүзеге 
асырылады*

II

2) Ұйым персоналының жалақысын дифференциалды төлем жүйесі 
негізінде төлеген кезде Ережеде Қазақстан Республикасының 
заңнамасына сəйкес ұйым басшылығы бекіткен персоналдың еңбек 
өнімділігін анықтау үшін индикаторлар көзделеді *

II

3) Персоналдың жалақысын төлеу уақтылы жүзеге асырылады** II
4) Зейнетақы қорына аударымдар жəне басқа да міндетті аударымдар 

уақтылы жүзеге асырылады**
II

5) Персоналдың жалақысын төлеу ұйым бекіткен ұйымдастырушылық 
құрылымның, штаттық кестенің негізінде жүзеге асырылады**

II

 14. Ақпараттық басқару. Деректерді тиімді басқару үшін тиісті жағдай жасалады
1) Ұйымда медициналық жəне əкімшілік ақпаратпен жұмыс істеу 

кезінде медицина персоналының қажеттіліктерін қамтамасыз ететін 
техникалық құралдардың жеткілікті саны болады

I

2) Автоматтандырылған ақпараттық жүйелер пайдаланылады, олар мы-
наларды қамтамасыз етеді:
донорларды тарту, зертханалық тестілеу жəне компоненттерді шығару 
сияқты процесстердің арасында өзара байланысты сақтау;
көрсетілетін қызметтерге сəйкес үйлесімді компьютерлердің жəне 
қолданбалы бағдарлама пакеттерінің болуы;
лицензиялық бағдарламалық жасақтамалар;
ағымдық шығыстарды басқару;
бағдарламалық жасақтаманы тестілеуге жəне пайдалануға арналған 
қажетті жаңартулар ресімдері;
үздіксіз техникалық қызмет көрсету;

I

3) Ақпараттың құпиялылығы, қауіпсіздігі жəне тұтастығы донордың жеке 
деректерінің автоматтандырылған электрондық ақпараттық дерек-
қорына, сондай-ақ қағаз тасымалдағыштар бойынша донорлық қағаз 
карточкаларына қол жетімділікті шектеу арқылы қамтамасыз етіледі **

I

4) Медициналық ұйымның басшылығы медициналық карталарды 
электрондық форматта өткізу үшін жағдай жасайды

I

5) Ұйым басшылығы қызметкерлерге Интернетте жұмысқа қажетті ақпа-
раттарды уақтылы алу жəне алмасу үшін қолжетімділікті қамтамасыз 
етеді.

III

 15. Ақпаратты қорғау. Ұйым құпиялылықты, қауіпсіздікті жəне ақпараттың 
тұтастығын қамтамасыз етеді

1) Ұйымда персоналдың құпия ақпаратқа қолжетімділік деңгейлері 
анықталады*

II

2) Баспа жəне электрондық тасымалдаушылардағы ақпарат 
зақымдалудан, жоғалудан жəне авторизацияланбаған кіруден 
қорғалады (автоматтандырылған ақпараттық жүйесіне рұқсатсыз кіру) *

 II

3) Донор туралы ақпараттың құпиялылығы Қазақстан Республикасының 
заңнамасына сəйкес қамтамасыз етіледі ***

I

4) Ұйымның персоналы құпия ақпаратты қорғау жəне жарияламау бойын-
ша талаптарға оқытылады **

III

5) Ұйымда Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес 
медициналық жəне медициналық емес құжаттарды сақтау мерзімі мен 
тəртібі анықталады ***

II

 16. Ішкі құжаттар. Ұйымда ұйымның қызметін реттейтін ішкі құжаттар əзірленеді
1) Жұмыс (операциялық) рəсімдерін əзірлеу, келісу, бекіту жəне өңдеу, 

қайта қарау тəртібі бекітіледі *
III

2) Барлық қолданыстағы ішкі жұмыс рəсімдерінің тізімі жасалады жəне 
жаңартылады **

III

3) Қолданыстағы жұмыс рəсімдері туралы ақпараттың персонал үшін 
қолжетімдігі қамтамасыз етіледі

III

4) Ұйымның персоналын ұйымның бекітілген жұмыс рəсімдері бойынша 
оқыту жүргізіледі

III

5) Өндірістік қызмет ұйымның белгіленген рəсімдеріне сəйкес жүзеге 
асырылады

III

 17. Медициналық құжаттама. Ұйымда медициналық қызмет құжаттамасы 
донорлардың қауіпсіздігін қамтамасыз етеді 

1) Медициналық құжаттамада жəне/немесе ақпараттық жүйеде мыналар-
ды сəйкестендіру жəне қадағалау қамтамасыз етіледі:
донорларды;
қанды жəне оның компоненттерін;
персоналды;
қан үлгілерін;
шығыс материалдарын;
өнімдердің немесе материалдардың орналасқан жерлерін***

II

2) Толтырудың толықтығын, нақтылығын жəне уақтылығын қарау 
мақсатында медициналық құжаттаманы жоспарланған тексерулер 
тұрақты жүргізіледі*

I

3) Бақыланатын жағдайларда белгіленген уақыт мерзімінде жазбалардың 
сақталуы қамтамасыз етіледі, олар мыналарды қамтиды:
жазбаларға рұқсат етілген қолжетімділік;
жазбаларды арнайы орнатылған жерлерде жəне олардың бұзылуы 
мен жоғалуын болдырмайтын жағдайларда сақтау;
жазбалардың қайта қалпына келтірілуі;
жазбалардың сақталуы үшін тағайындалған тұлғаның жауапкершілігі;
мұрағаттық деректер***

I

4) Донорлар туралы медициналық жазбалар жүргізудің мыналарды 
қамтитын құжаттандырылған ресімі қолданылады:
карталарды ашу, оның ішінде бірегей сəйкестендіру нөмірлерін беру;
тек барлығына белгілі белгілер мен қысқартуларды пайдалану;
медициналық жазбаларда ақпарат іздеуді жеңілдету мақсатында 
стандартталған форматты сақтау;
медициналық құжаттаманы уақтылы ресімдеу;
донордың медициналық құжаттамасын сақтау, қорғау, қалпына келтіру 
жəне мұрағаттандыру*

II

5) Донордың медициналық картасына өзгерістерді қоса алғанда жазба-
ларды уəкілетті адамдар енгізеді

II

 18. Деректерді талдау. Деректердің дұрыстығын тексеру жəне статистикалық 
талдау жүргізіледі

1) Сыртқы ұйымдарда жарияланатын жəне ұсынылатын деректердің 
дұрыстығын тексеру рəсімі бекітілді.

III

2) Деректердің дұрыстығын тексеруді орындайтын жауапты тұлғалар 
оқытылған, жеткілікті тəжірибесі мен құзыреті болады**

III

3) Жаңа индикаторларды мониторингілеу кезінде алынған деректердің 
сенімділігін тексеруді екінші адам жүргізеді *

III

4) Басшылыққа арналған тоқсандық есептерді енгізу үшін индикаторлар 
бойынша деректерді жинақтаужы жауапты қызметкер жүзеге асыра-
ды **

III

5) Арнайы бөлімше болмаған жағдайда жиналатын деректерді 
статистикалық талдау жəне оларды мүдделі тараптарға уақтылы ұсыну 
бойынша жауапты тұлғалар анықталады **

III

 19. Штаттық кесте. Штаттық кесте ұйымның ұйымдық құрылымына, миссиясына 
жəне қызметіне сəйкес келеді

1) Ұйымның штаттық кестесін Қазақстан Республикасының заңнамасына 
сəйкес оның басшысы бекітеді**

III

2) Штаттық кесте ұйымның ұйымдастырушылық құрылымына жəне 
қызметіне сəйкес келеді

III

3) Ұйымда Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес 
лауазымдарға біліктілік талаптары бекітіледі *** 

III

4) Штаттық кестені қайта қарау құрылымдық бөлімшелер басшыларының 
өтінімдері, штаттық кестенің өндірістік қажеттіліктерге сəйкестігін тал-
дау негізінде жүргізіледі (персоналмен толықтыру деңгейін; өтілі мен 
біліктіліктің қажетті деңгейін анықтау; персонал лауазымдарының тиімді 
жəне рационалды құрылымын есептеу) ***

II

5) Штаттан тыс қызметкерлерді, қоса атқарушыларды, консультанттар-
ды, резидентура тыңдаушыларын қоса алғанда лауазымдардың əрбір 
түріне біліктілік талаптарын (білімі, оқыту, білімдер, дағдылар жəне 
тəжірибе) жəне əрбір лауазым үшін ерекше функцияларды көрсете 
отырып, лауазымдық нұсқаулық бекітіледі**

III

 20. Адами ресурстарды басқару. Ұйымда адами ресурстарды тиімді басқару 
процесі енгізілген

1) Персоналды іздеу, нұсқаулықтан өткізу (бағдарлау) жəне бейімдеу 
бойынша ресімдер Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес 
əзірленеді жəне жүзеге асырылады***

III

2) Ұйымның персоналы атқаратын лауазымына арналған лауазымдық 
нұсқаулықтарындағы біліктілік талаптарына сəйкес келеді. 
Персоналмен қол қойған лауазымдық нұсқаулықтың көшірмесі кадрлық 
қызметінде болады

III

3) Ұйымның басшылары ұйым персоналын үздіксіз оқыту үшін жағдай 
жасайды (Интернет желісіне қол жеткізу, компьютерлер, тренингтік 
сынып, кітапхана)

III

4) Персоналдың оқытудағы қажеттіліктері анықталды. Оқыту ұйым база-
сында немесе одан тыс жүргізіледі.

III

5) Ұйымның басшылығы персоналды уəждеу жəне корпоративтік рухын 
нығайту үшін ресімдер əзірлейді жəне енгізеді 

III

 21. Персоналдың жеке іс парағы. Ұйымның басшылығы персоналдың жеке іс 
парағын ресімдеу, сақтау жəне жаңарту процесін анықтайды

1) Медициналық ұйым персоналының жеке іс парақтары медициналық 
ұйымның бекітілген ішкі рəсімдеріне сəйкес сақталады. Жеке іс 
парағының мазмұны стандартталған

III

2) Штаттан тыс қызметкерлерді, қоса атқарушыларды, консультанттарды, 
резидентура тыңдаушыларды қоса алғанда медицина персоналының 
жеке іс парағы маман сертификатын, білімі, еңбек өтілі жəне 
персоналдың біліктілігі туралы мəліметтерді қамтиды

III

3) Əрбір медицина қызметкерінің жеке іс парағы лауазымдық 
нұсқаулықтардың талаптарына сəйкес қызметкердің білімі туралы 
құжаттардың түпнегіздермен дұрыстығын тексеру дəлелін қамтиды 

II

4) Əрбір медицина қызметкерінің жеке іс парағы жылына бір рет 
жүргізілетін персонал қызметін бағалау нəтижелерін қамтиды

 III

5) Əрбір медицина қызметкерінің жеке іс парағы медициналық ұйымның 
базасында жəне ұйымнан тыс оқыту жүргізу туралы жазбаларды 
қамтиды

III

 22. Нұсқаулық. Ұйымда медициналық персоналды лауазымымен таныстыру ресімі 
енгізілген 

1) Ұйымда нұсқаулық жүргізу үшін оқу материалдары (жазбаша жəне (не-
месе) бейнематериалдар) əзірленеді жəне пайдаланылады**

III

2) Барлық штаттық жəне штаттан тыс медицина қызметкерлері, 
қоса атқарушылар, консультанттар, студенттер, резидентура 
тыңдаушылары, медициналық ұйымның базасында оқытудан өтуші 
тұлғалар медициналық ұйыммен, өздерінің лауазымдық міндеттерімен 
(қызметкерлер үшін) жəне қауіпсіздік жөніндегі негізгі талаптармен та-
нысу үшін нұсқаулықтан жəне оқытудан өтеді **

III

3) Өндірістік қызметке жіберілген маманды тағайындауға (қабылдауға) 
дейін оның практикалық біліміне жəне дағдыларына бағалау 
жүргізіледі**

III

4) Персоналдың нұсқаулығы өртке қарсы қауіпсіздік, төтенше жағдайларға 
дайындық жəне жұмыс орнындағы қауіпсіздік, инфекциялық бақылау 
жəне медициналық жабдықтармен қауіпсіз жұмыс жасау бойынша та-
лаптар мəселелерін қамтиды 

III

5) Ұйым персоналының нұсқауы медициналық көмек сапасын жəне 
донордың қауіпсіздігін арттыру бағдарламаларымен танысуды қамтиды

III

 23. Клиникалық дағдыларды бағалау. Ұйымда ұйымның басшылығы бекіткен 
ресімдерге сəйкес клиникалық персоналдың білімі мен 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 кезінде орта медицина персоналының клиникалық 
дағдыларын бағалау жүргізіледі жəне ұйымның ресімдеріне сəйкес 
құзыреттіліктің жеке тізімі бекітіледі

II

3) Жұмысқа орналасу кезінде 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, медициналық қызмет көрсету нəтижелерін, оның 
ішінде қолайсыз нəтижелер мен басқа да мəліметтерді ескере оты-
рып, дəрігердің клиникалық артықшылықтарын қайта қарау ресімі 
жүргізіледі.*
Дəрігердің құзыреттілігі лауазымдық нұсқаулыққа, жұмыс 
көрсеткіштеріне немесе біліктілік деңгейіне сəйкес келмеген 
жағдайда дəрігерді осы ұйымның клиникалық практиксынан шеттету 
(артықшылықтарын шектеу) немесе оқытуға немесе тəрбиелілікке жол-
дау мəселесі қаралады

II

5) Жыл сайын орта медицина персоналының құзыреттілігі қайта қаралады 
жəне жаңартылады

II

 24. Персоналды жыл сайын бағалау. Жылына бір рет медициналық ұйым 
басшылығы бекіткен рəсімдерге сəйкес медицина персоналының жұмысын бағалау 

жүргізіледі
1) Медицина қызметкерлерін бағалау рəсімдері мен бағалау нысандары 

бекітілді **
Қызметкердің атқарып жүрген лауазымына сəйкестігін бағалау тəртібі 
белгіленді *

III

2) Дəрігердің клиникалық мамандықты бағалау нысаны мынадай 
өлшемшарттарды қамтиды:
клиникалық білімдер жəне практикалық дағдылар (жұмысқа 
қолданылатын қажетті білімді игеру);
біліктілікті арттыру (өз клиникалық практикасы мен білімдерін 
жақсарту);
байланысқа бейімділік дағдылары (донорлармен жəне əріптестермен 
кəсіби өзара қарым-қатынасты сақтау);
əдеп дағдылары (əртүрлі əлеуметтік жəне мəдени топтардағы донорға, 
пациентке (егер қолданылатын болса) құрметпен қарым-қатынас);
жүйелі ойлау (дəрігерге қатысты) (қажетті ресурстарды пайдалануда 
белсенділік пен икемділік таныту);
ресурстарға ұқыпты қарау *

III

3) Инвазивті рəсімдерді орындайтын орта медицина персоналын бағалау 
нысаны мынадай өлшемшарттарды қамтиды:
практикалық дағдылар (жұмыста қолданылатын қажетті білімді игеру);
біліктілікті арттыру;
байланысқа бейімділік дағдылары (донорлармен жəне əріптестермен 
кəсіби өзара қарым-қатынасты сақтау);
əдеп дағдылары (əртүрлі əлеуметтік жəне мəдени топтардағы донорға, 
пациентке (егер қолданылатын болса) құрметпен қарым-қатынас);
ресурстарға ұқыпты қарау *

III

4) Қызметкердің жұмысын бағалаудың толтырылған нысаны жеке іс 
парағында сақталады.**

III

5) Ұйымның персоналы оның жұмысын бағалау нəтижелерімен таныса-
ды**

III

 25. Персоналдың денсаулығы жəне қауіпсіздігі. Ұйым персоналының денсаулығы 
мен қауіпсіздігі Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес жүзеге 

асырылады
1) Ұйым персоналды сəйкестендіру белгілерімен, қажетті қорғаныш 

киімімен, жеке қорғаныш құралдарымен жəне қорғаныш жабдығымен 
қамтамасыз етеді

I

2) Ұйым персоналды зиянды жəне/немесе қауіпті өндірістік фактор-
лардан қорғауды қамтамасыз етеді жəне биологиялық скринингті 
жəне қан арқылы берілетін жұқпалы аурулардың алдын алуды қоса 
алғанда өндірістік жарақаттануды болдырмау бойынша шараларды 
қабылдайды

II

3) Жұмыс орындарының қауіпсіздігін бағалау Қазақстан Республикасының 
заңнамасына сəйкес жүргізіледі

II

4) Ұйым салауатты өмір салтын насихаттау үшін жағдайлар жасай-
ды жəне іс-шаралар (спорттық іс-шаралар, темекі шегуге қарсы 
бағытталған іс-шаралар жəне басқалар) өткізеді **

II

5) Персоналдың еңбек жағдайларына қанағаттануына бағалау жəне 
жұмыс жүктемесіне мониторинг жүргізіледі*

II

 26. Штаттын тыс қызметкерлер. Ұйымда ұйымның штаттық кестесінде тұрмайтын 
персоналдың сəйкес келетін білімі мен біліктілігі болады

1) Штаттан тыс персонал ұйымның басшылығы қоятын біліктілік талапта-
рына сəйкес келеді.

