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ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҮКІМЕТІНІҢ ҚАУЛЫСЫ

2017 жылғы 10 мамыр             №252            Астана, Үкімет Үйі

«Мемлекеттік кепілдікпен берілетін мемлекеттік емес 
қарыздардың қаражаты есебінен қаржыландыруға 

ұсынылатын инвестициялық жобалардың 2017 жылға 
арналған тізбесін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы 

Үкіметінің 2017 жылғы 14 сәуірдегі № 201 қаулысына 
толықтыру енгізу туралы

Қазақстан Республикасының Үкіметі қаулы етеді:
1. «Мемлекеттік кепілдікпен берілетін мемлекеттік емес қарыздардың қаражаты 

есебінен қаржыландыруға ұсынылатын инвестициялық жобалардың 2017 жылға 
арналған тізбесін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2017 жылғы 14 
сəуірдегі № 201 қаулысына мынадай толықтыру енгізілсін:

көрсетілген қаулымен бекітілген мемлекеттік кепілдікпен берілетін мемлекеттік 
емес қарыздардың қаражаты есебінен қаржыландыруға ұсынылатын инвестициялық 
жобалардың 2017 жылға арналған тізбесі: 

мынадай мазмұндағы реттік нөмірі 6-жолмен толықтырылсын:
«
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2. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі жəне ресми 
жариялануға тиіс.

Қазақстан Республикасының Премьер-Министрі
Б.САҒЫНТАЕВ

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ИНВЕСТИЦИЯЛАР ЖӘНЕ 
ДАМУ МИНИСТРЛІГІНІҢ БҰЙРЫҒЫ

2017 жылғы 6 наурыз          №134          Астана қаласы

Қазақстан Республикасының аумағынан қара 
металдардың қалдықтары мен сынықтарын әкетуге 

тыйым салуды енгізу туралы

«Сауда қызметін реттеу туралы» Қазақстан Республикасының 2004 жылғы 12 
сəуірдегі Заңының 18-бабына, Еуразиялық экономикалық одақ туралы шарттың 47-ба-
бына, осы шартқа 7-қосымшаның 10-бөліміне сəйкес бұйырамын:

1. Қазақстан Республикасынан Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік 
аумағынан тысқары легирленген болаттың қалдықтары мен сынықтарын, оның 
ішінде тотығуға төзімді болатты (ЕАЭО СЭҚ ТН кодтары 7204 21 100 0, 7204 21 900 
0) жəне өзгелерін (ЕАЭО СЭҚ ТН коды 7204 29 000 0) қоспағанда, қара металдардың 
қалдықтары мен сынықтарын (ЕЭО СЭҚ ТН коды 7204, 7302 10 900 0) əкетуге алты 
ай мерзімге тыйым салу енгізілсін. 

2. Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрлігінің Индустриялық 
даму жəне өнеркəсіптік қауіпсіздік комитеті:

1) Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Мемлекеттік кірістер комитетіне 
Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тəртіппен осы бұйрықтың 
1-тармағының орындалуы бойынша бақылауды қамтамасыз ету туралы;

2) «Қазақстан темір жолы» ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамына (келісім 
бойынша) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тəртіппен осы 
бұйрықтың 1-тармағын іске асыру жөнінде шаралар қабылдау туралы хабарласын;

3) Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі белгіленген тəртіпте:
осы бұйрықты мемлекеттік тіркегеннен кейін, мерзімді баспа басылымдарын-

да жариялағанға дейін Еуразиялық экономикалық комиссиясын осы бұйрықтың 
1-тармағында көрсетілген тыйым салуды енгізу туралы хабардар етсін;

Еуразиялық экономикалық комиссияның қарауына Еуразиялық экономикалық 
одағына басқа мүше мемлекеттердің осы бұйрықтың 1-тармағында көрсетілген ша-
раларды қолдануы туралы ұсынысты енгізсін.

3. Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрлігінің Индустриялық 
даму жəне өнеркəсіптік қауіпсіздік комитеті (А.Қ.Ержанов):

1) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік 
тіркелуін;

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

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

4) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрлігінің 
интернет-ресурсында орналастыруды;

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

4. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау жетекшілік ететін Қазақстан 
Республикасының Инвестициялар жəне даму вице-министріне жүктелсін. 

5. Осы бұйрық алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен 
соң қолданысқа енгізілсін. 