II

2) Штаттан тыс персоналдың жеке іс парағы білімі туралы құжаттардың 
түпнегіздермен дұрыстығын тексеру дəлелін қамтиды (осы 
Стандарттың 21-тармағының 2) тармақшасын қарау) **

II

3) Қызмет көрсетуге арналған шарттың көшірмесі кадрлар қызметі 
бөлімінде болады**

II

4) Штаттан тыс қызметкердің техникалық тапсырманы орындауына 
тұрақты тексеру жүргізіледі **

II

5) Штаттан тыс қызметкердің техникалық тапсырманы орындауын тексеру 
құжатталады **

II

27. Шарттардың мониторингі. Ұйымда көрсетілетін қызметтерді немесе тауарларды 
ұсыну туралы шарттарды бақылау жүргізіледі

1) Ұйым үшін көрсетілетін қызметтерді немесе тауарларды сатып 
алу тура лы шарттардың жетекшілігі жөніндегі жауапты тұлғалар 
анықталады**

II

2) Əрбір шартта өнім берушілерге, ұсынылатын қызметтердің немесе 
тауарлардың көлемі мен сапасына қойылатын талаптар жазылады**

I

3) Қан компоненттерін өндіруге жəне жеткізуге, сондай-ақ қызмет 
көрсетуге шарттарды тұжырымдалуының дұрысытығы нысанына тек-
серу жүргізіледі.
Шартты орындауға мониторинг жəне өнім берушінің көрсетілетін 
қызметтерінің немесе тауарларының сапасын бағалау жүргізіледі**

I

4) Шарттарға мониторинг нəтижелері талданады, нəтижелер қызметті 
жақсарту үшін пайдаланылады** 

II

5) Өнім берушінің көрсетілетін қызметтерінің немесе тауарларының сапа-
сы ұйымның талаптарына сəйкес келмеген жағдайда өнім берушімен 
шартты бұзуға дейін алып келетін сəйкессіздіктерді жою бойынша ша-
ралар қабылданады

I

3-тарау: Қауіпсіздікті басқару
1-параграф. Өндірістік орта. 

28. Ұйымда өндірістік орта донорлық қан мен оның компоненттерін дайындау, 
өңдеу, қарап-тексеру, сақтау жəне тасымалдау процесінде олардың белгіленген 

талаптарға қажетті сəйкестігін, сондай-ақ донорлық қанның жəне оның 
компоненттерінің бактериялық ластануын болдырмайтын шараларды 

қамтамасыз етеді.
1) Өндірістік үй-жайларда материалдар мен адамдар ағымын өндірістік 

процестерді орындау дəйектілігіне сəйкес бағыттау қамтамасыз етіледі 
***

II

2) Өндірістік үй-жайларда:
1) функционалдық жабық жүйе шеңберіндегі қан өнімдерін дайындау/
өндіру үшін таза үй-жайлар;
2) функционалдық жабық емес жүйе шеңберінде қан өнімдерін өндіруге 
арналған ерекше таза үй-жайлар болады***

II

3) Таза жəне ерекше таза үй-жайлар аймақтары бір бірінен бөлінеді *** II

4) Асептикалық жəне антисептикалық талаптарға сəйкестігі үшін 
жағдайлар қамтамасыз етіледі ***

II

5) Таза жəне ерекше таза үй-жайларда ауаның тазалығы бақыланады. *** II
 29. Еңбек гигиенасы бойынша бағдарлама. Еңбек гигиенасы бойынша бағдарлама 

жеке гигиена, еңбек гигиенасы іс-шараларының кешенін жəне жұмыс орнын 
ұйымдастыруды қамтиды

1) Санитариялық-эпидемиологиялық режимге жəне еңбек гигиена-
сы жөніндегі іс-шаралар бағдарламасын əзірлеуге жұмыс тобы 
анықталады немесе жауапты адам тағайындалады**

III

2) Еңбек гигиенасы бойынша бағдарламада мынадай іс-шаралар 
көзделеді:
персоналды медициналық тексеріп-қарау,
инфекциялық ауруларды анықтау жағдайларын тіркеу жəне осындай 
жағдайларда инфекцияның берілу мүмкіндігімен байланысты персо-
налды жұмыстан шеттету рəсімі;
персоналды кəсіби еңбек гигиенасы мəселелеріне оқыту;
персоналды белгіленген нормаларға сəйкес технологиялық киіммен 
жəне жеке қорғаныш құралдарымен қамтамасыз ету

III

3) еңбек гигиенасы бойынша бағдарлама жыл сайын жаңартылады** III
4) Ұйымның басшылығы еңбек гигиенасы бойынша бағдарламаны орын-

дау мониторингінң нəтижелері жəне қызметті жақсартуға арналған 
ұсынымдар туралы ақпараттанады**

III

5) Еңбек гигиенасы бойынша бағдарламаны тиімді орындау үшін қажетті 
ресурстарн жоспарланады жəне қамтамасыз етіледі**

I

 30. Еңбекті гигиенасы. Ұйымда еңбек гигиенасы саласындағы рəсімдер мен алго-
ритмдер енгізілді

1) Ұйымда əмбебап сақтық шаралары мен жеке қорғаныш құралдарын 
қолдану жөніндегі алгоритмдер енгізіледі *

II

2) Ұйымның персоналы технологиялық киіммен жəне жеке қорғаныш 
құралдарымен қамтамасыз етіледі **

II

3) Жеке қорғаныш құралдарының саны жеткілікті көлемде болады** II
4) Қолды өңдеу орындарында ағын суы бар раковиналар, сабын, анти-

септиктер, қолдыр кептіруге арналған сулықтар немесе басқа да 
құралдар орнатылады

II

5) Өндірістік үй-жайларға жақын орналасқан, тиісті жабдықпен, жуғыш 
жəне дезинфекциялаушы құралдарымен, жинау мүкаммалымен 
жабдықталған қосымша аймақтар көзделеді:
демалу бөлмелері жəне қоғамдық тамақтану объектілері (буфет);
киім ауыстыруға, жуынуға арналған үй-жайлар жəне дəретхана;
шаруашылық жəне жуғыш материалдарды сақтауға арналған жеке 
үй-жай

II

 31. Дезинфекциялау, стерильдеу. Үй-жайлар мен беткейліктер тазалаудан жəне 
дезинфекциялаудан өтеді, мыс бұйымдар, құрал-саймандар (қажет болғанда) 

стерильденеді 
1) Ұйым персоналы үй-жайларды жəне беткейліктерді тазалау (жинау), 

дезинфекциялау бойынша Қазақстан Республикасының халықтың 
санитариялық-эпидемиологиялық салауаттылығы саласындағы 
заңнама талаптарын сақтайды

I

2) Бір рет қолданылатын бұйымдар ұйымның бекітілген рəсімдеріне жəне 
Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сəйкес пайдала-
нудан кейін жойылады (қайта пайдаланылмайды)**

I

3) Медициналық мақсаттағы бұйымдарды дезинфекциялау жəне сте-
рильдеу «лас» аймақтан «таза» аймаққа поцесі ағындылығын 
сақтайотырып, инфекция тəуекелін азайту жүргізіледі. Персонал сте-
рильдеу жүргізудің сатылығын сақтайды (құрал-саймандарды жинау, 
тасымалдау, есепке алу, төсеу, стерильдеу алды тазалау, стерильдеу, 
қаптау, таңбалау, жеткізу, 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 азайтумен жүргізіледі. Персонал киім-кешекпен 
жұмыс істеу бойынша ресімдерді сақтайды (жинау, тасымалдау, беру, 
жуу, үтіктеу, есепке алу, тарату, қолдану) *

I

 32. Қалдықтарды жою. Ұйым қалдықтармен қауіпсіз жұмыс істеуді қамтамасыз 
етеді

1) Ұйымда медициналық мақсаттағы өткір, үшкір жəне кескіш 
бұйымдармен жұмыс істеуді қоса алғанда медициналық қалдықтармен 
қауіпсіз жұмыс істеу, ұйымда пайда болатын барлық қалдықтарды 
жіктеу, сондай-ақ оларды уақтылы кəдеге жарату бойынша рəсімдер 
енгізіледі *

I

2) Қалдықтар Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес қауіпсіз 
түрде кəдеге жаратылады ***
Өткір, үшкір жəне кескіш заттар қалдықтары қауіпсіз жинау жəне кəдеге 
жарату үшін арнайы контейнерлерде кəдеге жаратылады *

I

3) Қауіпті медициналық қалдықтарды орталықтандырылған жинауға 
арналған үй-жайларда Қазақстан Республикасының заңнамасының 
талаптары қамтамасыз етіледі (жабық қоқыс контейнерлері пайдаланы-
лады, ауаның желдеткіші жеткілікіші, температура режимі сақталады) 
***

I

4) Қан қалдықтары мен компоненттері, биологиялық сұйықтықтар, ағза 
тіндері инфекция жұқтыру тəуекелін азайтумен, температуралық 
режимді жəне уақытша сақтау мерзімдерін сақтай отырып, 
қалдықтардың жіктемесіне сəйкес таңбаланған контейнерлерде 
сақталады жəне кəдеге жаратылады***

 I

5) Ұйымның персоналы медициналық қалдықтармен жұмыс істеу бойын-
ша ресімдерге оқытылады жəне оларды практикада сақтайды**

I

 33. Инженерлік жүйелер жəне жөндеу жұмыстары. Инфекциялық бақылау 
инженерлік жүйелермен қолдауға алынады. Жөндеу жұмыстарын жүргізу кезінде 

инфекциялық бақылау талаптары сақталады
1) Қазақстан Республикасының санитарлық-эпидемиологиялық талап-

тарына жауап беретін су құбыры мен кəріз жүйелерінің дұрыс жұмыс 
істеуі қамтамасыз етіледі

I

2) Донорлар мен персоналдың гигиенаны сақтауы үшін жағдай 
(санитариялық тораптардың, раковиналардың, сабынның, электр 
кептіргіштерінің немесе қағаз сүлгілердің, антисептикалық құралдардың 
жеткілікті саны) қамтамасыз етіледі

I

3) Жөндеу жəне құрылыс жұмыстарын жүргізу кезінде жұмыстың түріне 
жəне масштабына байланысты тəуекелдер деңгейін анықтау бойынша, 
инфекциялық бақылау бойынша рəсімдер сақталады*

I

4) Жөндеу-құрылыс жұмыстарының нəтижесінде донорлардың жəне 
персоналдың инфекция жұқтыруының алдын алу үшін оларды жүргізу 
ұйымның инфекциялық бақылау жөніндегі жауапты тұлғасымен жазба-
ша келісіледі**

II

5) Жөндеу жұмыстарын жүргізетін тұлғалар инфекциялық бақылау 
мəселелері бойынша оқытылады

II

 34. Персоналды гигиена жəне санитария мəселелері бойынша оқыту. Ұйым персо-
налды еңбек гигиенасы мəселелері бойынша үздіксіз оқытуды жүргізеді

1) Персоналға арналған оқыту бағдарламасы құзыреттілігі əр түрлі 
тыңдаушылар топтарын ескере отырып, əзірленеді жəне құжаттанады**

III

2) Персоналды оқыту бекітілген кестелерге сəйкес жүргізіледі** III
3) Жыл сайын еңбек гигиенасы жəне санитариялық-эпидемиологиялық та-

лаптар мəселелері бойынша медицина персоналының білімін тестілеу 
жүргізіледі**

III

4) Донорларды гигиена жəне санитария мəселелері бойынша 
ақпараттандыруға арналған материалдар əзірленеді**

III

5) Еңбек гигиенасы мониторингінің индикаторлар көрсеткіштері 
нашар лаған жағдайда медицина персоналын үшін қосымша оқыту 
жүргізіледі** 

II

2-параграф. Ғимараттың қауіпсіздігі. 
35. Ұйымның ғимараты донорлар, персонал жəне келушілер үшін қауіпсіз жəне 

ыңғайлы
1) Ұйымның ғимараттары құрылыс жəне санитарлық нормалар мен 

қағидалардың талаптарына сəйкес келеді, жүктерді жеткізу жəне 
мүмкіндіктері шектеулі адамдардың келуі үшін ыңғайлы ***

II

2) Ғимараттың қауіпсіздігі бойынша бағдарлама Қазақстан Республикасы 
заңнамасының 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 тəуекелдерді жыл сайын 
бағалау түрінде əрбір жылға жұмыстың басым бағыттарын анықтай 
отырып жыл сайын қайта қаралады*

III

4) Тоқсан сайын медициналық ұйымның басшысы Ғимараттың қауіпсіздігі 
жөніндегі комиссиядан немесе Ғимараттың қауіпсіздігі бойынша 
бағдарламаның орындалуына жауапты лауазымды тұлғадан жүргізіл-
ген негізгі жұмыстар жəне ғимараттар мен 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 ғимараттар 
мен қоршаған ортаның қауіпсіздігі бойынша бар проблемалар 
(тəуекелдер) (бар болса) көрсетілетін Ғимараттың қауіпсіздігі бойынша 
бағдарламаның орындалуы туралы есепті жолдайды **

II

 36. Қоршаған ортаның қауіпсіздігі. Ұйымның қоршаған ортасы донорлар, 
пациенттер (егер қолдануға болатын болса), персонал жəне келушілер үшін 

қауіпсіз жəне ыңғайлы*
1) Ұйымның іргелес аумағында:

бос кіру жолдары болады;
донорлардың/келушілердің, персоналдың автомобильдеріне арналған 
тұрақ орындары бөлінген;
ғимарат мүмкіндігі шектеулі адамдардың қозғалысы үшін пандуспен 
жабдықталған;
қызметтік көлік үшін жабдықталған гараж, сондай-ақ жөндеу жөндеуге 
арналған орын болады ***

II

2) Ұйымның басшысы:
физикалық зорлық-зомбылық қауіпінен жəне мүлкін жоғалтудан 
келушілердің жəне персоналдың;
жеке немесе оқшауланған үй-жайда жұмыс жасайтын персоналдың 
қауіпсіздігін қамтамасыз ету бойынша шаралар қабылдайды*

II

3) Донорларға рұқсат етілген үй-жайлар басқа жұмыс аймақтарынан 
бөлінеді. Күту аймақтары донорлар мен келушілердің ыңғайлы орнала-
суы үшін отыру орынларымен жабдықталады.

II

4) Ғимараттар жəне үй-жайлар, инженерлік жүйелер, жабдықтар тоқсан 
сайын инспекцияланады жəне қауіпсіз деңгейде ұсталады***

II

5) Медицина персоналы, донорлар, пациенттер келушілер үшін немесе 
қоршаған орта үшін едəуір тəуекелдер анықталған жағдайда қаражат 
бөлу, мүдделі тараптарды ақпараттандыру жəне тəуекелдерді азайту 
бойынша тиісті əрекеттер қабылданады**

I

 37. Күзет жəне қорғау. Ұйымда аумақты, ғимаратты, адамдарды күзету жəне 
қорғау қамтамасыз етілген 

1) Медицина персоналы, штаттан тыс жəне келісімшарттық 
қызметкерлер, студенттер, резидентура тыңдаушылары, ұйымның 
базасында оқытылатын басқа да тұлғалар медициналық ұйымның 
рəсімдеріне сəйкес сəйкестендіріледі *

III

2) Күзет қызметінің персоналы күзету жəне қорғау мақсатында ғимаратта 
жəне аумақта мониторинг (бейнебақылау жəне шолу жасау) жүргізеді

II

3) Ғимаратқа шолу жасау (инспекция) жəне күзет қызметінің 
қызметкерлері арасында кезекшілікті тапсыру құжаттандырылады**

III

4) Бөгде адамдардың режимдік бөлімшелерге кіруі шектеледі (инженер-
лік, коммуналдық жүйелерді бақылау аймақтары жəне басқалары)

I

5) Күзет қызметінің қызметкерлері төтенше жағдайларда əрекет етуге, 
сондай-ақ бастапқы көмек көрсету бойынша оқытылады**

II

 38. Өрт қауіпсіздігі. Өрттің тəуекелін жəне түтіндеуді азайту бойынша бағдарлама 
енгізіледі

1) Өртті ерте анықтау жүйесі жұмыс істейді, қажет болған жағдайда тұ-
рақты тексеріліп, жаңартылып тұратын өрт сөндіру құралдары болады

II

2) Ерте анықтау жəне өрт сөндіру үшін объектілер мен жүйелердің ин-
спекциялау, тестілеу жəне техникалық қызмет көрсетуі құжатталады **

I

3) Өрт жəне басқа да төтенше жағдайлар кезінде ғимараттан қауіпсіз 
көшіру үшін көшіру жолдары еркін жағдайда сақталады. Ақпараттық 
жəне көрсеткіш белгілері (шығу көрсеткіштері, өрт сөндіру жабдықтары 
мен гидранттар орналасуы), көшіру схемалар 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 персоналымен жыл сайын өрт жəне түтіндену 
кезіндегі əрекеттер бойынша практикалық жаттығулар жүргізіледі **

II

 39. Басқа да төтенше жағдайлар. Басқа да төтенше жағдайлардың тəуекелін 
азайту бойынша шаралар енгізіледі 

1) Мүмкін болатын төтенше жағдайлардың түрлері (табиғи апаттар, жап-
пай жарақат алу, аурулардың өршуі жəне т.б.) анықталады. Төтенше 
жағдайлардың туындау ықтималдылығын, салдарының деңгейін 
жəне ұйымның төтенше жағдайларға дайындығы дəрежесін бағалау 
жүргізіледі**

II

2) Төтенше жағдайлар тəуекелдерін бағалау негізінде жылдық іс-шаралар 
жоспарында жұмыстың басым бағыттары анықталады **

II

3) Ұйымның төтенше жағдайларға дайындығын жақсарту үшін ресурстар 
бөлінеді.

II

4) Жыл сайын персоналды төтенше жағдайлар кезіндегі əрекеттерге 
оқыту үшін практикалық жаттығулар жүргізіледі: шұғыл медициналық 
көмек көрсету,балама су жəне электр көздерін пайдалануға дайындық, 
сондай-ақ хабарлау жүйесінің дайындығын ексеру.