Қазақстан Республикасының Инвестициялар жəне даму министрі 
Ж.ҚАСЫМБЕК 

«КЕЛІСІЛДІ»
Қазақстан Республикасының Қаржы министрі 
_______________ Б.Сұлтанов
2017 жылғы 5 сəуір

«КЕЛІСІЛДІ»
Қазақстан Республикасының Сыртқы істер министрі 
_______________ Қ.Əбдірахманов
2017 жылғы 10 наурыз

«КЕЛІСІЛДІ»
Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика министрі 
______________Т.Сүлейменов
2017 жылғы 4 сəуір

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2017 жылғы 5 
мамырда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне 
№15102 болып енгізілді.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҰЛТТЫҚ ҚАУІПСІЗДІК 
КОМИТЕТІ ТӨРАҒАСЫНЫҢ БҰЙРЫҒЫ

2017 жылғы 3 сәуір             №17              Астана қаласы
     № 1 дана

«Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік комитетінің 
Академиясын бітіргені туралы белгілерінің және ішкі 

ведомстволық айырым реквизиттерінің сипаттамалары 
мен нысандарын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы 
Ұлттық қауіпсіздік комитеті Төрағасының 2014 жылғы 26 

тамыздағы № 271 бұйрығына өзгеріс енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Президентінің 1996 жылғы 1 сəуірдегі № 2922 Жарлығымен 
бекітілген Қазақстан Республикасының Ұлттық қауіпсіздік комитеті туралы ереже 
16-тармағының 52) тармақшасына жəне Қазақстан Республикасы Президентінің 2013 
жылғы 29 тамыздағы № 627 Жарлығымен бекітілген Қазақстан Республикасының арна-
улы мемлекеттік органдары қызметкерлерінің арнаулы киім нысандарының түрлері мен 
сипаттамаларының 5-тармағына сəйкес, сондай-ақ «Қазақстан Республикасының кейбір 
заңнамалық актілеріне білім беру мəселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар 
енгізу туралы» 2015 жылғы 13 қарашадағы Қазақстан Республикасының Заңын іске 
асыру мақсатында бұйырамын:

1. «Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік комитетінің Академиясын бітіргені 
туралы белгілерінің жəне ішкі ведомстволық айырым реквизиттерінің сипаттамалары 
мен нысандарын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік комитеті 
Төрағасының 2014 жылғы 26 тамыздағы № 271 бұйрығына (Нормативтік құқықтық 
актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 9769 болып тіркелген, «Əділет» ақпараттық-
құқықтық жүйесінде 2014 жылғы 20 қазанда жарияланған) мынадай өзгеріс енгізілсін:

жоғарыда аталған бұйрықпен бекітілген Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік 
комитетінің Академиясын бітіргені туралы белгілерінің жəне ішкі ведомстволық айырым 
реквизиттерінің сипаттамалары мен нысандарында:

9-тармақ  мынадай редакцияда жазылсын:
«9. ҰҚК Академиясының магистратурасын бітіргені туралы белгі алтын жиекті ақ 

түсті ернеудің периметрі бойынша шектелген көктікен (көк) түсті алаңы бар ромб 
нысанындағы негізден жəне ҰҚК Академиясының эмблемасы түріндегі алтын түстес 
барельфі бар жапсырмадан тұрады (8-сурет).».

2. Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік комитетінің Академиясы заңнамамен 
белгіленген тəртіпте:

1) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде мемлекеттік 
тіркелуін;

2) осы бұйрықты Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде мемлекеттік 
тіркеуден өткеннен кейін күнтізбелік он күн ішінде Қазақстан Республикасының 
нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкіне енгізу үшін «Қазақстан 
Республикасы Əділет министрлігінің Республикалық құқықтық ақпарат орталығы» 
шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кəсіпорнына жолдауын; 

3) осы бұйрық мемлекеттік тіркеуден өткен күннен бастап күнтізбелік он күн ішінде 
оның көшірмелерін мерзімді баспа басылымдарына ресми жариялауға жіберуді;

4) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік комитетінің интернет-
ресурсында орналастырылуын қамтамасыз етсін.

3. Осы бұйрық алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік комитетінің Төрағасы 
К.МƏСІМОВ

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2017 жылғы 10 
мамырда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне 
№15107 болып енгізілді.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
ІШКІ ІСТЕР МИНИСТРЛІГІНІҢ БҰЙРЫҒЫ

2016 жылғы 29 ақпан           №194         Астана қаласы

Қазақстан Республикасы Ұлттық ұланының әскери 
бөлімдерін және Әскери институтын жиһазбен және 
казармалық мүкәммалмен қамтамасыз етудің заттай 

нормаларын бекіту туралы

Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Бюджет кодексінің 
69-бабының 2-тармағына сəйкес бұйырамын:

1. Қоса беріліп отырған Қазақстан Республикасы Ұлттық ұланының əскери 
бөлімдерін жəне Əскери институтын жиһазбен жəне казармалық мүкəммалмен 
қамтамасыз етудің заттай нормалары бекітілсін. 

2. Қазақстан Республикасы Ұлттық ұланының Бас қолбасшылығы (Р.Ф.Жақсылықов) 
заңнамада белгіленген тəртіппен:

1) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік 
тіркеуді;

2) осы бұйрықтың көшірмелерін баспа жəне электронды түрде Қазақстан 
Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркелгеннен кейін күнтізбелік он күн 
ішінде мерзімді баспа басылымдарына жəне «Əділет» ақпараттық-құқықтық жүйесіне, 
сондай-ақ Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау 
банкіне орналастыру үшін тіркелген бұйрықты алғаннан кейін бес жұмыс күні ішінде 
«Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінің Республикалық құқықтық ақпарат 
орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кəсіпорнына 
ресми жариялауға жолдауды;

3) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің интернет-ре-
сурсында жəне мемлекеттік органдардың интранет-порталында орналастыруды;

4) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік 
тіркегеннен кейін он жұмыс күні ішінде осы бұйрықтың 2-тармағы 1), 2), 3) тармақшаларында 
көзделген іс-шаралардың орындалғаны туралы мəліметтерді Қазақстан Республикасы Ішкі 
істер министрлігінің Заң департаментіне ұсынуды қамтамасыз етсін.

3. Бекітілген нормалар бойынша жиһазды жəне казармалық мүкəммалді сатып алу 
тиісті жылдарға арналған республикалық бюджеттен бөлінген қаражат шегінде кезең-
кезеңімен жүзеге асырылсын.

4. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау Қазақстан Республикасы Ұлттық ұланының 
Бас қолбасшысы генерал-лейтенант Р.Ф. Жақсылықовқа жүктелсін.

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

Министр полиция генерал-полковнигі 
Қ.ҚАСЫМОВ

«КЕЛІСІЛДІ»
Қазақстан Республикасының Қаржы министрі 
___________ Б.Т. Сұлтанов
2016 жылғы 18 наурыз

Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрінің 2016 жылғы 29 ақпандағы 
№194 бұйрығымен бекітілген

 
Қазақстан Республикасы Ұлттық ұланының əскери бөлімдерін жəне 

Əскери институтын жиһазбен жəне казармалық мүкəммалмен қамтамасыз 
етудің заттай нормалары

 
1-заттай норма. Казармалар мен жатақханалар

Р/с 
№

Атауы Қанша адам 
санына (үй-
жайларға) 
есептелген

Норма 
бойынша 
тиесілі 
саны 
(дана)

Ескертпе

1 2 3 4 5
1. Жатын үй-жайлар

1) сарбаздар, Əскери институттын 1-2-курс курсанттары үшін
1 Армиялық кереует 1 адамға 1 Тұрмыстық кереует орнатуға 

рұқсат етіледі
2 Армиялық тумбочка 2 адамға 1  
3 Армиялық табурет 1 адамға 1  
4 Сыртқы киімді, бас 

киімдер мен зат 
қаптарын сақтауға 
арналған шкаф

10 адамға 1 Жеке армиялық шкаф орнатуға 
рұқсат етіледі

5 Суы бар бак астына 
қойылатын тұғыр

1 үй-жайға 1  

2) келісімшарт бойынша əскери қызмет өткеретін əскери қызметшілер, Əскери ин-
ституттын 3 жəне кейінгі курстар курсанттары, əскери қызметші əйелдер, əскери оқу 
орнының тəрбиеленушілері, арнайы мақсаттағы əскери бөлімдердің (бөлімшелер) 

əскери қызметшілері үшін
6 Тұрмыстық кереует 1 адамға 1  
7 Кереует жанына 

қойылатын тумбочка
2 адамға 1  

8 Армиялық табурет 1 адамға 1 Жартылай жұмсақ орындық 
орнатуға рұқсат етіледі

9 Армиялық жеке шкаф 1 адамға 1  
10 Суы бар бак астына 

қойылатын тұғыр
1 үй-жайға 1  

2. Жатын үй-жайдың дəлізі
11 Тəуліктік кезекшінің 

тумбасы
1 үй-жайға 1  

12 Тəуліктік кезекшіге 
арналған тұғыр

1 үй-жайға 1  

13 Үстел 1 үй-жайға 2  
14 Жұмсақ орындық 1 үй-жайға 1  
15 Қабырғаға ілінетін сөре 1 үй-жайға 1  
16 Қабырғаға ілінетін айна 1 үй-жайға 2  