III

5) Практикалық оқыту аяқталуына байланысты іс-шаралар жоспарын 
əзірлеу жəне үздіксіз жақсартуды қолдау арқылы жүргізілген оқытуға 
талдау жүргізіледі**

II

 40. Қауіпті материалдар жəне қалдықтар. Қауіпті материалдармен жəне 
қалдықтармен жұмыс істеу кезінде ұйым адамдарының жəне қоршаған ортаның 

қауіпсіздігі қамтамасыз етілген
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1) Атаулары (құрамы), сақтық шаралары жəне апаттық жағдайлар 
кезіндегі бастапқы көмек шаралары, сақтау орындары, сақтаудың ба-
рынша рұқсат етілген көлемі жəне таңбалау үшін қолданылатын ескер-
ту белгілерін көрсете отырып, ұйымны ңбарлық қауіпті материалдары 
мен қалдықтарының тізімі (от қауiптi материалдарын қоса) анықталады

I

2) Қауіпті материалдарды таңбалауды, сақтауды, жұмыс кезінде 
қорғаныш құралдарын киюді, тасымалдауды, кəдеге жаратуды қоса 
алғанда қауіпті материалдармен жұмыс істеуге қойылатын талаптар 
жазылады*

I

3) Барлық қауіпті материалдар жəне қалдықтар атауын (құрамын), 
жарамдылық мерзімін жəне қолданылатын ескерту белгілері көрсетіле 
отырып, таңбаланады

II

4) Қауіпті материалдарды қолдану орындарында сақтық шаралары 
жəне бастапқы медициналық көмек көрсету алгортимдері бойынша 
қолжетімді ақпарат болады 

I

5) Медицина персоналы дереу жинауды (залалсыздандыру) жəне жауап-
ты лауазымды адамдарға инцидент туралы хабарлауды қоса алғанда 
қауіпті материал төгілген кезде əрекет етуге оқытылады 

II

 41. Медициналық жабдық. Ұйым қан компоненттерін өндіру үшін қажетті 
жабдықтармен қамтамасыз етілген

1) Арнайы бөлімше болмаған кезде жабдықтың жағдайына, техникалық 
қызмет көрсетуіне жəне жөндеуге жауапты тұлға тағайындалады** 

III

2) Қан жəне оның компоненттерін өндіру жəне олардың сапасын 
бақылауда қолданылатын барлық медициналық жабдықтар тізімі 
анықталады жəне есепке алу жүргізіледі**

II

3) Жабдықтың профилактикалық қызмет көрсетуі, тестілеу, калибрлеу, 
ұстау жəне жөндеу жұмыстары жүргізіледі жəне құжатталады**

II

4) Медициналық жабдықпен қауіпсіз жұмыс істеуге оқыту медициналық 
ұйымының басшылығы бекіткен рəсімдерге сəйкес жүргізіледі

II

5) Білімді жəне құзыреті бар персоналға медициналық жабдықпен жұмыс 
істеуге рұқсат беріледі*

II

 42. Қанның жəне оның компоненттерінің сапасына жəне қауіпсіздігіне əсер ететін 
жабдық (күрделі жабдық). Ұйымда қанның жəне оның компоненттерінің сапасына 
жəне қауіпсіздігіне əсер ететін жабдыққа сервистік қызмет көрсету жүргізіледі

1) Тоңазытқыш жəне мұздатқыш жабдықтарды, оның ішінде плазмалық 
жылдам мұздатқыштарды тексеру кезінде дабыл жүйесін тексеру жəне 
температураны ұстап тұру жүргізіледі

II

2) Компьютерлік перифериялық жəне таңбалау жабдығын тексеру кезінде 
медицина персоналын аутентификациялау құралдарын (электрондық 
кілттер немесе смарт-карталар); донорларды сəйкестендіру 
құралдарын (сандық суреттер немесе биосəйкестендіру құралдары); 
таңбаланған объектілерді (карталарды, түтікшелер, қан компоненттері 
бар контейнерлерді, донорлық білезіктерді) сəйкестендіру үшін штрих-
код сканерлерінің болуын тексеру жүргізіледі

II

3) Штрих-код жабдықтарының штрих-кодтарды байланыссыз сканерлеу 
функциясы тексеріледі

III

4) Жібіту жəне жылыту жабдықтарының жібіту жəне қыздыру жылдамдығы 
тексеріледі**

III

5) Магистральдарды стерильді қосу үшін аппараттарды тексеру кезінде 
магистральдарды қосу Желіні зарарсыздандыруға арналған құрылғыны 
тексерген кезде, желілердің тұтастығы тексеріледі **

III

 43. Су жəне электр жүйесі. Ұйымда судың жəне электрдің балама көздерін қоса 
алғанда оларға үдіксіз қолжетімділік қамтамасыз етіледі 

1) Ұйымда ауыз су қолжетімдігі жылдың кез келген уақытында тəулік бой-
ына қамтамасыз етіледі 

III

2) Электрлікке қолжетімділік жылдың кез келген уақытында тəулік бойына 
қамтамасыз етіледі

III

3) Ұйымда балама көздерден сумен жабдықтау жəне электрмен 
жабдықтау аса маңызды аймақтар жəне көрсетілетін қызметтер 
анықталады **

III

4) Сумен жабдықтаудың баламалы көздері тоқсан сайын тестіленеді ** III
5) Ұйым баламалы көздерден электр өндіру үшін қажетті отын қоры бо-

лады **
III

 44. Персоналды ғимараттың жəне қоршаған ортаның қауіпсіздігі бойынша 
оқыту. Ұйым персоналы ғимараттың жəне қоршаған ортаның қауіпсіздігін сақтау 

мəселелеріне оқытылған
1) Персонал қауіпті материалдармен жұмыс істеу ережелеріне 

оқытылады**
II

2) Персонал өрт туралы хабарлауды қоса алғанда өрт кезіндегі 
əрекеттерге, өртті сөндіру жəне пациенттерді көшіру дағдыларына 
оқытылады **

II

3) Персонал төтенше жағдайлар кезіндегі əрекеттерді қоса алғанда 
жабдықтармен жəне коммуналдық (инженерлік) жүйелермен жұмыс 
істеуге оқытылады **

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. Медициналық мақсаттағы дəрілік заттар мен бұйымдардың 
қауіпсіздігі

 45. Медициналық мақсаттағы дəрілік заттар мен бұйымдарды басқару. Ұйымда 
медициналық мақсаттағы дəрілік заттар мен бұйымдарды қауіпсіз пайдалану 

қамтамасыз етілген 
1) Медициналық мақсаттағы дəрілік заттар мен бұйымдармен жұмыс істеу 

Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес жүзеге асырылады***
II

2) Жыл сайын жоспарлауды, сатып алуды жəне сақтауды қамтитын 
медициналық мақсаттағы дəрілік заттар мен бұйымдардың айналымын 
басқару жүйесін талдау жүргізіледі**

 II

3) Тəуекелдерді бағалауды (проблемаларды немесе тəуекелі жоғары 
аймақтарды анықтау) қамтитын медициналық мақсаттағы дəрілік зат-
тар мен бұйымдарды басқару жүйесін талдау жүргізіледі** 

II

4) Медициналық мақсаттағы дəрілік заттар мен бұйымдарды басқарудың 
əрбір кезеңін сипаттайтын рəсімдер əзірленеді жəне енгізіледі: жоспар-
лау; сатып алу; сақтау; қолдану, есептен шығару*

I

5) Формулярлық тізімді бекітуді қоса алғанда медициналық мақсаттағы 
дəрілік заттар мен бұйымдарды басқару мəселелерін қарастыратын 
формулярлық комиссия құрылады жəне жұмыс істейді **

I

 46. Медициналық мақсаттағы дəрілік заттар мен бұйымдарды сақтау. Ұйымда 
медициналық мақсаттағы дəрілік заттар мен бұйымдар қауіпсіз жағдайларда 

сақталады
1) Барлық медициналық мақсаттағы бұйымдар мен дəрілік заттар 

Қазақстан Республикасының заңнамасының талаптарына сəйкес атауы 
(құрамы), жарамдылық мерзімі көрсетіле отырып, сақталады** 

II

2) Медициналық мақсаттағы дəрілік заттар мен бұйымдар 
температуралық режимді, ылғалдылықты жəне басқа да шарттар-
ды сақтай отырып, оларды сақтауға қойылатын талаптарға сəйкес 
сақталады**

II

3) Ұйымның жауапты персоналы барлық медициналық мақсаттағы дəрілік 
заттар мен бұйымдарды (сатып алу, сақтау, беру, есептен шығару) 
есепке алуды жүргізеді.

II

4) Медициналық мақсаттағы бұйымдар мен дəрілік заттар жоғалудан 
жəне ұрланудан қорғалады**

II

5) Дəріхана персоналы/бекітілген лауазымды тұлғалар Қазақстан 
Республикасы заңнамасының талаптарына сəйкес медициналық 
мақсаттағы дəрілік заттар мен бұйымдардың сақталуын қамтамасыз 
ету үшін денсаулық сақтау ұйымдарында медициналық мақсаттағы 
дəрілік заттар мен бұйымдардың барлық сақтау орындарын бақылауды 
жүргізеді**

I

4-тарау: Донордың күтімі
47. Донордың қауіпсіздігі. Ұйымда донордың қауіпсіздігі донорлық функцияларды 

жүзеге асырудың барлық сатыларында қамтамасыз етіледі
1) Донор қызметін жүзеге асыру алдында донорға медициналық тексеру 

жүргізіледі
I

2) Тұрақты донорларға медициналық қарап-тексеру жүргізіледі. 
Зертханалық зерттеулер нəтижелері жүгіну кезінде донорларға 
беріледі***

I

3) Қан алуға арналған қауіпсіз жəне ыңғайлы жұмыс орны қамтамасыз 
етіледі. Венепункия ұйым басшылығы белгілеген операциялық 
рəсімдер стандарттарына сəйкес жүргізіледі**

I

4) Ұйымның жауапты персоналы белгіленген рəсімге сəйкес қан алу 
кезінде жəне одан кейін донорды бақылауды жүзеге асырады***

I

5) Ұйымның персоналы донорларда қолайсыз əсерлер мен асқынулар 
белгілерін анықтауға жəне қажетті көмек көрсетуге оқытылады. 
Донорларда əсерлер мен асқынулар болған жағдайға көмек көрсету 
құралдары болады**

I

48. Донорлардың құқықтары. Ұйым донорлық функцияларды жүзеге асыру кезінде 
донорлардың құқықтарын қорғайды жəне қамтамасыз етеді

1) Донордың құқықтары жəне міндеттері туралы ақпарат Қазақстан 
Республикасының заңнамасына сəйкес донорлардың келетін орында-
рында мемлекеттік жəне орыс тілдерінде орналастырылады

I

2) Донорлар туралы құпия ақпарат Қазақстан Республикасының 
заңнамасына сəйкес ұсынылады*** 

I

3) Донорлық функцияларды жүзеге асыру кезінде донорлардың құрметті 
қатынасты сақтау, қысым көрсетпеу жəне құпиялылық құқықтары 
жүзеге асырылады. Донорлардың ерекше мəдени немесе рухани 
талғамдары донорлық функцияны орындаудан бас тартуға негіз болып 
табылмайды*

II

4) Донор туралы ақпараттың құпиялылығы жəне қолжетімсіздігі мына жол-
дармен қамтамасыз етіледі:
донор туралы ақпаратқа рұқсатты тек заңды негіздемесі бар уəкілетті 
тұлғаларға немесе сұрату бойынша ұсыну;
жеке ақпаратты отбасыларына жəне басқа ұйымдарға жариялауға 
донордың келісімін алу;
зерттеуге қатыстыруға донордың жəне реципиенттің келісімін алу***

I

5) Персоналды донордың құқықтарын сақтау ережелеріне оқыту 
жүргізіледі. Ұйым басшылығы ықтимал донорлардың құқықтарын бұзу 
жағдайларын тергеп-тексеруді жүргізді**

I

 49. Донордың ақпараттандырылған ерікті келісімі. Ұйымда донордың донорлыққа 
ақпараттандырылған ерікті келісімін алу ресімі енгізілген

1) Донорлыққа ақпараттандырылған ерікті келісімін алу процесі Қазақстан 
Республикасының заңнамасына сəйкес жүзеге асырылады***

I

2) Донорлық алдында донорға қан жəне (немесе) оның компоненттерін 
алу ресімінің мəні, ресіммен байланысты тəуекелдер, донорлыққа дейін 
жəне кейін қан үлгілерін тестілеу ережелері түсіндіреледі.

II

3) Донорлық алдында донорға сұрақ жəне жауап үшін уақыт беріледі*** II
4) Персонал донорлыққа ақпараттандырылған ерікті келісімді алу ресіміне 

оқытылады** 
I

5) Донорға донорлық функцияны жүзеге асырудың кез келген сатысында 
қан беруге келісу немесе бас тарту құқығы беріледі***

II

 50. Донорларға жəне қан өнімдеріне қатысты сəйкес еместік бойынша есептілік. 
Ұйым өндірістік қызметті жақсарту мақсатында донорларға қатысты сəйкес еместік 

есептеріне зерттеу жүргізеді
1) Донорлық функцияны жүзеге асыру барысында орын алған донорға 

қатысты кез келген қолайсыз оқиғаны ұйым персоналы бағалайды, 
тергеп-тексереді жəне мониорингілейді **

I

2) Қан компоненттерінің бастапқы нəтижелерге сəйкес еместігі 
анықталған жағдайдағы іс-қимыл алгоритмдері əзірленген жəне 
енгізілген. Өндірістік процестер жəне ресімдердің сəйкес еместігі 
анықталған жағдайда, қан компоненттерінің сапасы олар шығарылғанға 
дейін бағаланады.

I

3) Қан компоненттерін шығарғаннан кейін сəйкес еместігі анықталған 
жағдайда, ол кері қайтарып алынады, ал тұтынушы-ұйым əлеуетті 
тəуекелдер туралы хабарланады

I

4) Қанның сəйкес келмейтін бірлігі оқшауланады. Қанның сəйкес 
келмейтін бірлігін кəдеге жарату бағалау жəне тергеп-тексеру 
нəтижелерінің негізінде шешіледі***

I

5) Ұйым басшылығы қан құю кезінде трансмиссивтік аурудың берілу 
фактісі туралы уəкілетті органға хабарлау алгоритмін бекітті**

I

5 -тарау. Процесстерді бақылау.
 51. Донорлық қанның жəне қан препараттарының қауіпсіздігі. Ұйымда қауіпсіз 

донорлық қанның шығарылуы қамтамасыз етіледі 
1) Донорларды қабылдау жеке басын куəландыратын құжаттар болған 

жағдайда жүргізіледі***
I

2) Донорды сəйкестендіру кезінде кемінде екі идентификатор 
қолданылады (тегі, аты жəне əкесінің аты (егер бар болса) жəне толық 
туған күні), одан басқа жеке сəйкестендіру нөмірі (бірегей штрих-
код) қолданылады. Донордың идентификаторлары медициналық 
карталардың барлық түрлерінде жəне донордың биоматериалы бар 
барлық контейнерлерде (донорлық қан немесе компоненттер, қан 
үлгілері бар түтікшелер жəне т.б.) пайдаланылады.

I

3) Донорлық басталғанға дейін ұйымның персоналы қанды немесе 
оның компоненттерін алуға, консервілеуге жəне сақтауға арналған 
контейнерді жəне ерітінділерді тексеру жүргізіледі 

I

4) Бактериялық жəне вирустық бірігу тəуекелін азайту бойынша 
шаралардың сақталуы қамтамасыз етіледі***

I

5) Жауапты персонал қанның жəне оның компоненттерінің 
белгіленген талаптарға сəйкестігін растау жəне сапа менеджменті 
жүйесінің нəтижелілігін тұрақты арттыру үшін қажетті бақылауды, 
мониторингілеуді, өлшеуді, талдауды жəне жақсартуды жүргізеді***

I

 52. Қан алу. Ұйым тиімді жəне ұтымды тəсілмен донорлық қан компоненттерін 
дайындауды жүргізеді

1) Қан мен оның компоненттерін дайындау тəртібі қажеттіліктерді еске-
ре отырып, сондай-ақ донорлық ресурстардың барынша тиімділігі мен 
ұтымды пайдаланылуын қамтамасыз ету мақсатында белгіленеді ***

III

2) Алынатын қанның жəне қан жинау контейнеріндегі қан мен 
антикоагулянттың/консерванттың тұрақты араласуы, қан ағымының 
үздіксіздігі жəне донорлықтың белгіленген ұзақтығы қамтамасыз 
етіледі***

III

3) Дискреттік плазмаферез əдісімен қан алу кезінде донорды жəне оған 
қайтарылатын эритроциттер бірліктерін сəйкестендірудің екі тəуелсіз 
құралын пайдалану; донорға оның эритроциттерін қайтарудың 
белгіленген уақытының сақталуы; донордан бір ретте алынатын 
қанның жалпы көлемінің (антикоагулянтты қоспағанда) белгіленген 
өлшемшарттарға сəйкестігі қамтамасыз етіледі ***

III

4) Аферез əдісімен қан алу кезінде аутологиялық алынатын 
компоненттердің реинфузия қауіпсіздігін қамтамасыз ететін қосымша 
талаптар, əуе эмболиясын болдырмайтын шарттар орындалады.
Алынатын компоненттердің белгіленген көлемнен аспауы тиіс көлемі 
бақыланады***

III

5) Шығу жағдайларында қанды дайындау үшін қан дайындау ресіміне, 
сондай-ақ персоналды, жабдықтарды жəне дайындалған қанды та-
сымалдау сатыларына жалпы талаптар жəне стационардан қашық 
орналасқан жағдайда көмек көрсету шаралары белгіленеді***

III

 53. Қанды өңдеу жəне компоненттерді алу. Ұйымда донорлық қанды жəне оның 
компоненттерін дайындау, өңдеу, сақтау жəне тасымалдау кезінде пайдаланы-
латын технологиялар олардың бірігуін болдырмауды жəне қанның жəне оның 
компоненттерінің биологиялық қасиеттерінің сақталуын қамтамасыз етеді

1) Полимерлік контейнерлер жүйесінің герметикалығы қамтамасыз етіледі 
жəне қан компоненттерін өндіру барысында пайдаланылатын кез кел-
ген əдіс жағдайында олардың тұтастығының бұзылуына жол берілмейді 
(центрифугалау, мұздату, жібіту, сүзгілеу, шаю, глицеринсіздендіру 
жəне басқалары) ***

I

2) Бөлінетін компоненттердің құрамына байланысты центрифугалау 
режимі***

III

3) Қан жасушаларын (эритроциттерді, тромбоциттерді) ұзақ мерзімге 
консервілеу үшін пайдаланылатын мұздату əдістеріне қойылатын та-
лаптар сақталады ***

III

4) Қанды жəне оның компоненттерін жібіту (жібу) мамандандырылған 
жабдықтарды пайдалана отырып, белгіленген температурада 
жүргізіледі ***

III

5) Рентгендік немесе гамма-сəулелену үшін 25-тен 50 грейге дейінгі до-
заларды қамтамасыз ететін əдістер пайдаланылады. Əрбір сəулелік 
көз үшін белгіленген экспозиция уақыты өндірушінің нұсқаулығында 
белгіленген аралықтар арқылы бақыланады ***

III

 54. Дайын өнімді таңбалау. Ұйымда дайын өнім əдеп бойынша 
сəйкестендіріледі 

1) Таңбалауға өңдеудің, зерттеудің, жарамсыз деп танудың барлық саты-
ларынан өткен дайын жатады*** 

I

2) Таңбалау заттаңбалары өнімнің барлық жарамдылық мерзімі ішінде 
сақталады, заттаңбада жазылған ақпараттың оқылуы барлық сақтау 
мерзімі ішінде қамтамасыз етіледі***

I

3) Қан жəне оның компоненттері бар контейнерлерді автоматты түрде 
сəйкестендіру мүмкіндігі үшін заттаңбаға машинамен оқылатын 
ақпаратты жазуға шаралар қолданылады***

II

4) Бір уақытта атаулары бірдей өнімдерді таңбалау жүргізіледі. Таңбалау 
процесін жəне шығаруға дайын өнімді тексеру жүйесі қолданылады***

I

5) Өнімді шығару бойынша жұмыспен айналысатын персонал өнімді 
таңбалау ережелеріне оқытылады**

I

 55. Дайын өнімді шығару. Ұйымда бақылау мəртебесін өзгерту жəне дайын өнімді 
шығару тəртібі жəне өкілеттілік белгіленген 

1) Бақылау мəртебесін өзгертуге жəне дайын өнімді шығаруға өкілеттігі 
бар жауапты тұлғалар тағайындалады** 

I

2) Өнімнің əрбір бірлігінің жарамдылығы туралы шешім тексерулердің 
барлық белгіленген түрлері аяқталғаннан кейін қабылданады **

I

3) Есепке алу-тіркеу нысандарында өнімнің мəртебесін өзгерту бойын-
ша деректер тіркелуде (медициналық қолдану үшін, жарамсыздық, 
басқалары)***

I

4) Дайын өнім қоса берілетін құжаттарымен бірге дайын өнім қоймасына 
беріледі**

II

5) Өнімнің сапасын тексеру нəтижелері талданады жəне қызметті 
жақсарту үшін пайдаланылады**

II

 56. Сақтау жəне тасымалдау. Ұйымда қанды жəне оның компоненттерін сақтау 
жəне жеткізу орнына тасымалдау шарттары қамтамасыз етілген

1) Қан мен оның компоненттерін сақтау мен тасымалдаудың барлық са-
тыларында өнімдерді сəйкестендіру жəне олардың сапасын сақтау 
қамтамасыз етіледі***

I

2) Қан компоненттерінің тіршілік əрекетін қамтамасыз ету үшін қажетті 
температуралық аралықтарды сақтау мүмкіндігі қамтамасыз етіледі***

I

3) Қанды жəне оның компоненттерін тасымалдау санитариялық-
гигиеналық талаптарды сақтай отырып, термооқшаулауыш контейнер-
лерде жүзеге асырылады***

I

4) Есепке алу-тіркеу нысандарында қанды жəне оның компоненттерін 
сақтау жəне тасымалдау параметрлері тіркеледі**

II

5) Сақтау (қанды, қанның компоненттерін, үлгілерді, реагенттерді, қан 
алуға арналған контейнерлерді жəне т.б.) кезінде бақылау жүйесі 
мыналарды қамтиды: температураны өлшеу құралдары; темпе-
ратураны тіркеу жүйесі (өлшемдердің мерзімділігін қоса алғанда); 
температуралық режим бұзылған жағдайда дабыл беруі тиіс барлық 
жабдықтарда орнатылған хабарлау жүйесі**

I

 57. Қан компоненттерін беру. Ұйымнан қан компоненттері жауапты тұлға қол 
қойған өтінімнің негізінде шығарылады

1) Тапсырысты тек қан компонентін алуға уəкілетті емдеу мекемесінің ме-
дицина қызметкері ғана қабылдайды**

I

2) Өтінімді қабылдау кезінде ұсынушының жеке басы сəйкестендіріледі 
жəне өтінімді ресімдеудің дұрыстығы тексеріледі. Дұрыс ресімделмеген 
өтінімдер (қажетті қолдардың, деректердің болмауы жəне т.б.) қайта 
ресімдеу үшін қайтарылады**

I

3) «Беруге рұқсат етілген» деген мəртебесі бар өнім жеке қорғалған 
аймақта орналасады (беру бөлімі, экспедиция)***

I

4) Берілген өнім ескеріледі, өтінімді қабылдау жəне қайтару туралы; дай-
ын өнімді беру туралы жазбалар жүргізіледі. Жазба жүргізу кезінде 
берілу күні жəне уəкілетті тұлғалардың қолы көрсетіледі*** 

I

5) Жеткізу кезінде өнімнің биологиялық жəне материалдық сақталуы 
қамтамасыз етіледі**

I

Ішкі рəсімдердің (ішкі нормативтік құжат) жазылуын қажет етілетін стандарт немесе 
өлшемшарт * белгімен белгіленеді

Кез келген басқа растайтын құжаты болуын қажет ететін стандарт немесе 
өлшемшарт ** белгімен белгіленеді (мысалы, дəріске қатысушылардың тізімі, жұмыс 
жоспары, есепке алу журналы, жəне т.б.).

Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілеріне жəне құқықтық 
актілеріне негізделген стандарт немесе өлшемшарт *** белгімен белгіленеді

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2018 жылғы         
25 маусымда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің 
тізіліміне №17115 болып енгізілді.

(Соңы. Басы 18-22-беттерде) 

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІНІҢ БҰЙРЫҒЫ

2017 жылғы 31 қазан             №553           Астана қаласы

Техникалық және кәсіптік білім беру 
мамандықтары бойынша үлгілік оқу бағдарламалары мен үлгілік оқу 

жоспарларын бекіту туралы

(Жалғасы. Басы113-114, 118-120-нөмірлерде)
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Осы модуль іздеу жəне 
барлау жұмыстарының 
техникасымен жəне 
технологиясы-
мен, технологиялық 
құжаттамамен жəне 
өндірістің спецификасы-
мен танысу, бұрғылау, 
тау-кен жəне күштік 
жабдықты монтаждауға, 
демонтаждауға қатысу 
үшін қажетті білімдерді, 
машықтарды жəне 
дағдыларды сипат-
тайды. Модульді 
зерделеудің 
нəтижесінде білім 
алушылар мына-
ларды меңгереді: 
қауіпсіздік техникасы 
жөніндегі бастапқы 
нұсқаманың мазмұнын; 
өндірістік учаскедегі 
жұмысшының мінез-
құлық қағидалары жəне 
жұмыс жағдайларын; 
геологиялық барлау 
саласының жұмыс 
ерекшелігін; өндірістік 
учаскеде бұрғылау 
тау-кен жабдығын 
жəне басқа да имарат-
тарды орналастыру 
қағидаларын; бұрғылау 
мұнараларын мон-
таждау жəне демон-
таждау қағидаларын; 
бұрғылау сорғыларын 
орнату жəне бекіту 
қағидаларын; бұрғылау 
станоктарын мон-
таждау жəне демон-
таждау қағидаларын; 
конструкцияларды 
бекітудің сенімділігін 
тексеруін; жабдықты 
тиеуді жəне түсіруді 
жеңілдетуге арналған 
саймандар. Модульді 
зерделеу кезінде білім 
алушылар: жабдықты 
демонтаждауды; 
алаңды тазалауы жəне 
тегістеуді; бұрғылау 
жəне тау-кен жабдығын 
демонтаждау жəне 
монтаждау үшін қажетті 
сайманды таңдауды; 
жабдықты бекітудің 
сенімділігін тексеруді; 
бұрғылау қондырғысы 
машинсінің көмекшісі 
үшін жабдықты 
тасымалдаудың 
бірізділігі мен 
əдістемесін, 
қағидаларын сақтауды;
жұмыс орнын 
ұйымдастыруды 
меңгереді.

Оқытудың нəтижесі: 1) Өндірістің ерекшелігін білу.
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Бағалау 
өлшемшарт-
тары:

1. Қауіпсіздік техникасы жөніндегі бастапқы нұсқаулықты 
орындайды.
2. Өрт жəне электр қауіпсіздігі қағидаларын сақтайды.
3. Өндірістік учаскедегі жұмысшының мінез-құлық 
қағидаларын сақтайды.
4. Геологиялық барлау партиялары жұмысының 
ерекшелігімен таныс.
5. Өндірістік учаскедегі жұмыс жағдайларына сипатта-
ма береді.
6. Өндірістік учаскеде бұрғылау жəне тау-кен жабдығын 
жəне басқа да имараттарды орналастыру қағидаларын 
біледі.

Оқытудың нəтижесі: 2) Жабдықты монтаждауға, демонтаждауға 
қатысу.
Бағалау 
өлшемшарт-
тары:

1. Бұрғылау мұнараларын монтаждау жəне демонтаждау 
қағидаларын біледі жəне қолданады.
2. Жабдықты монтаждау жəне демонтаждау кезінде 
қоршаған ортаны қорғау жəне өнеркəсіптік қауіпсіздік 
қағидаларын сақтайды.
3. Бұрғылау сорғыларын орнату жəне бекіту қағидаларын 
сақтайды.
4. Бұрғылау станоктарын мотаждау жəне демонтаждау 
əдістерін сақтайды.
5. Ұңғымаларды геофизикалық зерттеудің түрлеріне си-
паттама береді.
6. Монтаждауға жəне демонтаждауға арналған сайманды 
таңдайды жəне қолданады.
7. Алаңды тазалай жəне тегістей біледі.
8. Бұрғылау мұнарасы мен бұрғылау станогын 
орталықтауды жүргізеді.
9. Каротаж жүргізуге бұрғылау қондырғысын дайындау-
ды жүргізеді.

Оқытудың нəтижесі: 3) Жабдықты тасымалдауға қатысу.
Бағалау 
өлшемшарт-
тары:

1. Конструкцияларды бекітудің сенімділігін тексереді.
2. Бұрғылау қондырғысын тасымалдау қағидаларын 
сақтайды. 
3. Жабдықты тиеуді, түсіруді жеңілдетуге арналған сай-
мандарды қолданады.
4. Жабдықты бекітудің сенімділігін тексереді.
5. Сақтандыру тростары мен тартым механизмдерін 
қарауды жүргізеді жəне ақауларын анықтайды.
6. Бұрғылау қондырғысы машинисінің көмекшісі үшін 
жабдықты тасымалдаудың бірізділігін жəне əдістемесін, 
қағидаларын сақтайды.
7. Жұмыс орнын дұрыс ұйымдастырады.

Оқытудың нəтижесі: 4) Слесарьлық жұмыстарды орындау.
Бағалау 
өлшемшарт-
тары:

1. Слесарьлық жұмыстарды орындау кезінде негізгі сай-
мандар мен құралдарды қолданады.
2. Негізгі өлшеу сайманын пайдаланады жəне 
өлшеулердің дəлдігін сақтайды.
3. Табақты, жолақты жəне дөңгелек болатты түзету жəне 
шабу қағидаларын сақтайды.
4. Нақты міндетті шешу үшін слесарьлық аспапты 
таңдайды.
5. Болттық біріктірудің көмегімен қозғалмайтын біріктіруді 
орындайды.
6. Өлшеу саймандарын пайдаланады.
7. Механикалық жəне кесінді қайшылармен металл кесуді 
орындайды.
8. Қолмен жəне құралдардың көмегімен металды 
түзетуді жəне июді орындайды.
9. Детальдарды аралауды орындайды.
10. Бұранданың жай-күйін бақылайды.
11. Соққы сайманын қолданады.
12. Болттарды, гайкаларды жəне басқа да бұрандалы де-
тальдарды бұрауды жəне бұрап алуды жүргізеді.
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Осы модуль 
бұрғылаудың 
технологиялық 
процесіне қатысу үшін 
қажетті білімдерді, 
машықтарды жəне 
дағдыларды сипат-
тайды. Модульді 
зерделеудің 
нəтижесінде білім алу-
шылар мыналарды 
меңгереді: құбырларды 
бұрау жəне бұрап 
алуға арналған 
саймандардың түрлері; 
сайманды өсіру 
кезінде қауіпсіздік тех-
никасы; бұрандалы 
қосылыстардың 
типтік өлшемдері; 
бұрғылау жəне 
қаптама құбырларды 
біріктірудің түрлері; 
бағандық бұрғылауға 
арналған снарядтың 
құрамы; жынысты бұзу 
аспаптарының түрлері. 
Модульді зерделеу 
кезінде білім алушылар:
қажетті аспапты 
таңдауды; элеватор-
мен жəне құбырды 
кайта бұрғышпен 
жұмыс істеуді; қосалқы 
технологиялық 
аспаптың жарам-
сызын шығаруды 
жүргізуді; жұмыс ор-
нын ұйымдастыруды; 
снарядты жинау жəне 
бөлшектеу үшін қажетті 
аспапты таңдауды 
меңгереді.

Оқытудың нəтижесі: 1) Аспапты өсіруді жəне көтеруді жүргізу.
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Бағалау 
өлшемшарт-
тары:

1. Құбырларды бұрау жəне бұрап алуға арналған 
саймандардың түрлеріне сипаттама береді.
2. Сайманды өсіру кезінде қауіпсіздік техникасын 
сақтайды.
3. Бұрандалы жəне құлыптық қосылыстардың типтік 
өлшемдеріне сипаттама береді.
4. Бұрғылау жəне қаптама құбырларды біріктірудің 
түрлеріне сипаттама береді.
5. Қосалқы сайманның түрлеріне сипаттама береді.
6. Қажетті сайманды таңдайды.
7. Элеватормен жəне құбырды кайта бұрғышпен жұмыс 
істейді.
8. Қосалқы технологиялық аспаптың жарамсызын 
шығаруды жүргізеді.
9. Бұрғылау кілттерін жəне қаптама құбырларға арналған 
кілттерді қолданады. 
10. Бұрандалы біріктірулерді тазалауды жəне айлауды 
жүргізеді.
11. Жұмыс орнын дұрыс ұйымдастырады.
12. Қауіпсіздік техникасының қағидаларын сақтайды.
13. Бұрғылау қондырғысы машинисінің жəне техниктің 
нұсқауларын орындайды.

Оқытудың нəтижесі: 2) Снарядты жинауды жүргізу.
Бағалау 
өлшемшарт-
тары:

1. Бағаналық жəне қисайтып бұрғылауға арналған 
снарядтың құрамына сипаттама береді.
2. Бұрғылауға арналған снарядтың құрамына алмалы 
кернқабылдағышы бар снарядтармен сипаттама береді. 
3. Жынысты бұзатын аспаптардың түрлеріне сипатта-
ма береді.
4. Апаттарды жою кезінде снарядтың құрамына сипат-
тама береді.
5. Снарядты жинау жəне бөлшектеу үшін қажетті сайман-
ды таңдайды.
6. Авариялық сайманмен жұмыс істейді.
7. Апаттық сайманды жинайды.
8. Жұмыс орнын ұйымдастырады.
9. Бұрғылау құбырларын, құлыптар мен қосалқы сайман-
ды шаблондауды жүргізеді.
10. Қауіпсіздік техникасының қағидаларын сақтайды.
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Осы модуль бұрғылау 
сорғысына техникалық 
қызмет көрсету жəне 
жөндеу жүргізу үшін 
қажетті білімдерді, 
машықтарды жəне 
дағдыларды сипат-
тайды. Модульді 
зерделеудің 
нəтижесінде білім алу-
шылар мыналарды 
меңгереді: 

Оқытудың нəтижесі: 1) Бұрғылау сорғыларын ұсақ жөндеуді орындау.
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Бағалау 
өлшемшарт-
тары:

1. Плунжерлік, поршеньдік сорғылардың құрылғысын 
жəне жұмыс істеу қағидатын түсінеді.
2. Компрессорлардың құрылғысын жəне жұмыс істеу 
қағидатын түсінеді. 3. Бұрғылау сорғылары ақауларының 
белгілеріне сипаттама береді.
4. Бұрғылау сорғылары ақауларының себептеріне сипат-
тама береді.
5. Бұрғылау сорғылары мен компрессорлардың 
ақауларын жою əдістерін қолданады.
6. Сорғылар мен компрессорларды жинау жəне 
бөлшектеу тəртібін сақтайды.
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сорғылардың 
құрылғысы жəне 
жұмыс қағидаттары; 
бұрғылау сорғылары 
ақауларының белгілері; 
бұрғылау сорғылары 
ақауларының 
себептері; сорғылар 
мен компрессорларды 
жинау жəне бөлшектеу 
тəртібі. Модульді зер-
делеу кезінде білім 
алушылар: сорғылар 
мен компрессорлардың 
негізгі ақауларын 
анықтауды; жабдықты 
жинауды жəне 
бөлшектеуді жүргізуді;
Бұрғылау сорғылары 
мен компрессорлардың 
ақауларын жоюды; 
бұрғылау сорғылары 
мен компрессорлық 
жабдықты іске қосуға 
дайындауды жүргізуді; 
бұрғылау сорғылары 
мен компрессорлық 
жабдықты консервация-
лауды жүргізуді;
бұрғылау сорғылары 
мен компрессорлық 
жабдықты майлауды 
жүргізуді меңгереді.