3. Жатақхананың тұрғын бөлмесі
17 Тұрмыстық кереует 1 адамға 1  
18 Кереует жанына 

қойылатын тумбочка
1 адамға 1  

19 Əмбебап үстел 1 үй-жайға 1  
20 Киімге арналған шкаф 2 адамға 1  
21 Армиялық табурет 1 адамға 1 Жартылай жұмсақ орындық 

орнатуға рұқсат етіледі
22 Қабырғаға ілінетін айна 1 үй-жайға 1  

4. Ақпараттық-тəрбие жұмыстары бөлмесі
23 Үстел 1 бөлмеге 1  
24 Жұмсақ орындық 1 бөлмеге 1  
25 Сыныптық үстел 2 адамға 1  
26 Қатты орындық 1 адамға 1  
27 Кеңсе шкафы 1 бөлмеге 2  
28 Əмбебап үстел 1 бөлмеге 2  
29 Сынып тақтасы 1 бөлмеге 1  
30 Аппаратура астына 

қойылатын тумба
1 бөлмеге 1  

31 Мінбе 1 бөлмеге 1  
5. Жауынгерлік даярлық бөлмесі

32 Үстел 1 бөлмеге 1
33 Жұмсақ орындық 1 бөлмеге 1
34 Сыныптық үстел 2 адамға 1
35 Қатты орындық 1 адамға 1

6. Психологиялық оңалту бөлмесі
36 Жұмсақ жиһаз (диван, 

екі кресло)
1 бөлмеге 1  

37 Журнал үстелі 1 бөлмеге 2  
38 Аппаратура астына 

қойылатын тумба
1 бөлмеге 2  

39 Кеңсе шкафы 1 бөлмеге 2  
40 Жұмсақ орындық 1 бөлмеге 15 Орындықтар шынтақ 

сүйеніштерімен жабдықталады
7. Ротаның кеңсе бөлмесі

41 Үстел 1 бөлмеге 3  
42 Қағазға арналған тумба 1 бөлмеге 1  
43 Жұмсақ орындық 1 бөлмеге 8  
44 Кеңсе шкафы 1 бөлмеге 1  
45 Киімге арналған шкаф 1 кабинетке 2 Жеке армиялық шкаф орнатуға 

рұқсат етіледі 
46 Металл ұяшықты шкаф 1 бөлмеге 1  
47 Қабырғаға ілінетін айна 1 бөлмеге 1  
48 Еденге қойылатын 

киім ілгіш
1 бөлмеге 1  

8. Взвод командирлерінің бөлмесі
49 Үстел 1 бөлмеге 3  
50 Тумба 1 бөлмеге 1  
51 Жұмсақ орындық 1 бөлмеге 8  
52 Кеңсе шкафы 1 бөлмеге 1  
53 Киімге арналған шкаф 1 бөлмеге 2 Жеке армиялық шкаф орнатуға 

рұқсат етіледі 
54 Металл ұяшықты шкаф 1 бөлмеге 1  
55 Қабырғаға ілінетін айна 1 бөлмеге 1  
56 Еденге қойылатын 

киім ілгіш
1 бөлмеге 1  

9. Қаруды сақтауға арналған бөлме
57 Үстел 1 бөлмеге 1  
58 Армиялық табурет 1 бөлмеге 1  
59 Қаруды сақтауға 

арналған пирамида
1 адамға
1 ұяшық

1  

60 Пистолеттерді сақтауға 
арналған шкаф

1 бөлмеге 1 Рота басқармасы үшін

61 Оқ-дəрілерді сақтауға 
арналған жəшік

1 взводқа 3 Рота басқармасы үшін қосымша 
1 жəшік

10. Қаруды тазартуға арналған бөлме (орын)
62 Қаруды тазартуға 

арналған үстел
1 бөлмеге 3  

11. Спорттық сабақтарға арналған бөлме (орын)
63 Қабырғаға ілінетін айна 1 бөлмеге  1
12. Ротаның, арнайы мақсаттағы бөлімшелер жасақтарының (топтар) мүлкін жəне 

əскери қызметшілердің жеке заттарын сақтауға арналған қойма
64 Үстел 1 бөлмеге 1  
65 Жұмсақ орындық 1 бөлмеге 1  
66 Қабырғаға ілінетін айна 1 бөлмеге 1  
67 Ротаның мүлкін 

сақтауға арналған шкаф 
1 бөлмеге 10 Шкаф екі нұсқада жасалады:

1-түр, 2-түр;
1 түр (төсек-орын мен іш киім 
сақтауға арналған).
2 түр (сыртқы киім мен бас 
киімді сақтауға арналған).
Арнайы мақсаттағы 
бөлімшелердің жасағы (топ-
тар) үшін армиялық жеке шкаф 
орнатуға рұқсат етіледі.