7. Жөндеудің барлық түрлерін жүргізудің кезеңділігін 
біледі.
8. Сызбалар мен сызуларды оқиды.
9. Сорғы мен компрессорлардың негізгі ақауларын 
анықтайды.
10. Қажетті сайманды таңдайды.
11. Ұсақ жөндеуге арналған сайманмен жұмыс істейді.
12. Жабдықты жинауды жəне бөлшектеуді жүргізеді.
13. Бұрғылау сорғылары мен компрессорлардың 
ақауларын жояды.
14. Жұмыс орнын дұрыс ұйымдастырады.
15. Қауіпсіздік техникасы қағидаларын сақтайды. пр
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Оқытудың нəтижесі: 2) Бұрғылау сорғыларына техникалық қызмет 
көрсетуді орындау.
Бағалау 
өлшемшарт-
тары:

1. Бұрғылау сорғыларын эксплуатациялау қағидаларын 
сақтайды.
2. Бұрғылау сорғыларын іске қосу жəне консервациялау 
қағидаларын сақтайды.
3. Техникалық қызмет көрсетудің барлық түрлерін 
жүргізудің кезеңділігін біледі.
4. Майлаудың түрлеріне сипаттама береді.
5. Бұрғылау сорғылары мен компрессорлық жабдықты 
іске қосуға дайындықты жүргізеді.
6. Бұрғылау сорғылары мен компрессорлық жабдықты 
консервациялауды жүргізеді.
7. Майлау материалдарының түрін таңдайды.
8. Бұрғылау сорғылары мен компрессорлық жабдықты 
майлауды жүргізеді.
9. Қажетті сайманды таңдайды.
10. Техникалық қызмет көрсетуге арналған сайманмен 
жұмыс істейді.
11. Жұмыс орнын дұрыс ұйымдастырады. 
12. Қауіпсіздік техникасы қағидаларын сақтайды.

«070205 2 - Бұрғылау қондырғыларының машинисі» біліктілігі
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Осы модуль бұрғы-
лаудың технологиялық 
процесін басқару үшін 
қажетті білімдерді, 
ма шықтарды жəне 
дағдыларды сипат-
тайды. Модульді 
зерделеудің нəтиже-
сінде білім алушы-
лар мыналарды 
меңгереді: бұрғылау 
қондырғыларының 
негізгі кластары; 
бұрғылау қондыр-
ғыларын эксплуата-
циялау қағида-
лары; бұрғылау 
қондырғыларын 
басқаруға арналған 
аспаптар мен сайман-
дар; түсіру-көтеру опе-
рацияларын жүргізудің 
қағидалары жəне тəр-
тібі; бұрғылаудың тех-
нологиялық режимдері; 
геологиялық-техника-
лық нарядтың мақса-
ты жəне құрамы; 
бұр ғылаудың əр 
түріне арналған 
снарядтың құрамы; 
тау-кен жыныстарының 
физикалық-механика-
лық қасиеттері. 
Модульді зерделеу 
кезінде білім алушылар:
бақылау-өлшеу аспап-
тарының көрсеткіштерін 
санауды;
дроссельдің көмегімен 
қысымды реттеуді;
бұрғылаудың қажетті 
режимдерін құруды;
түсіру-көтеру операция-
ларын жүргізуді;
жағдайларды ескере 
отырып, бұрғылаудың 
қажетті режимдерін 
таңдауды; нақты 
міндеттерді шешу үшін 
снарядтың қажетті 
типін таңдауды; нақты 
геологиялық жағдайлар 
үшін снаряд жинауды; 
тапсырылған бағытпен 
ұңғыманы бұрғылауын; 
еңісті бағытталған 
ұңғымаларды бұрғылау 
үшін техникалық құрал-
дарды қолдануды 
меңгереді.

Оқытудың нəтижесі: 1) Бұрғылау қондырғыларын басқару.
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Бағалау 
өлшемшарт-
тары:

1. Бұрғылау қондырғыларының негізгі кластарына сипат-
тама береді.
2. Əр түрлі типтегі бұрғылау қондырғыларын эксплуата-
циялау қағидаларын сақтайды.
3. Бұрғылау қондырғыларын басқаруға арналған аспап-
тар мен саймандарды қолданады.
4. Түсіру-көтеру операцияларын жүргізудің қағидаларын 
жəне тəртібін сақтайды.
5. Əр түрлі типтегі бұрғылау қондырғыларын басқарады.
6. Бағандық, бескерндік, соққылау жəне басқа да 
тəсілдермен бұрғылау процестерін жүзеге асырады.
7. Бақылау-өлшеу аспаптарының көрсеткіштерін са-
найды.
8. Дроссельдің көмегімен қысымды реттейді.
9. Басқару жəне беруді тарату аспаптарын ауыстырып 
қосады.
10. Бұрғылаудың қажетті режимдерін құрады.
11. Түсіру-көтеру операцияларын жүргізеді.
12. Жұмыс орнын дұрыс ұйымдастырады. 
13. Қауіпсіздік техникасы қағидаларын сақтайды.
14. Ауысымды қабылдайды жəне тапсырады.

Оқытудың нəтижесі: 2) Бұрғылаудың қажетті режимдерін таңдайды.
Бағалау 
өлшемшарт-
тары:

1. Бұрғылаудың технологиялық режимдері туралы 
білімдерге ие.
2. Бұрғылау жағдайларының өзгеру белгілеріне сипат-
тама береді.
3. Геологиялық-техникалық нарядтың мақсаты мен 
құрамына сипаттама береді.
4. Шаю сұйықтықтарының қасиеттеріне сипаттама 
береді.
5. Жағдайларды ескере отырып, бұрғылаудың қажетті 
режимдерін таңдайды.
6. Бұрғылау кезінде түрлі жағдайларда шешімдер 
қабылдайды.
7. Геологяилық-техникалық нарядты оқиды.
8. Тапсырылған бағытта ұңғымаларды бұрғылауды 
қамтамасыз етеді.

Оқытудың нəтижесі: 3) Бұрғылау үшін қажетті технологиялық сайман-
ды таңдайды.
Бағалау 
өлшемшарт-
тары:

1. Бұрғылаудың əр түрлеріне арналған снарядтың 
құрамына сипаттама береді.
2. Бұрғылау, қаптама, бағаналық құбырлар 
қосылыстарының жəне жыныстарды бұзып жаратын 
аспаптардың типтеріне сипаттама береді. 
3. Жыныстарды бұзып жаратын аспаптардың түрлері мен 
типтік өлшемдеріне сипаттама береді.
4. Жыныстарды бұзып жаратын аспаптарды қолдану 
саласын біледі.
5. Тау-кен жыныстарының физика-механикалық 
қасиеттерін баяндайды.
6. Нақты міндеттерді шешу үшін снарядтың қажетті типін 
таңдайды.
7. Нақты геологиялық жағдайлар үшін снаряд жинайды.
8. Нақты геологиялық жағдайлар үшін қажетті жынысты 
бұзып жаратын аспапты таңдайды.
9. Еңіс бағытталған ұңғымаларды бұрғылау үшін қажетті 
технологиялық сайманды қолданады.
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Осы модуль тау-кен жəне 
күштік жабдықты мон-
таждау, демонтаждау 
үшін қажетті білімдерді, 
машықтарды жəне 
дағдыларды сипаттайды. 
Модульді зерделеудің 
нəтижесінде білім алу-
шылар мыналарды 
меңгереді: бұрғылау 
мұнараларын монтаж-
дау жəне демонтаждау 
қағидалары; бұрғылау 
сорғыларын орнату 
жəне бекіту қағидалары; 
магниттік-іске қосу станци-
ясын орнату қағидалары; 
күштік жетектерді орнату 
қағидалары; бұрғылау 
станоктарын монтаждау 
жəне демонтаждауға 
арналған əдістер; кон-
струкцияларды бекітудің 
сенімділігін тексеру; 
жабдықты тиеуді жəне 
түсіруді жеңілдетуге 
арналған саймандар. 
Модульді зерделеу 
кезінде білім алушылар:
Бұрғылау қондырғысын 
монтаждау үшін алаң 
таңдауды; жабдықты де-
монтаждауды; жабдықты 
бекітудің сенімділігін тек-
серуді; жабдықты тасы-
малдаудың бірізділігі мен 
əдістемесін, қағидаларын 
сақтауды; жұмыс ор-
нын ұйымдастырдуы 
меңгереді.

Оқытудың нəтижесі: 1) Жабдықты монтаждауды, демонтаждау-
ды жүргізу.
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Бағалау 
өлшемшарт-
тары:

1. Бұрғылау мұнараларын монтаждау жəне де-
монтаждау қағидаларын сақтайды. 2. Бұрғылау 
мұнараларын демонтаждау əдістерін қолданады.
3. Бұрғылардың маңында имараттарды орналас-

тыру сызбасын біледі. 4. Бұрғылау мұнараларына 
арнлған іргетас тұрғызады.
5. Бұрғылау сорғыларын орнату жəне бекіту 
қағидаларын сақтайды.
6. Магниттік-іске қосу станциясын, күштік 
жетектерді орнату қағидаларын сақтайды.
7. Жерлерді рекультивациялау əдістерін біледі.
8. Қоршаған ортаны қорғау жəне өнеркəсіптік 
қауіпсіздік негіздерін біледі.
9. Бұрғылау станоктарын монтаждау жəне 
демонтаждауға арналған əдістерді пайаланады.
10. Бұрғылау қондырғысын монтаждау үшін алаң 
таңдайды. 11. Монтаждау жəне демонтаждау үшін 
сайман таңдайды жəне қолданады.
12. Алаңды тазалайды жəне тегістейді.
13. Бұрғылау мұнарасын жəне бұрғылау станогын 
орталықтауды жүргізеді. 14. Күштік жетекті қосады.

Оқытудың нəтижесі: 2) Жабдықты тасымалдауды орындау.
Бағалау 
өлшемшарт-
тары:

1. Конструкциялар мен жабдықты бекітудің 
сенімділігін тексереді.
2. Бұрғылау мұнарасын жылжытады.
3. Бұрғылау қондырғысын тасымалдау 
қағидаларын сақтайды. 4. Жабдықты тиеуді жəне 
түсіруді жеңілдетуге арналған саймандарды 
қолданады. 5. Сақтандыру тростары мен тартым 
механизмдерін қарауды жүргізеді жəне ақауларын 
анықтайды.
6. Жабдықты тасымалдаудың бірізділігін жəне 
əдістемесін, қағидаларын сақтайды
7. Сызбалар мен сызуларды оқиды.
8. Электр жабдығын техникалық қарауларды орын-
дау кезінде қауіпсіздік техникасын сақтайды.
9. Жұмыс орнын дұрыс ұйымдастырады.
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Осы модуль бұрғылау 
жəне тау-кен техникасын, 
автокөлік құралдарын 
жөндеу үшін қажетті 
білімдерді, машықтарды 
жəне дағдыларды си-
паттайды. Модульді 
зерделеудің нəтижесінде 
білім алушылар мы-
наларды меңгереді: 
бұрғылау станоктарының 
құрылымы жəне жұмыс 
істеу қағидаты; бұрғылау 
қондырғылары негізгі 
тораптарының кон-
струкциясы; тау-кен 
жабдығының құрылымы 
жəне жұмыс істеу 
қағидаты; бұрғылау 
қондығыларының 
ақауларын жою 
əдістері; бұрғылау 
қондырғыларының 
негізгі тораптарын жинау 
жəне бөлшектеу тəртібі; 
бұрғылау станоктары 
мен тау-кен жабдығын 
эксплуатациялау 
қағидалары; техникалық 
қызмет көрсетудің барлық 
түрлерін жүргізудің 
кезеңділігі; ішкі жану 
қозғалтқыштарының 
құрылғысы жəне жұмыс 
істеу қағидаты; автокөлік 
құралдарының негізгі 
ақауларын жою əдістері. 
Модульді зерделеу 
кезінде білім алушылар:
бұрғылау 
қондығыларының жəне 
тау-кен жабдығының 
негізгі ақауларын 
анықтауды;
бұрғылау 
қондырғыларының 
негізгі тораптарын жина-
уды жəне бөлшектеуді 
жүргізуді;
бұрғылау станоктары 
мен тау-кен жабдығының 
ақауларын жоюды; 
бұрғылау станоктарын 
іске қосуға дайындауды 
жүргізуді;
станоктарды консер-
вациялауды жүргізуді; 
станоктарды жəне тау-
кен жабдығын майла-
уды жүргізуі; автокөлік 
құралдарының негізгі 
ақауларын анықтауды;
автокөлік құралдарына 
техникалық қызмет 
көрсетуі жүргізуді;
автокөлік құралдары 
үшін майлауды таңдауды 
меңгереді.

Оқытудың нəтижесі: 1) Тау-кен жəне бұрғылау техникасын 
жөндеуді орындау.
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Бағалау 
өлшемшарт-
тары:

1. Шпиндельдік типтегі, роторлық типтегі бұрғылау 
станоктарының, жылжымалы жарғыштары бар 
станоктардың құрылымын біледі жəне жұмыс істеу 
қағидатын түсінеді.
2. Бұрғылау қондырғылары негізгі тораптарының 
конструкциясына сипаттама береді.
3. Тау-кен жабдығының құрылымын біледі жəне 
жұмыс істеу қағидатын түсінеді.
4. Бұрғылау қондығыларының негізгі бұрғылау 
тораптары ақауларының белгілеріне сипаттама 
береді.
5. Бұрғылау қондығыларының негізгі тораптары 
ақауларының себептеріне сипаттама береді.
6. Бұрғылау қондығыларының ақауларын жою 
əдістерін қолданады.
7. Бұрғылау қондырғыларының негізгі тораптарын 
жинау жəне бөлшектеу тəртібін сақтайды.
8. Жөндеудің барлық түрлерін жүргізудің 
кезеңділігін біледі.
9. Сызбалар мен сызуларды оқиды.
10. Бұрғылау қондығыларының жəне тау-кен 
жабдығының негізгі ақауларын анықтайды.
11. Бұрғылау қондырғыларының негізгі тораптарын 
жинауды жəне бөлшектеуді жүргізеді. 
12. Қажетті сайманды таңдайды.
13. Жөндеуге арналған сайманмен жұмыс істейді.
14. Бұрғылау станоктары мен тау-кен жабдығының 
ақауларын жояды.
15. Жұмыс орнын дұрыс ұйымдастырады.
16. Бұрғылау жəне тау-кен техникасын жөндеуді 
жүргізу кезінде қауіпсіздік техникасы қағидаларын 
сақтайды.

Оқытудың нəтижесі: 2) Бұрғылау жəне тау-кен жабдығына 
техникалық қызмет көрсетуді орындау.
Бағалау 
өлшемшарт-
тары:

1. Бұрғылау станоктары мен тау-кен жабдығын экс-
плуатациялау қағидаларын сақтайды.
2. Бұрғылау станоктарын жəне тау-кен жабдығын 
іске қосу жəне консервациялау қағидаларын 
сақтайды.
3. Техникалық қызмет көрсетудің барлық түрлерін 
жүргізудің кезеңділігін біледі.
4. Бұрғылау жəне тау-кен техникаларын майлаудың 
түрлеріне сипаттама береді.
5. Бұрғылау станоктарын іске қосуға дайындықты 
жүргізеді.
6. Станоктарды консервациялауды жүргізеді.
7. Майлау материалдарының түрін таңдайды.
8. Станоктар мен тау-кен жабдығын майлауды 
жүргізеді.
9. Қажетті сайманды таңдайды.
10. Техникалық қызмет көрсетуге арналған сайман-
мен жұмыс істейді.
11. Жұмыс орнын дұрыс ұйымдастырады. 
12. Қауіпсіздік техникасы қағидаларын сақтайды.

Оқытудың нəтижесі: 3) Автокөлік құралдарына техникалық 
қызмет көрсетуді жəне ұсақ жөндеуді жүргізу.
Бағалау 
өлшемшарт-
тары:

1. Ішкі жану қозғалтқыштарының құрылғысын жəне 
жұмыс істеу қағидатын біледі. 
2. Ішкі жану қозғалтқыштарының конструкциясына 
сипаттама береді.
3. Автокөлік құралдарының негізгі ақауларының 
белгілерін жəне туындау себептерін біледі.
4. Автокөлік құралдарының негізгі ақауларын жою 
əдістерін қолданады.
5. Автокөлік құралдарына техникалық қызмет 
көрсетуді жүргізудің кезеңділігін біледі.
6. Автокөлікке арналған майлаудың түрлеріне си-
паттама береді. 
7. Сызбалар мен сызуларды оқиды.
8. Автокөлік құралдарының негізгі ақауларын 
анықтайды.
9. Автокөлік құралдарының негізгі тораптарын жи-
науды жəне бөлшектеуді жүргізеді.
10. Автөлік құралдарының ұсақ ақауларын жояды. 
11. Жөндеу жəне техникалық қызмет көрсету үшін 
қажетті сайманды таңдайды.
12. Ұсақ жөндеуге арналған сайманмен жұмыс 
істейді.
13. Жұмыс орнын дұрыс ұйымдастырады.
14. Автокөлік құралдарын жөндеуді жүргізу кезінде 
қауіпсіздік техникасы қағидаларын сақтайды.
15. Автокөлік құралдарына техникалық қызмет 
көрсетуді жүргізеді.
16. Автокөлік құралдарына майлауды таңдайды.
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Осы модуль бастапқы 
құжаттаманы жүргізу, 
сынамаларды алу, салу 
жəне сақтау үшін қажетті 
білімдерді, машықтарды 
жəне дағдыларды си-
паттайды. Модульді 
зерделеудің нəтижесінде 
білім алушылар мыналар-
ды меңгереді: бұрғылау 
журналының мақсаты мен 
мазмұны; құжаттаманы 
ресімдеу қағидалары; 
керн мен шламды алу 
жəне құжаттамасының 
қағидалары; еңбекті 
қорғау саласындағы 
заңнама; еңбекті жəне 
денсаулықты қорғау 
жөніндегі нормативтік 
құжаттар; ұйымның 
аумағында жəне өндірістік 
үй-жайларда қауіпсіздіктің 
жалпы талаптары; тау-
кен жұмыстарын жүргізу 
кезіндегі қауіпсіздіктің 
жалпы қағидалары. 
Модульді зерделеу 
кезінде білім алушылар:
снарядты өлшеуді жүргізу; 
құжаттаманы ресімдеуді;
кернді алу жəне салу; 
шламды алуды;
керннің сызықтық шығуын 
айқындауды; еңбектің 
қауіпсіз жағдайларын 
қамтамасыз ету бойын-
ша еңбек заңнамасын 
сақтауды меңгереді.

Оқытудың нəтижесі: 1) Бұрғылау журналын толтыру.
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Бағалау 
өлшемшарт-
тары:

1. Бұрғылау журналының мақсатын біледі.
2. Бұрғылау журналының мазмұнына сипаттама 
береді.
3. Тиісті терминологияны қолданады.
4. Құжаттаманы ресімдеу қағидаларын сақтайды.
5. Снарядты өлшеуді жүргізеді.
6. Бұрғылау журналын ресімдейді.

Оқытудың нəтижесі: 2) Кернді салуды жəне құжаттамасын 
жүргізеді.
Бағалау 
өлшемшарт-
тары:

1. Керн мен шламды алу жəне құжаттамасының 
қағидаларын сақтайды.
2. Сынамаларды алу кезінде қауіпсіздік техника-
сын сақтайды.
3. Тау-кен жыныстарының жайғасу жағдайларына 
сипаттама береді.
4. Кернді алады жəне салады. 
5. Алынған сынамаларды құжаттандырады.
6. Керннің сызықтық шығуын айқындайды.
7. Шламды алады.
8. Желоннан сынамалар алады.

Оқытудың нəтижесі: 3) Бұрғылау жұмыстарын жүргізу кезінде 
қоршаған ортаны қорғауды жəне еңбектің қауіпсіз жағдайларын 
қамтамасыз ету.

1. Қазақстан Республикасы еңбек заңнамасының 
негіздерін біледі.
 2. Қазақстанда еңбекті қорғауды қамтамасыз ету 
туралы білімдерге ие. 
3. Ұжымдық жəне еңбек шарттарына, шарт 
жасаудың жəне бұзудың жағдайлары мен тəртібіне 
сипаттама береді. 
4. Жазатайым оқиғалар мен кəсіби аурулардың 
туындау себептеріне, қауіпті жəне зиянды өндірістік 
факторларға сипаттама береді. 
5.Жазатайым оқиғаларды жəне жарақаттану 
коэффициенттерін жіктейді.
6. Ашық тау-кен жұмыстары үшін тəн кəсіби ауру-
лар туралы мəліметтерді біледі.
7. Жазатайым оқиғаның ауырлық дəрежесіне қарай 
қалыптастырылатын комиссияның құрамында жа-
затайым оқиғалар мен кəсіби ауруларды тергеудің 
жалпы мəселелерін біледі.
8. Жабдықты қауіпсіз эксплуатациялаудың, электр 
жабдығымен жұмыс кезіндегі қауіпсіздіктің, тасы-
малдау жұмыстары кезіндегі қауіпсіздіктің жалпы 
мəселелерін біледі.
9. «Экология», «биосфера», «экожүйе», «биоце-
ноз» түсініктерін біледі.

(Жалғасы 24-бетте) 
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 10. Адамның қоршаған ортамен өзара іс-
қимылы, қоршаған ортаға техногендік əсерлердің 
ерекшеліктері туралы білімдерге ие.
11. Қазақстан Республикасының қоршаған ортаны 
қорау туралы заңдары, нормативтік құжаттары ту-
ралы білімдерге ие.
12. Табиғи ресурстарды жіктейді.
13. Өндірістің аз қалдықты жəне қалдықсыз типінің 
технологиясына сипаттама береді.
14. Өндірістің спецификасына жəне оның табиғи ке-
шенге əсеріне, тау-кен өндірісінің қоршаған ортаға 
əсерінің негізгі типтеріне сипаттама береді.
15. Қауіпсіздік техникасының жəне қоршаған орта-
ны қорғаудың нормаларын сақтай отырып жұмыс 
жүргізеді.
16. Өндірістік тапсырмаларды орындаудың есебін 
жүргізеді жəне талдау жүргізеді.
17. Өндіруші өнеркəсіптен ластаудың типтерін 
айырады.
18. Əр түрлі жұмыстардың ортаға əсерін 
анықтайды.

«070207 3 - Техник» біліктілігі
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Осы модуль геологиялық 
барлау жұмыстарының 
сметалық құнын есептеу 
үшін қажетті білімдер-
ді, машықтарды жəне 
дағдыларды сипаттайды. 
Модульді зерделеудің 
нəтижесінде білім алу-
шылар мыналарды 
мең гереді: нарықтық 
эко номиканың негізгі 
қағидаттары; Жер қой-
науы жəне жер қойнауын 
пайдалану туралы заң-
ның негізгі ережелері, 
жер қойнауы пайдала-
нуды лицензиялаудың 
тəртібі, жер қойнауын 
пайдаланушылардың 
негізгі салықтары жəне 
төлемдері; қоғамдық 
өндіріс жүйесіндегі 
геологиялық барлау 
жұмыстарының жəне 
Қазақстан Республикасы-
ның минералдық-шикізат 
базасы жай-күйінің 
мəні; геологиялық кəсіп-
орынның спецификалық 
ерекшеліктері; геология-
лық кəсіпорынның негізгі 
жəне айналымдағы 
қаражаттарының құрамы 
мен құрылымы; менед-
жмент жəне маркетинг 
негіздері; геологиялық 
тапсырманы орындауға 
шығындар сметасын 
жасаудың мақсаты жəне 
тəртібі. Модульді зер-
делеу кезінде білім алу-
шылар: жобаланатын 
геологиялық барлау 
жұмыстарының негізгі 
техникалық-экономикалық 
көрсеткіштерін айқын-
дауды; геологиялық 
кəсіпорынның негізгі 
жəне айналымдағы қара-
жаттарын пайдалану 
көрсеткіштерін есептеуді; 
тау-кен-геологиялық 
жұмыстардың пайда-
сы мен рентабельділігін 
есептеуді; 
ұйымдастырушы лық-
техникалық іс-шараларды 
енгізуден экономикалық 
тиімділікті анықтауды 
меңгереді.

Оқытудың нəтижесі: 1) Қазіргі заманғы нарықтық экономиканың 
жалпы мəселелерін білу.
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Бағалау 
өлшемшарт-
тары:

1. Қазақстан Республикасының қазіргі кезеңдегі 
əлеуметтік-экономикалық жай-күйіне сипаттама 
береді. 
2. Минералдық шикізаттың экономикалық топтары-
на сипаттама береді.
3. Геологиялық кəсіпорынның негізгі қорларының 
мəнін түсінеді жəне құрамын анықтайды.
4. Нарықтық экономикада «өзіндік құн», «баға» 
экономикалық санаттарының мəнін түсінеді.
5. Пайда мен рентабельділікті есептейді. 
6. Өзіндік құнға кіретін шығындарды жіктейді. 
7. Айналымдағы қаражаттарды пайдаланудың 
негізгі көрсеткіштерін айқындайды. 
8. Негізгі қорлардың құрылымын жəне 
пайдаланудың негізгі көрсеткіштерін айқындайды.
9. Кəсіпкерлік қызметтің нысандары мен түрлері 
бойынша кəсіпорындарды жіктейді.

Оқытудың нəтижесі: 2) Нарықтық экономика жағдайларында 
геологиялық кəсіпорындарды басқару білімдеріне ие.
Бағалау 
өлшемшарт-
тары:

1. Ғылым жəне адамдарды басқару жөніндегі 
практикалық қызмет ретінде менеджменттің шығу 
тегі жəне қалыптасуы туралы білімдерге ие. 
2. Еңбек ресурстарының жəне кадрлардың 
экономикалық мəнін түсінеді.
3. Еңбек қызметінің мотиваторы ретінде 
еңбекақының мəнін түсінеді. 
4. Далалық жəне камералық геологиялық барлау 
жұмыстарын ұйымдастырудың мəнін біледі.
5. Жобаның өндірістік-техникалық жəне сметалық 
бөлігін əзірлейді. 
6. Түрлі белгілері бойынша жоспарларды жіктейді. 
7. Түрлі операциялар бойынша еңбек процесін 
құрылымдандырады. 
8. Негізгі жəне қосалқы өндірісті ұйымдастырудың 
тиімділігін арттыру бойынша негізделген 
ұсынымдар береді. 
9. Түрлі өндірістік жағдайларда еңбекақыны 
есептейді.
10. Еңбек өнімділігінің көрсеткіштерін айқындайды. 

Оқытудың нəтижесі: 3) Кəсіпорынның қаржылық қызметі 
мəселелерін біледі.
Бағалау 
өлшемшарт-
тары:

1. Мемлекеттің жəне кəсіпорынның экономикасын-
да қаржының мақсатын түсінеді. 
2. Кəсіпорында шаруашылық қызметті есепке 
алудың мақсатын түсінеді. 
3. Қазақстан Республикасының экономикасында 
ғылыми-техникалық прогрестің мəнін түсінеді. 
4. Ғылыи-техникалық прогрестің негізгі бағыттарын 
бөліп қарайды. 
5. Талдау қызметінің түрлі əдістеріне сипаттама 
береді.
6. Есепке алудың əр түрінде бастыны бөліп 
қарайды.
7. Кəсіпорнының қаржылық қатынастарының 
түрлерін құрылымдандырады.
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Осы модуль авария-
ны жою үшін қажетті 
білімдерді, машықтарды 
жəне дағдыларды си-
паттайды. Модульді 
зерделеудің нəтижесінде 
білім алушылар мы-
наларды меңгереді: 
апаттардың түрлері, 
туындау себептері, 
белгілері; апаттардың 
түрлерін анықтаудың 
технологиясы жəне 
инструменті; апаттардың 
тиісті түрлеріне арналған 
апаттық инструменттердің 
түрлері; нақты авари-
яны жоюға арналған 
снарядтың құрамы; 
апаттық снарядты жинау 
қағидалары жəне қолдану 
жағдайлары; апаттарды 
жою тəсілдері жəне техно-
логиясы; апаттарды жою 
кезіндегі қауіпсіздік тех-
никасы қағидалары; апат-
тарды жоюға арналған 
бұрғылау станогының 
режимдері; апаттық сна-
рядты көтерудің белгілері. 
Модульді зерделеу 
кезінде білім алушылар: 
апаттық инструментті 
таңдауды; апаттардың 
нақты түрлері үшін сна-
рядты жинауды; апат-
тарды жою кезінде 
қауіпсіздік техникасын 
сақтауды; тəн белгілері 
бойынша апаттардың 
түрін анықтауды; нақты 
жағдайлар бойынша 
апаттардың туындау 
себептерін талдау-
ды; апаттарды жою 
уақытында бұрғылау 
станогын басқаруды; 
бақылау-өлшеу аспапта-
рынан көрсетімдерді алу-
ды; ең ұтымды тəсілмен 
аварияны жоюды 
меңгереді.

Оқытудың нəтижесі: 1) Апаттардың типтерін жəне апаттардың 
себептерін анықтау.
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Бағалау 
өлшемшарт-
тары:

1. Апаттардың түрлеріне сипаттама береді.
2. Апаттардың туындау себептері мен белгілерін 
түсінеді.
3. Апаттардың түрлерін анықтаудың технологиясын 
қолданады.
4. Апаттардың түрлерін анықтаудың инструментін 
қолданады.
5. Тəн белгілері бойынша апаттардың түрін 
анықтайды.
6. Нақты жағдайлар бойынша апаттардың туындау 
себептерін талдайды.
7. Қауіпсіздік техникасын сақтай отырып жұмыс 
істейді.

Оқытудың нəтижесі: 2) Апаттарды жою үшін сайман таңдау.
Бағалау 
өлшемшарт-
тары:

1. Апаттардың тиісті түрлеріне арналған апаттық 
инструменттердің түрлеріне сипаттама береді.
2. Нақты аварияны жоюға арналған снарядтың 
құрамына сипаттама береді 
3. Апаттық снарядты жинау қағидаларын сақтайды.
4. Апаттық снарядты қолдану жағдайларын 
сақтайды. 5. Апаттық инструментті таңдайды.
6. Апаттардың нақты түрлері үшін снарядты жинай-
ды. 7. Апаттарды жою кезінде қауіпсіздік техника-
сын сақтайды.

Оқытудың нəтижесі: 3) Аварияны жою.
Бағалау 
өлшемшарт-
тары:

1. Апаттарды жою тəсілдерін біледі.
2. Апаттарды жою технологиясын біледі.
3. Апаттарды жою кезінде қауіпсіздік техникасы 
қағидаларын сақтайды.
4. Апаттарды жою үшін бұрғылау станогының 
режимдерін таңдайды.
5. Апаттық снарядты көтеру белгілеріне сипатта-
ма береді.
6. Апаттық снарядты жинау қағидаларын сақтайды.
7. Апаттық снарядты қолдану жағдайларын 
сақтайды.
8. Күрделенулерді болдырмау жөннідегі əдістерді 
қолданады.
9. Ұңғымалардың қисаюын болдырмау жөніндегі 
əдістерді қолданады.
10. Апаттарды жою уақытында бұрғылау стано-
гын басқарады. 11. Бақылау-өлшеу аспаптарынан 
көрсетімдерді алады.
12. Аварияны ең оңтайлы тəсілмен жояды.
13. Апаттарды жою уақытында бұрғылау бригада-
сын жəне жұмыс орнын ұйымдастырады.
14. Күрделенулерді жояды.
15. Ұңғымалардың қисаюын болдырмайды жəне 
жояды.
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Осы модуль тау-кен 
қазбаларын үңгу, 
оларды бекіту, тау-
кен қазбаларының 
негізі параметрлерін 
есептеу үшін қажетті 
білімдерді, машықтарды 
жəне дағдыларды си-
паттайды.Модульді 
зерделеудің нəтижесінде 
білім алушылар мы-
наларды меңгереді: 
тау-кен жыныстарын 
бұзып жару тəсілдері; 
механикаландырылған 
тау-кен жұмыстары; 
тау-кен қазбаларының 
жіктелуі, анықтамасы, 
қима нысандары, 
жазықтықтардың атауы; 
жарылғыш заттардың 
түрлері жəне олардың 
қасиеттері; тау-кен 
қазбаларын бекітудің 
тəсілдері, бекіту мате-
риалдары; сутөкпе жəне 
тау-кен қазбаларында тау 
жынысын тиеу. Модульді 
зерделеу кезінде білім 
алушылар:
тау-кен қазбаларының 
негізгі параметрлерін 
есептеуді жүгізуді; тау-
кен қазбаларын үңгу 
үшін қажетті жабдықты; 
тау-кен қазбаларын 
бекіту сайманы мен 
əдістерін таңдауды 
жүргізуі; сутөкпе, 
тау-кен қазбаларын 
жарықтандыруы жəне 
желдетуді меңгереді.

Оқытудың нəтижесі: 1) Бұрғылау-жару жұмыстарының 
параметрлерін есептеуді жүргізу.
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Бағалау 
өлшемшарт-
тары:

1. Тау-кен жұмыстарына жəне тау-кен қазбаларына 
сипаттама береді.
2. Тау жыныстарына сипаттама береді жəне 
жіктейді.
3. Жару теориясының элементтерін жəне 
жарылғыш заттарды біледі.
4. Өнеркəсіптік жарылғыш заттарға сипаттама 
береді.
5. Жару құралдары мен тəсілдерін қолданады.
6. Жарылғыш матеиалдарды сақтауға талаптарды 
сақтайды.
7. Кенжарда шпурлардың орналасуын елестетеді.
8. Шпурларды, ұңғымаларды бұрғылау техно-
логиясын жəне техникасын сақтайды. 9. Жару 
жұмыстарының əдістеріне сипаттама береді.
10. Үстіңгі жəне жер астындағы тау-кен қазбаларын 
үңгу кезінде бұрғылау-жару жұмыстарының 
параметрлері мен қауіпсіз қашықтықтарды 
есептеуді жүргізеді.

Оқытудың нəтижесі: 2) Тау-кен қазбаларын үңгу кезінде 
желдетуді, жарықтандыруды жəне сутөкпені ұйымдастыру.
Бағалау 
өлшемшарт-
тары:

1. Тау-кен қазбаларын желдету тəсілдерін біледі.
2. Тау-кен қазбаларын жарықтандыру қағидаларын 
жəне талаптарын сақтайды.
3. Тау-кен қазбаларын үңгу кезінде сутөкпе 
тəсілдерін біледі. 4. Тау-кен қазбаларынан 
сутөкпені жүзеге асырады.
5. Тау-кен қазбаларында жарықтандыруды 
қамтамасыз етеді.
6. Тау-кен қазбаларын желдетуді жүзеге асырады.

Оқытудың нəтижесі: 3) Тау-кен барлау қазбаларын бекітуді 
жүргізу.
Бағалау 
өлшемшарт-
тары:

1. Тау қысымына сипаттама беру.
2. Тау-кен бекітпесінің түрлеріне жəне материалда-
рын қолдану саласына сипаттама береді.
3. Тау-кен қазбаларының бекіткіштерін есептеуді 
жүзеге асырады.
4. Тау-кен бекітпесін таңдауды жүргізеді.
5. Тау-кен қазбаларын бекітуді жүзеге асырады.