13. Жуынуға арналған бөлме
68 Сүлгілерге арналған 

ілгіш
7 адамға 1  

69 Қабырғаға ілінетін айна 1 қолжуғышқа 1  
70 Қырынуға арналған 

сөре
1 қолжуғышқа 1  

14. Аяқ киімді тазартуға арналған бөлме (орын)
71 Аяқ киімді тазартуға 

арналған тұғыр
1 бөлмеге 4  

15. Тұрмыстық қызмет көрсету бөлмесі
72 Əмбебап үстел 1 бөлмеге 3  
73 Армиялық табурет 1 бөлмеге 6  
74 Фурнитураға арналған 

қабырғаға ілінетін шкаф
1 бөлмеге 1  

75 Шаштаразға арналған 
үстел

1 бөлмеге 1  

76 Шаштараз креслосы 1 бөлмеге 1  
77 Аяқ киім жөндеуге 

арналған үстел
1 бөлмеге 1  

78 Етікші табуреті 1 бөлмеге 1  
79 Еденге қойылатын ілгіш 1 бөлмеге 1  

16. Душ бөлмесі
80 Шаруашылық орындығы 1 бөлмеге 2  
81 Қабырғаға ілінетін 5 

ілгекті ілгіш
1 бөлмеге 2  

17. Дəретхана
82 Шаруашылық 

мүкəммалына арналған 
шкаф

1 үй-жайға 1  

83 Залалсыздандыру 
құралдарына арналған 
шкаф

1 үй-жайға 1  

Ескертпе.
Жас буынды қабылдау, запастағы əскери міндеттілердің, оқу-жаттығу жиындарына, 
басқа да іс-шараларға тартылатын азаматтық оқу орындары студенттерінің жиындарын 
қамтамасыз ету үшін əскери бөлімдерге жабдықталым органдарынын келісімімен норма-
лар бойынша тиесіліден артық екінші, үшінші санаттағы казармалық жиһаздың (кереует-
тер, тумбочкалар, табуреттер) қорын ұстауға рұқсат етіледі (мерзімді қызметтегі əскери 
қызметшілерінің қолданыстағы штат санының 50%-на дейінгі мөлшерде). 

  2-заттай норма. Штабтық жəне əскери əкімшілік-қызметтік үй-жайлар 
Р/с 
№

Атауы Қанша адам 
санына (үй-
жайларға) 
есептелген

Норма 
бойын-
ша 

тиесілі 
саны 
(дана)

Ескертпе

1 2 3 4 5
1. Батальон, бөлім құқығындағы батальон, полк жəне арнайы мақсаттағы 

бөлімшелер жасағы командирінің бөлмесі
1 Үстел 1 бөлмеге 1  
2 Қағазға арналған тумба 1 бөлмеге 1  
3 Қосымша қойылатын үстел 1 бөлмеге 1  
4 Жұмсақ орындық 1 бөлмеге 6  
5 Басшы креслосы 1 бөлмеге 1  
6 Металл шкаф 1 бөлмеге 1  
7 Аппаратура астына 

қойылатын тумба
1 бөлмеге 1  

8 Кеңсе шкафы 1 бөлмеге 1  
9 Киімге арналған шкаф 1 бөлмеге 1  

10 Еденге қойылатын ілгіш 1 бөлмеге 1  
11 Қабырғаға ілінетін айна 1 бөлмеге 1  
2. Батальон, бөлім құқығындағы батальон, полк командирі орынбасарының жəне 

арнайы мақсаттағы бөлімшелер тобы командирінің бөлмесі
12 Үстел 1 бөлмеге 1  
13 Қағазға арналған тумба 1 бөлмеге 1  
14 Жұмсақ орындық 1 бөлмеге 7  
15 Металл шкаф 1 бөлмеге 1  
16 Кеңсе шкафы 1 бөлмеге 1  
17 Киімге арналған шкаф 1 кабинетке 1  
18 Еденге қойылатын ілгіш 1 бөлмеге 1  
19 Қабырғаға ілінетін айна 1 бөлмеге 1  