КҚ
 1

3.
 Ұ
ңғ
ым

ан
ы 
ке
ңе
йт
уд
і, 
та
мп

он
аж

да
уы

, ц
ем

ен
тт
еу
ді

 ж
əн
е 
ұң
ғы
ма

ла
рд
ы 
қо
рш

ау
 құ

бы
рл
ар
ым

ен
 б
ек
іту

ді
 ж
үз
ег
е 
ас
ыр

у

КМ
 1

3.
 Ұ
ңғ
ым

ан
ы 
ке
ңе
йт
уі,

 та
мп

он
да
у,

 ц
ем

ен
тт
еу

 

Осы модуль ұңғыманы 
кеңейту, тампонаж-
дау, цементтеу жəне 
ұңғы маны қаптама 
құбырлармен бекіту үшін 
қажетті қажетті білімдерді, 
машықтарды жəне 
дағдыларды сипаттайды. 
Модульді зерделеудің 
нəижесінде білім алу-
шылар мыналарды 
меңге реді: ұңғымаларды 
цемент теудің түрлі 
тəсіл дерін қолдану са-
ласы; ұңғымаларды 
цементтеудің түрлі 
тəсілдерін жүргізу тəртібі; 
цементтеуді жүргізуге 
арналған техникалық 
құралдар; ұңғыманың 
бағанын кеңейтудің 
мақсаты; кеңейткіштердің 
түрлері; тампонаждық 
материалдардың түрлері 
мен қасиеттері; əр 
түрлі тампонаждардың 
қолданылу саласы; пай-
далы қазбалардың кен 
орындарын іздеу жəне 
барлаудың геофизи-
калық əдістерінің негіз-
дері; далалық жұмыс-
тарды жүргізудің 
қауіпсіз дік қағидалары; 
геофизикалық əдістердің 
қолданылуының 
физика-геологиялық 
жағдайлары; геологиялық 
міндеттерді шешу кезінде 
геофизикалық əдістердің 
кешендендірудің қағидат-
тары; геофизикалық 
жұмыстарды жүргізудің 
қағидалары мен тəсілдері; 
геофизикалық əдістермен 
шешілетін міндеттер. 
Модульді зерделеу 
кезінде білім алушылар:
нақты геологиялық 
жағдайларға арналған це-
менттеу тəсілін таңдауды; 

Оқытудың нəтижесі: 1) Ұңғыманы цементтеуді жүргізу.
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Бағалау 
өлшемшарт-
тары:

1. Ұңғымаларды цементтеудің түрлі тəсілдерін 
қолдану саласын көрсетеді.
2. Ұңғымаларды цементтеудің түрлі тəсілдерін 
жүргізу тəртібін сақтайды.
3. Цементтік ерітінділерді дайындауға арналған 
материалдарға сипаттама береді.
4. Цементтеуді жүргізуге арналған техникалық 
құралдарға сипаттама береді. 
5. Нақты геологиялық жағдайларға арналған це-
менттеу тəсілін таңдайды.
6. Түрлі жағдайлар үшін цементтік ерітіндіні дай-
ындайды.
7. Ұңғымаларды цементтеуді жүргізеді.
8. Ұңғымаларды цементтеу үшін техникалық 
құралдарды қолданады.
9. Цементтеуді жүргізу үшін қажетті сайманды жəне 
жабдықты таңдайды.
10. Ұңғымаларды цементтеуге арналған сайманмен 
жəне жабдықпен жұмыс істейді.
11. Бригадада жұмысты ұйымдастырады.

Оқытудың нəтижесі: 2) Ұңғыманың бағанын кеңейтуді жəне 
игеруді жүргізу.
Бағалау 
өлшемшарт-
тары:

1. Ұңғыманың бағанын кеңейтудің мақсатын 
түсінеді.
2. Ұңғыманың бағанын кеңейтуді жүргізуге арналған 
техникалық құралдарға сипаттама береді.
3. Кеңейткіштердің түрлеріне сипаттама береді.
4. Ұңғыманың бағанын кеңейтуді жүргізу үшін 
бұрғылау режимдерін сақтайды.
5. Ұңғыманың бағанын кеңейтуді жүргізу үшін сна-
ряд таңдайды.
6. Нақты жағдайлар үшін кеңейту тəсілін таңдайды.
7. Бағанды кеңейту үшін бұрғылау режимдерінің 
параметрлерін бақылайды.
8. Бригадада жұмысты ұйымдастырады.

Оқытудың нəтижесі: 3) Ұңғыманы қаптама құбырлармен бекітуді 
жүргізу.
Бағалау 
өлшемшарт-
тары:

1. Тампонаждық материалдардың түрлері мен 
қасиеттеріне сипаттама береді.
2. Əр түрлі тампонаждарды қолдану саласын 
көрсетеді. 
3. Түрлі жағдайларда ұңғыманы тампонаждауды 
жүргізу тəртібін сақтайды.
4. Нақты жағдайлар үшін тампонаждау тəсілін 
таңдайды.
5. Нақты жағдайлар үшін тампонаждау 
материалының түрін таңдайды.
6. Ұңғыманы тампонаждауды жүргізеді.
7. Бригадада жұмысты ұйымдастырады.

түрлі жағдайлар үшін 
цементтік ерітіндіні дай-
ындауды;
ұңғымаларды цементтеуді 
жүргізуді; ұңғымаларды 
цементтеу үшін 
техникалық құралдарды 
қолдануды;
ұңғыманың бағанын 
кеңейтуді жүргізу үшін 
снаряд таңдауды;
нақты жағдайлар үшін 
кеңейту тəсілін таңдауды; 
бағанды кеңейту үшін 
бұрғылау режимдерінің 
параметрлерін 
бақылауды; нақты 
жағдайлар үшін тампо-
наждау түрін таңдауды; 
нақты жағдайлар 
үшін тампонаждық 
материалдың түрін 
таңдауды;
ұңғыманы тампонажда-
уды жүргізуді; өлшеуді 
жүргізуі жəне далалық 
құжаттаманы жүргізуді; 
жұмысқа геофизикалық 
аспаптарды дайындау-
ды; далалық материал-
дарды бастапқы өңдеуді 
жүргізуді; ұңғымаларда 
техникалық опера-
цияларды жүргізуді; 
геофизикалық əдістердің 
ұтымды кешенін таңдауды 
меңгереді .

Оқытудың нəтижесі: 4) Ұңғыманы тампонаждауды жүргізу
Бағалау 
өлшемшарт-
тары:

1. Қаптама құбырлардың қосылыстарының 
түрлеріне сипаттама береді.
2. Қаптама құбырлардың типтік өлшемдерін біледі.
3. Қаптама құбырларды түсіру үшін қосалқы сай-
манды қолданады.
4. Сүзгілердің типтеріне жəне оларды қолданылу 
саласына сипаттама береді.
5. Қаптама құбырларды, сүзгілерді ұңғымаға түсіру 
тəсілдерін қолданады.
6. Қаптама құбырлар мен оларды біріктіру типтерін 
таңдайды.
7. Ұңғымаға қаптама құбырларды түсіруді жүргізеді.
8. Сүзгінің типін таңдайды. 
9. Сүзгіні ұңғымаға түсіруді жүргізеді.
10. Бұрғылау бригадасына басшылық ете алады.

Оқытудың нəтижесі: 5) Ұңғымаларды геофизикалық 
зерттеулердің негіздерін меңгерген.
Бағалау 
өлшемшарт-
тары:

1. Ұңғымаларды зерттеудің электрлік əдістерін 
қолданады.
2. Əдеттегі зондтармен қарсыласу каротажын 
жүргізеді.
3. Бүйірлік каротаждық зондтауды жүргізеді. 
4. Ұңғымаларды зерттеудің радиоактивтік əдістерін 
қолданады.
5. Гамма-каротаж əдісін қолданады .
6. Гамма-гамма каротаж əдістерін қолданады.
7. Каротаждың нейтрондық əдістерін қолданады. 
8. Акустикалық, магниттік, ядролық-магниттік каро-
таж жəне ұңғымалық магниттік барлау жүргізеді.
9. Ұңғымалдарды зерттеудің типін таңдайды.
10. Ұңғыманы геофизикалық зерттеулер жүргізуге 
ұңғыманы дайындауды жүргізеді.
11. Ұңғыманың құбыр сыртындағы кеңістігін 
цементтеудің сапасын тексеру əдістерін 
қолданады.
12. Ұңғыманың қисаюын өлшейді.
13. Ұңғыманың диаметрін өлшейді.
14. Ұңғыманың іс жүзіндегі тереңдігін анықтайды.
15. Цементтеудің сапасын тексеруді жүргізеді.
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Осы модуль 
бұрғылаудың 
технологиялық 
режимдерін 
бақылауды орны-
дау үшін қажетті 
білімдерді, 
машықтарды жəне 
дағдыларды сипат-
тайды. Модульді 
зерделеудің 
нəтижесінде білім 
алушылар мына-
ларды меңгереді: 
геологиялық-
техникалық нарядтың 
мақсаты мен 
құрамы; бұрғылау 
режимдерінің 
параметрлері; 
бұрғылау 
режимдерінің 
параметрлерін 
бақылауға 
арналған аспаптар; 
бұрғылау процесінің 
көрсеткіштеріне 
режимдердің əсері; 
ұңғымалардың қисаю 
түрлері, белгілері 
жəне зардапта-
ры; ұңғымалардың 
қисаюын өлшеуге 
арналған аспаптардың 
құрылғысы. Модульді 
зерделеу кезінде білім 
алушылар:
нақты геологиялық 
жағдайларда 
ұңғымалардың 
кез келген типін 
үңгуге жобаларды 
жəне геологиялық-
техникалық наряд 
жасауды;
 бақылау-өлшеу 
аспаптарының 
көрсетімдері бойынша 
бұрғылау режимдерін 
анықтауды; пайда-
ланылатын жынысты 
бұзып жаратын сайман 
снарядының құрамын, 
диаметрі мен типін, 
қаптама бағандардың 
диаметрі мен түсіру 
тереңдігін анықтауды; 
техникалық 
құжаттаманы жүргізуді; 
бұрғылау бригадасы-
на басшылық етуді 
жүзеге асыруды; 
ұңғыманың бұрышын 
анықтауды; еңіс 
бағытталған ұңғыма 
трассасының есебін 
жүргізуді меңгереді .

Оқытудың нəтижесі: 1) Осьтік жүктемені бақылау.

Ұң
ғы
ма

ла
рд
ы 
бұ
рғ
ыл

ау
 А
рн
ай
ы 
ку
рс

 Т
ех
но
ло
ги
ял
ық

 п
ра
кт
ик
а

Бағалау 
өлшемшарт-
тары:

1. Геологиялық-техникалық нарядтың мақсатын 
түсінеді жəне құрамына сипаттама береді.
2. Жынысты бұзып жаратын сайманға осьтік жүктемені 
анықтау қағидаларын сақтайды.
3. Осьтік жүктемені бақылауға арналған аспаптарды 
қолданады.
4. Бұрғылау процесінің көрсеткіштеріне осьтік 
жүктеменің əсерін түсінеді.
5. Бұрғылау жұмыстарын жүргізу кезінде қауіпсіздік 
техникасын сақтайды.
6. Бақылау-өлшеу аспаптарының көрсетімдері бойын-
ша осьтік жүктемені анықтайды.
7. Оңтайлы осьтік жүктемені есептейді.
8. Сызбалар мен сызуларды, геологиялық-техникалық 
нарядты оқиды.

Оқытудың нəтижесі: 2) Шаю сұйықтығын шығыстауды бақылау.
Бағалау 
өлшемшарт-
тары:

1. Жынысты бұзып жаратын сайманға шаю сұйықтығын 
шығыстаудың қағидаларын сақтайды.
2. Шаю сұйықтығыны шығыстауды бақылау үшін аспап 
пен жабдықты қолданады. 
3. Бұрғылау процесінің көрсеткіштеріне шаю 
сұйықтығын шығыстаудың əсерін түсінеді.
4. Шаю сұйықтығының шығысын анықтайды.
5. Шаю сұйықтығының оңтайлы шығысын есептейді.
6. Техникалық құжаттаманы жүргізеді.
7. Бұрғылау бригадасына басшылық етуді жүзеге 
асырады.

Оқытудың нəтижесі: 3) Шаю сұйықтығының айналу жиілігін бақылау.
Бағалау 
өлшемшарт-
тары:

1. Бұзып жаратын аспаптың айналу жиілігін 
анықтаудың қағидаларын сақтайды.
2. Жынысты бұзып жаратын аспаптың айналу жиілігін 
анықтайды. 
3. Бұрғылау процесінің көрсеткіштеріне айналу 
жиілігінің əсерін түсінеді.
4. Бұрғылау жұмыстарын жүргізу кезінде қауіпсіздік 
техникасын сақтайды.
5. Бақылау-өлшеу аспаптарының көрсеткіштері бой-
ынша жəне басқа да тəсілдермен айналу жиілігін 
анықтайды.
6. Айналу жиілігін есептейді.
7. Сызбалар мен сызуларды, геологиялық-техникалық 
нарядты оқиды.

Оқытудың нəтижесі: 4) Технологиялық процестердің бірізділігінің 
сақталуын бақылау (регламент).
Бағалау 
өлшемшарт-
тары:

1. Бағаналық бұрғылау кезінде операциялардың 
бірізділігін сақтайды.
2. Тұтастай кенжарды бұрғылау кезінде 
операциялардың бірізділігін сақтайды.
3. Соққылау-канаттық тəсілмен бұрғылау кезінде 
операциялардың бірізділігін сақтайды.
4. Өндірістік процестің жалпы көрінісін көрсетеді.
5. Барлау, эксплуатациялық ұңғымаларды жобалау 
кезінде жобаның мазмұнын көрсетеді.
6. Ұңғымаларды жобалау қағидаларын сақтайды.
7. Тау-кен қазбаларын үңгудің əдістерін қолданады.
8. Тау-кен қазбаларын үңгудің бірізділігін сақтайды.
9. Тау-кен қазбаларын үңгуге арналған құралдарға 
сипаттама береді.
10. Бұрғылаудың нақты түріне арналған талап етілетін 
жұмыстардың түрлерін айқындайды. 
11. Бұрғылау процесінің сипаттық белгілері бойынша 
бұрғылау процесінің бұзылуын анықтайды.
12. Ұңғымаларды жобалау кезінде есептеуді жүргізеді.
13. Жобаларды ресімдейді.
14. Пайдаланылатын жынысты бұзып жаратын 
аспаптың снарядының құрамын, диаметрі мен типін 
анықтайды.
15. Қаптама бағаналардың диаметрі мен түсіру 
тереңдігін анықтайды.
16. Бұрғылау бригадасына басшылық етуді жүзеге 
асырады.
17. Техникалық құжаттаманы жүргізеді.

Оқытудың нəтижесі: 5) Еңіс бағытталған ұңғымаларды бұрғылау.
Бағалау 
өлшемшарт-
тары:

1. Ұңғыманың «қисаюы» түсінігін меңгерген.
2. Ұңғымалардың қисаю түрлеріне, белгілері мен зар-
даптарына сипаттама береді. 
3. Ұңғымалардың табиғи қисаю себептерін түсінеді.
4. Ұңғымалардың қисаюының алдын алатын шаралар-
ды сақтайды.
5. Ұңғымалардың қисаюын өлшеуге арналған 
құрылғыны түсінеді.
6. Ұңғымаларды бағытталған бұрғылаудың қолданылу 
саласын жəне негізгі əдістерін, оның экономикалық 
тиімділігін көрсетеді.
8. Бағытталған бұрғылауға арналған техникалық 
құралдарды қолданады. 
9. Түрлі техникалық құралдарды пайдалану 
кезінде бағытталған жəне көпұңғылы ұңғымаларды 
бұрғылаудың əдістемесі мен технологиясын 
қолданады.
10. Көп мəрте қолданудың техникалық құралдарына 
сипаттама береді.
11. Үздіксіз əрекет ететін сынасыз снарядтардың 
құрылымын жəне қолданылуын түсінеді.
12. Ұңғымалардың қисаюына арналған техникалық 
құралдарды таңдайды.
13. Техникалық құралдарды қолданады.
14. Ұңғыманың бұрышын анықтайды.
15. Бағытталған ұңғыманың трассасын есептеуді 
жүргізеді.

КҚ
 1

5.
 Ш

аю
 с
ұй
ық
ты

қт
ар
ын

ың
 ж
ай

-к
үй
ін

 б
ақ
ыл

ау

КМ
 1

5.
 Ш

аю
 с
ұй
ық
ты

қт
ар
ын

 д
ай
ын

да
у

Осы модуль шаю 
сұйықтықтарының 
жай-күйін бақылауды 
орындау үшін қа-
жетті білімдерді, 
машықтарды жəне 
дағдыларды сипат-
тайды. Модульді 
зерделеудің нəтиже-
сінде білім алушылар 
мыналарды меңгереді: 
бұрғылаудың түрлі 
тəсілдері кезінде 
қолданылатын шаю 
сұйықтықтарының 
түрлері, параметрлері, 
құрамы; шаю 
сұйық тық тарын 
дайындауға арналған 
материал дар; шаю 
сұйықтықтарының 
қасиеттерін реттеуге 
арналған реагенттер; 
бұрғылау процесінің 
көрсеткіштеріне түрлі 
шаю сұйықтықтарының 
əсері; түрлі əсер 
ету лер кезінде тау-
кен жыныстарының 
жосығы, химиялық 
термодинамиканың 
негізгі түсініктері; 
ерітінділердің жал-
пы сипаттамасы; 
электролиттік диссо-
циация теориясының 
негізгі ережелері; 
дисперстік жүйелер 
туралы түсініктері. 
Модульді зерде-
леу кезінде білім 
алушылар: шаю 
сұйықтық тарының 
қасиеттерін реттеуге 
арналған реагенттерді 
таңдауды;
шаю сұйықтықтарының 
параметрлерін 
өлшеуге арналған 
аспаптарды 
қолдануды; шаю 
сұйықтықтарының 
түрлерін дайындау 
үшін материалдар-
ды таңдауды; шаю 
сұйықтықтарының 
параметрін өлшеуі 
жəне оларды жобада 
бекітілген парамет-
рлермен салыстыру-
ды; бұрғылаудың түрлі 
тəсілдері үшін шаю 
сұйықтықтарының 
түрін таңдауды; кен-
жарды шламнан таза-
лау тəсілін таңдауды; 
термодинамика заңын 
пайдалана отырып, 
тапсырмаларды 
шешуді; химиялық 
реакциялардың 
жылдамдығын 
анықтауды; аспап-
тармен жұмыс 
істеуді; түрлі 
концентрациядағы 
ерітінділердің есебін 
жүргізуі жəне дайын-
дауды; коллоидтық 
ерітінділер дайындауы 
жəне мицеллярлық 
формулалар құруды; 
жоғары молекулярлық 
қосылыстардың 
(полимерлердің) 
ерітінділерін алуды 
меңгереді.