3. Қызметтік бөлмелер
20 Үстел 1 адамға 1  
21 Қағазға арналған тумба 1 адамға 1  
22 Жұмсақ орындық 1 адамға 1 Айналмалы жұмыс кресло-

сын орнатуға жол беріледі 
23 Кеңсе шкафы 2 адамға 1  
24 Киімге арналған шкаф 2 адамға 1 Киімге арналған жеке шкаф 

орнатуға жол беріледі 

25 Металл шкаф 1 адамға 1 Металл ұяшықты шкаф 
орнатуға жол беріледі

26 Қабырғаға ілінетін айна 1 бөлмеге 1  
27 Еденге қойылатын ілгіш 1 бөлмеге 1  

4. Штаб бойынша кезекшінің бөлмесі (орны)
28 Үстел 1 адамға 1  
29 Қағазға арналған тумба 1 адамға 1  
30 Жұмсақ орындық 1 адамға 1  
31 Ұяшықты шкаф 1 бөлмеге 1  
32 Металл шкаф 1 бөлмеге 1  

5. Штаб бойынша кезекшінің демалыс бөлмесі
33 Жартылай жұмсақ кушетка 1 бөлмеге 1  
34 Еденге қойылатын ілгіш 1 бөлмеге 1  

6. Сабақтар өткізуге арналған оқу сыныптары
35 Үстел 1 сыныпқа 1  
36 Жұмсақ орындық 1 сыныпқа 1  
37 Сынып үстелі 1 сыныпқа 15  
38 Қатты орындық 1 сыныпқа 30  
39 Кеңсе шкафы 1 сыныпқа 2  
40 Сынып тақтасы 1 сыныпқа 1  
41 Аппаратура астына 

қойылатын тумба
1 сыныпқа 1  

42 Мінбе 1 сыныпқа 1  
7. Жалпы жұмыс (қызметтік) бөлмесі

43 Үстел 1 адамға 1  
44 Қағазға арналған тумба 1 адамға 1  
45 Жұмсақ орындық 1 адамға 1 Айналмалы жұмыс кресло-

сын орнатуға жол беріледі 
46 Кеңсе шкафы 2 адамға 1  
47 Киімге арналған шкаф 2 адамға 1 Киімге арналған жеке шкаф 

орнатуға жол беріледі 
48 Металл шкаф 1 адамға 1  
49 Қабырғаға ілінетін айна 1 бөлмеге 1  
50 Еденге қойылатын ілгіш 1 бөлмеге 1  

8. Өңірлік қолбасшылықтың, əскери бөлімдер мен Ұлттық ұлан Бас 
қолбасшылығының штабтары мен басқармаларының карталармен жүйелі түрде 
жұмыс істейтін қызметкерлеріне арналған жалпы жұмыс (қызметтік) бөлмесі. 

51 Үстел 1 адамға 1  
52 Қағазға арналған тумба 1 адамға 1  
53 Жұмсақ орындық 1 адамға 1 Айналмалы жұмыс кресло-

сын орнатуға жол беріледі 
54 Карталарға арналған үстел 1 бөлмеге 1  
55 Кеңсе шкафы 2 адамға 1  
56 Киімге арналған шкаф 2 адамға 1 Киімге арналған жеке шкаф 

орнатуға жол беріледі 
57 Металл шкаф 1 адамға 1 Металл ұяшықты шкаф 

орнатуға жол беріледі
58 Қабырғаға ілінетін айна 1 бөлмеге 1  
59 Еденге қойылатын ілгіш 1 бөлмеге 1  

9. Ұлттық ұлан Бас қолбасшылығының, бас басқарма, басқарма бастығы 
орынбасарының, бөлім жəне қызмет бастығының, бригада командирі 

орынбасарының, Өңірлік қолбасшылықтың штаб бастығы орынбасарының, 
басқарма, бөлім жəне қызмет бастығының қызметтік кабинеті

60 Үстел 1 кабинетке 1  
61 Қағазға арналған тумба 1 кабинетке 1  
62 Басшы креслосы 1 кабинетке 1  
63 Жұмсақ орындық 1 кабинетке 2  
64 Сейф 1 кабинетке 1  
65 Кеңсе шкафы 1 кабинетке 1  
66 Киімге арналған шкаф 1 кабинетке 1  
67 Қабырғаға ілінетін айна 1 кабинетке 1  

10. Ұлттық ұлан Бас қолбасшылығының штаб бастығы орынбасарының, 
бас басқарма, басқарма бастығының, өңірлік қолбасшылық қолбасшысы 

орынбасарының жəне Əскери институт бастығы орынбасарының қызметтік кабинеті
68 Үстел 1 кабинетке 1  
69 Қағазға арналған тумба 1 кабинетке 1  
70 Қосымша қойылатын үстел 1 кабинетке 1  
71 Басшы креслосы 1 кабинетке 1  
72 Аппаратура астына 

қойылатын тумба
1 кабинетке 1  

73 Кеңсе шкафы 1 кабинетке 1  
74 Киімге арналған шкаф 1 кабинетке 1  
75 Сейф 1 кабинетке 1  
76 Қабырғаға ілінетін айна 1 кабинетке 1  
77 Жұмсақ орындық 1 кабинетке 6

11. Ұлттық ұлан Бас қолбасшысының, Ұлттық ұлан Бас қолбасшысы 
орынбасарының, өңірлік қолбасшылық қолбасшысының, Əскери институт 

бастығының қызметтік кабинеті
78 Үстел 1 кабинетке 1  
79 Қағазға арналған тумба 1 кабинетке 1  
80 Қосымша қойылатын үстел 1 кабинетке 1  
81 Басшы креслосы 1 кабинетке 1  
82 Кеңестерге арналған үстел 1 кабинетке 1  
83 Қосымша қойылатын кресло 1 кабинетке 6  
84 Телефон астына қойылатын 

тумба
1 кабинетке 1  

85 Əмбебап тумба 1 кабинетке 1  
86 Аппаратура астына 

қойылатын тумба
1 кабинетке 1  

87 Кеңсе шкафы 1 кабинетке 2  
88 Сейф 1 бөлмеге 1  

12. Ұлттық ұлан Бас қолбасшысының, Ұлттық ұлан Бас қолбасшысы 
орынбасарының, өңірлік қолбасшылық қолбасшысының, Əскери институт 

бастығының демалыс бөлмесі
89 Жұмсақ жиһаз (диван, екі 

кресло)
1 бөлмеге 1  

90 Журнал үстелі 1 бөлмеге 1  
91 Киімге арналған шкаф 1 бөлмеге 1  
92 Қабырғаға ілінетін айна 1 бөлмеге 1  

13. Қабылдау бөлмесі
93 Үстел 1 қабылдау 

бөлмесіне
1  

94 Қағазға арналған тумба 1 қабылдау 
бөлмесіне

1  

95 Кресло 1 қабылдау 
бөлмесіне

1  

96 Жұмсақ орындық 1 қабылдау 
бөлмесіне

4  

97 Кеңсе шкафы 1 қабылдау 
бөлмесіне

1  

98 Киімге арналған шкаф 1 қабылдау 
бөлмесіне

1  

99 Аппаратура астына 
қойылатын тумба

1 қабылдау 
бөлмесіне

1  

100 Еденге қойылатын ілгіш 1 қабылдау 
бөлмесіне

1  

101 Қабырғаға ілінетін айна 1 қабылдау 
бөлмесіне

1  

14. Құжаттарды қабылдау-тапсыруға арналған тамбуры бар құпия іс жүргізу бөлмесі
102 Үстел 1 адамға 1  
103 Жұмсақ орындық 1 адамға 1  
104 Киімге арналған шкаф 2 адамға 1 Киімге арналған жеке шкаф 

орнатуға жол беріледі 
105 Металл шкаф 1 бөлмеге 5  
106 Қабырғаға ілінетін айна 1 бөлмеге 1  

1) бастық кабинеті
107 Үстел 1 кабинетке 1  
108 Қағазға арналған тумба 1 кабинетке 1  
109 Басшы креслосы 1 кабинетке 1  
110 Киімге арналған шкаф 1 кабинетке 1  
111 Металл шкаф 1 кабинетке 1  
112 Қабырғаға ілінетін айна 1 кабинетке 1  

2) инспектордың жұмыс бөлмесі
113 Үстел 1 адамға 1  
114 Қағазға арналған тумба 1 бөлмеге 1  
115 Жұмсақ орындық 1 адамға 1  
116 Киімге арналған шкаф 2 адамға 1 Киімге арналған жеке шкаф 

орнатуға жол беріледі
117 Металл шкаф 1 адамға 1  
118 Қабырғаға ілінетін айна 1 бөлмеге 1  