Оқытудың нəтижесі: 1) Тапсырылған параметрлермен шаю 
сұйықтығын дайындау.
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Бағалау 
өлшемшарт-
тары:

1. Шаю сұйықтықтарының параметрлеріне сипатта-
ма береді.
2. Шаю сұйықтықтарын дайындау кезінде қауіпсіздік 
техникасын сақтайды.
3. Шаю сұйықтықтарын қасиеттерін реттеу үшін реа-
генттер таңдайды.
4. Шаю сұйықтықтарының параметрлерін өлшеуге 
арналған аспаптарды қолданады жəне олармен жұмыс 
қағидаларын сақтайды.
5. Əр түрлі шаю сұйықтықтарын дайындау үшін мате-
риалдар таңдайды.
6. Шаю сұйықтықтарының параметрлерін өлшейді 
жəне оларды жобада бекітілген параметрлермен са-
лыстырады.
7. Шаю сұйықтықтарын дайындау уақытында бұрғылау 
бригадасын жəне жұмыс орнын ұйымдастырады.

Оқытудың нəтижесі: 2) Нақты жағдайлар үшін шаю сұйықтықтарының 
түрін таңдау жəне олардың қасиеттері.
Бағалау 
өлшемшарт-
тары:

1. Бұрғылаудың түрлі тəсілдері кезінде қолданылатын 
шаю сұйықтықтарының түрлеріне сипаттама береді.
2. Əр түрлі шаю сұйықтықтарының құрамын 
анықтайды.
3. Бұрғылау процесінің көрсеткіштеріне түрлі шаю 
сұйықтықтарының əсерін түсінеді.
4. Түрлі əсер етулер кезінде тау-кен жыныстарының 
жосығын көрсетеді.
5. Тау-кен жыныстарының қасиеттеріне жəне бұрғылау 
сайманына шаю сұйықтықтарының əсерін түсінеді.
6. Бұрғылаудың түрлі тəсілдері үшін шаю 
сұйықтықтарының түрін таңдайды.
7. Кенжарды шламнан тазалау тəсілін таңдайды.
8. Шаю сұйықтығының құрамын таңдайды.
9. Шаю сұйықтығының құрамын өзгертеді.

Оқытудың нəтижесі: 3) Физикалық жəне коллоидтық химияның 
негіздерін меңгеру.
Бағалау 
өлшемшарт-
тары:

1. Заттың агрегаттық жай-күйін анықтудың теориялық 
аспектілері, есептеу формулалары, талдау кезінде 
пайдаланылатын жабдық туралы білімдерді меңгерген.
2. Химиялық термодинамиканың жəне термохимияның 
теориялық негіздерін меңгерген.
3. Ерітінділердің жалпы сипаттамасын, Рауль, Генри 
заңдарын, Аррениустың электролиттік диссоциация 
теориясының негізгі ережелерін біледі.
4. Дисперстілік дəрежесі, дисперстік фаза мен ортаның 
агрегаттық жай-күйі, бөлшектердің дисперсиялық 
ортаға қатынасы бойынша жүйелерді жіктейді.
5. Бұрғылау ерітінділері мен шаю сұйықтықтарының 
ерекшеліктеріне сипаттама береді.
6. Химиялық реакциялардың жылулық əсерін 
анықтайды.
7. Газ түріндегі заттың молекулярлық массасын 
анықтайды, идеалдық газдардың көлемін, қысымын, 
температурасын анықтау бойынша міндеттерді 
шешеді.
8. Заттың құрылысы жəне оның агрегаттық жай-күйі 
туралы білімдердің негізінде заттардың химиялық 
қасиеттерін болжайды.
9. Технохимиялық таразыларды пайдаланады. 
10. Жабдықты жəне өлшеу ыдысын пайдаланады.
11. Нормалар мен стандарттарға сəйкес эксперимент 
жүргізеді. 12. Талдау жүргізеді, есептеулерді орындай-
ды жəне қорытындылар жасайды.
13. Далалық жағдайларда коллоидтық ерітінділер 
(бұрғылау ерітінділерін) дайындайды.
14. Диффузияны, седиментацияны, мембрандық 
тепе-теңдікті жəне броун əрекетін, коллоидтық 
бөлшектердің опалесценциясын біледі. 
15. Коллоидтық агрегаттау жəне конденсациялау 
əдістерін қолданады.
16. Жоғарымолекулярлық қосылыстардың синтезінің 
негізгі əдістерін біледі.
17. Құрылымдандырылған бір жəне екіфазалы 
жүйелердің түсінігін меңгерген.
18. Кілкілдектердің тиксотропия жəне синерезис 
құбылысын түсінеді. 19. Коллоидтық жүйелердің пайда 
болу себептерін түсіндіреді.
21. Коагуляция шегін анықтайды.
22. Мицелла формулаларын құруға есептерді шешеді.
23. Талшықтардың құрамын тəжірибелік жолмен 
дəлелдейді жəне ол туралы қорытынды жасайды.
24. Гельдің пайда болу процесіне əсер ететін фактор-
ларды анықтайды.
25. Есептеу жолымен ісіну коэффициентін анықтайды.
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Осы модуль 
оқыту процесінде 
алынған білімдер 
мен практикалық 
дағдыларды 
қорытындылауға жəне 
жетілдіруге; техни-
камен, технология-
мен жəне пайдалы 
қазбалардың кен 
орындарын барлау-
ды ұйымдастырумен 
тікелей өндірістік уча-
скеде таныстыруға; 
дипломдық жобаны 
орындау үшін ма-
териалдар жинауға 
жəне дайындауға 
бағытталған.

Оқытудың нəтижесі: 1) Дипломдық жобаны орындау үшін материал-
дар дайындау жəне жүйелеу.
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өлшемшарт-
тары:

1. Пəндік саланы алдын ала зерделеуді жəне 
дипломдық жобаның тақырыбы бойынша қажетті мате-
риалдарды жинауды орындайды. 
2. Технологиялық процесті ұйымдастырады жəне 
өндірістік учаскенің жұмысына басшылық етеді. 
3. Бұрғылау жұмыстарын жүргізу үшін жұмыс жобалау-
сметалық құжаттаманы құрастырады.
4. Ұңғыманың жобасын құру үшін негізгі есептеулерді 
жүргізеді.
5. Қойылған міндеттерді шешу үшін бұрғылау техноло-
гиясын таңдайды.
6. Өндірістік процесті ұйымдастыру үшін жабдықты 
таңдайды.
7. Бұрғылау жұмыстарын орындау жəне ілеспе 
құжаттаманы ресімдеу көлемдерінің есебін жүргізу 
кезінде қолданыстағы нормативтік құжаттарды 
қолданады.

Ескерту:
Қолданылған аббревиатуралар:
БҚ - базалық құзыреттілік;   КҚ - кəсіптік құзыреттілік;   БМ - базалық модульдер;   КМ - кəсіптік модульдер.

Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрінің 2017 жылғы 31 қазандағы
№553 бұйрығына 52-қосымша

Техникалық жəне кəсіптік білім берудің «Гидрогеология жəне инженерлік геология»
мамандығы бойынша үлгілік оқу жоспары 

Білім беру коды жəне бейіні: 0700000 - Геология, тау кен өндірісі жəне пайдалы қазбаларды өндіру
Мамандығы:   0703000 - Гидрогеология жəне инженерлік геология
Біліктілік*:   070301 2 - Гидрогеологиялық жұмыс жұмысшысы
   070302 2 - Геологиялық түсіру жəне іздеу жұмыстары жұмысшысы
   070303 3 - Техник-гидрогеолог

Оқыту нысаны: күндізгі
Оқытудың нормативтік мерзімі: 1 жыл 10 ай; 

2 жыл 10 ай; 3 жыл 10 ай негізгі орта білім базасында
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Біліктіліктің жоғарылатылған деңгейі
ЖБП Жалпы білім беретін пəндер** + + + 1448 1-3
БМ Базалық модульдер 368 22 346 3-6
БМ 01 Кəсіптік қызмет саласында кəсіптік лексиканы 

қолдану
+ + + +

БМ 02 Мемлекеттік тілде іс қағаздарын құрастыру + + + +
БМ 03 Физикалық қасиеттерді дамыту жəне жетілдіру + + + +

«070301 2 - Гидрогеологиялық жұмыс 
жұмысшысы» біліктілігі

КМ Кəсіптік модульдер 1012 334 210 468 2-4
КМ 01 Геологиялық объектілерді оқу жəне таңбалау 

бойынша жұмыстарды жүргізу
+ + + + + +

КМ 02 Бұрғылау жұмыстарын жүргізу жəне құжаттау + + + + + +
КМ 03 Қарапайым далалық гидрогеологиялық жəне 

инженерлік-геологиялық жұмыстарды орындау
+ + + + +

КМ 04 Зертханылық талдауларды дайындау жəне 
жүргізу

+ + + + +

КМ 05 Гидрогеологиялық жұмыстарда, жұмыскердің 
тиісті біліктілігі бойынша жұмыстарды орындау

  + +

БҰАМ 01 Білім беру ұйымы анықтайтын модульдер +
АА 01 Аралық аттестаттау 108
ҚА 01 Қорытынды аттестаттау 36

«070301 2 - Геологиялық түсіру жəне іздеу 
жұмыстары жұмысшысы» біліктілігі

КМ Кəсіптік модульдер 1276 466 270 540 5-6
КМ 06 Құжаттаманың негіздемесі жəне геологиялық 

қиманы құру
+ + + + + +

КМ 07 Түсіру жұмыстарын жүргізу үшін геологиялық 
зерттеулер əдістерін қолдану

+ + + + +

КМ 08 Түсіру жұмыстары жүргізу кезінде негізгі 
гидрогеологиялық жəне инженерлік-
геологиялық жұмыстарды орындау

+ + + + + +

КМ 09 Геологиялық түсіру жəне геологиялық іздеу 
жұмыстарында, жұмыскердің тиісті біліктілігіне 
сəйкес жұмыстарды орындау

+ +

БҰАМ 02 Білім беру ұйымы анықтайтын модульдер +
АА 02 Аралық аттестаттау 36
ҚА 02 Қорытынды аттестаттау 36
Біліктіліктің жоғарылатылған деңгейі үшін міндетті оқытуға 
жиыны

4320

Орта буын маманы
«070301 2 - Техник-гидрогеолог» біліктілігі

БМ Базалық модульдер 258 184 74 7-8
БМ 03 Физикалық қасиеттерді дамыту жəне жетілдіру + + + +
БМ 04 Қоғам мен еңбек ұжымында əлеуметтену жəне 

бейімделу үшін əлеуметтік ғылымдар негіздерін 
қолдану

+ + + +

БМ 05 Кəсіптік қызметте экономиканың базалық 
білімдерін қолдану

+ + + +

КМ Кəсіптік модульдер 894 244 326 324 7-8
КМ 10 Зерттеу нəтижелері бойынша негізгі 

гидрогеологиялық жəне инженерлік-
геологиялық болжамдарды негіздеу

+ + + + + +

КМ 11 Жүргізілген жұмыстардың рентабельділік жəне 
тиімділік көрсеткіштеріне қол жеткізу

+ + + + + +

КМ 12 Инженерлік объектілерді жобалау ережелерін 
орындау жəне негіздеу

+ + + + +

КМ 13 Диплом алды практика + + +
БҰАМ 03 Білім беру ұйымы анықтайтын модульдер +
ДЖ 01 Дипломдық жобалау*** 216
АА 03 Аралық аттестаттау 36
ҚА 03 Қорытынды аттестаттау 36
Орта буын маманы деңгейі үшін міндетті оқытуға жиыны 1440

Міндетті оқытуға жиыны 5760
К Консультациялар оқу жылы үшін жүз сағаттан артық емес
Ф Факультативтік сабақтар аптасына төрт сағаттан артық емес 

Барлығы: 6588

Ескерту:
* Берілген мамандықтың басқа біліктіліктеріне оқу мекемесі ұқсас тəсілдеме қолданылып жұмыс оқу жоспарларын 
əзірлейді.
** ЖБП қажеттілік бойынша модульдерге кіріктіріледі. 
*** Оқу мекеменің қалауы бойынша дипломдық жобалау сағаттары кəсіптік модульдерге бөлінеді. 
**** Семестр бойынша бөлінуі мекеменің қалауы бойынша өзгереді. 
Қолданылған аббревиатуралар:  ДЖ - дипломдық жобалау;
ЖБП - жалпы білім беру пəндері;  АА - аралық аттестаттау; 
БМ - базалық модульдер;    ҚА - қорытынды аттестаттау;
КМ - кəсіптік модульдер;    К - консультациялар;
БҰАМ - білім беру ұйымы анықтайтын модульдер; Ф - факультативтер.

Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрінің 2017 жылғы 31 қазандағы
№553 бұйрығына 53-қосымша

Техникалық жəне кəсіптік білім берудің «Гидрогеология жəне инженерлік геология»
мамандығы бойынша үлгілік оқу жоспары 

Білім беру коды жəне бейіні: 0700000 - Геология, тау кен өндірісі жəне пайдалы қазбаларды өндіру
Мамандығы:   0703000 - Гидрогеология жəне инженерлік геология
Біліктілік*:   070301 2 - Гидрогеологиялық жұмыс жұмысшысы
   070302 2 - Геологиялық түсіру жəне іздеу жұмыстары жұмысшысы
   070303 3 - Техник-гидрогеолог

Оқыту нысаны: күндізгі
Оқытудың нормативтік мерзімі: 10 ай;

1 жыл 10 ай; 2 жыл 10 ай жалпы орта білім базасында
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Біліктіліктің жоғарылатылған деңгейі
БМ Базалық модульдер 448 102 346 1-4
БМ 01 Кəсіптік қызмет саласында кəсіптік лексиканы 

қолдану
+ + + +

БМ 02 Мемлекеттік тілде іс қағаздарын құрастыру + + + +
БМ 03 Физикалық қасиеттерді дамыту жəне жетілдіру + + + +
БМ 06 Қазақстанның тарихын, əлемдік 

қауымдастықтағы рөлі мен орнын түсіну
+ + +

«070301 2 - Гидрогеологиялық жұмыс 
жұмысшысы» біліктілігі

КМ Кəсіптік модульдер 1012 334 210 468 1-2
КМ 01 Геологиялық объектілерді оқу жəне таңбалау 

бойынша жұмыстарды жүргізу
+ + + + + +

КМ 02 Бұрғылау жұмыстарын жүргізу жəне құжаттау + + + + + +
КМ 03 Қарапайым далалық гидрогеологиялық жəне 

инженерлік-геологиялық жұмыстарды орындау
+ + + + +

КМ 04 Зертханылық талдауларды дайындау жəне 
жүргізу

+ + + + +

КМ 05 Гидрогеологиялық жұмыстарда, жұмыскердің 
тиісті біліктілігі бойынша жұмыстарды орындау

  + +

БҰАМ 01 Білім беру ұйымы анықтайтын модульдер +
АА 01 Аралық аттестаттау 36
ҚА 01 Қорытынды аттестаттау 36

«070301 2 - Геологиялық түсіру жəне іздеу 
жұмыстары жұмысшысы» біліктілігі

КМ Кəсіптік модульдер 1276 466 270 540 3-4
КМ 06 Құжаттаманың негіздемесі жəне геологиялық 

қиманы құру
+ + + + + +

КМ 07 Түсіру жұмыстарын жүргізу үшін геологиялық 
зерттеулер əдістерін қолдану

+ + + + +

КМ 08 Түсіру жұмыстары жүргізу кезінде негізгі 
гидрогеологиялық жəне инженерлік-геологиялық 
жұмыстарды орындау

+ + + + + +

КМ 09 Геологиялық түсіру жəне геологиялық іздеу 
жұмыстарында, жұмыскердің тиісті біліктілігіне 
сəйкес жұмыстарды орындау

+ +

БҰАМ 02 Білім беру ұйымы анықтайтын модульдер +
АА 02 Аралық аттестаттау 36
ҚА 02 Қорытынды аттестаттау 36
Біліктіліктің жоғарылатылған деңгейі үшін міндетті оқытуға 
жиыны

2880

Орта буын маманы
«070301 2 - Техник-гидрогеолог» біліктілігі

БМ Базалық модульдер 258 184 74 5-6
БМ 03 Физикалық қасиеттерді дамыту жəне жетілдіру + + + +
БМ 04 Қоғам мен еңбек ұжымында əлеуметтену жəне 

бейімделу үшін əлеуметтік ғылымдар негіздерін 
қолдану

+ + + +

БМ 05 Кəсіптік қызметте экономиканың базалық 
білімдерін қолдану

+ + + +

КМ Кəсіптік модульдер 894 244 326 324 5-6

(Жалғасы. Басы 23-бетте) 

(Жалғасы бар) 