3) сақтау орны
119 Металл шкаф 70 істер то-

мына
1 

15. Құпия құжаттармен жұмысқа арналған бөлме
120 Үстел 1 адамға 1  
121 Жұмсақ орындық 1 адамға 1  

16. Топографиялық карталарды сақтау орны
122 Үстел 1 бөлмеге 1  
123 Қағазға арналған тумба 1 бөлмеге 1  
124 Жұмсақ орындық 1 бөлмеге 1  
125 Кеңсе шкафы 1 бөлмеге 1  
126 Сөре 100 істер то-

мына
1

127 Металл шкаф 70 істер то-
мына

1 

17. Құпия емес іс жүргізу бөлмесі
128 Үстел 1 адамға 1  
129 Қағазға арналған тумба 1 адамға 1  
130 Жұмсақ орындық 1 адамға 1 Айналмалы жұмыс кресло-

сын орнатуға жол беріледі 
131 Металл шкаф 1 бөлмеге 3  
132 Киімге арналған шкаф 2 адамға 1 Киімге арналған жеке шкаф 

орнатуға жол беріледі 

133 Сөре 100 істер то-
мына

1

134 Қабырғаға ілінетін айна 1 бөлмеге 1  
18. Құпия істерді сақтауға арналған бөлме

135 Металл шкаф 70 істер то-
мына

1

136 Сөре 100 істер то-
мына

1 

19. Құпия емес істерді сақтауға арналған бөлме
137 Сөре 100 істер то-

мына
1 

20. Қаржылық есептілік кассасының бөлмесі
138 Үстел 1 адамға 1  
139 Қағазға арналған тумба 1 адамға 1  
140 Жұмсақ орындық 1 адамға 1 Айналмалы жұмыс кресло-

сын орнатуға жол беріледі 
141 Киімге арналған шкаф 2 адамға 1 Киімге арналған жеке шкаф 

орнатуға жол беріледі
142 Сейф 1 бөлмеге 1  

21. Көбейту аппаратурасының үй-жайы
143 Үстел 1 штаттық 

қызметкерге
1  

144 Қағазға арналған тумба 1 штаттық 
қызметкерге

1  

145 Жұмсақ орындық 1 штаттық 
қызметкерге

1  

146 Аппаратура астына 
қойылатын тумба

1 ұйымд. тех-
никасына 1 

бірлік

1  

22. Мəжіліс залы
147 Кеңестерге арналған үстел 1 залға 1  
148 Кресло 1 адамға 1  
149 Мінбе 1 залға 1  

23. Кітапхана
150 Үстел 1 штаттық 

қызметкерге
1  

151 Қағазға арналған тумба 1 штаттық 
қызметкерге

1  

152 Жұмсақ орындық 1 штаттық 
қызметкерге

1  

153 Киімге арналған шкаф 2 штаттық 
қызметкерге

1 Киімге арналған жеке шкаф 
орнатуға жол беріледі 

154 Кеңсе шкафы 1 кітапханаға 2  
155 Каталогты шкаф 1 кітапханаға 2
156 Əмбебап үстелі 1 адамға 1  
157 Қатты орындық 1 адамға 1  
158 Сөре 100 істер то-

мына
1

24. Ұлттық ұланның Бас қолбасшылығы, өңірлік қолбасшылық, бригада, əскери 
бөлім, арнайы мақсаттағы бөлімшелер жасағы (тобы) бойынша кезекшінің (жедел 

кезекшінің) бөлмесі
159 Үстел 1 адамға 1  
160 Қағазға арналған тумба 1 адамға 1  
161 Жұмсақ орындық 1 адамға 1  
162 Ұяшықты шкаф 1 бөлмеге 1  

163 Металл шкаф 1 бөлмеге 2  
164 Тапаншаларды сақтауға 

арналған шкаф
1 бөлмеге 2  

165 Оқ-дəрілерді сақтауға 
арналған жəшік

1 бөлмеге 3  

25. Ұлттық ұланның Бас қолбасшылығы, өңірлік қолбасшылық, бригада, əскери 
бөлім, арнайы мақсаттағы бөлімшелер жасағы (тобы) бойынша кезекшінің (жедел 

кезекшінің) демалыс бөлмесі
166 Жартылай жұмсақ кушетка 1 бөлмеге 1 Тұрмыстық кереует 

орнатуға жол беріледі
167 Ас ішетін үстел 1 бөлмеге 1  
168 Жартылай жұмсақ орындық 1 адамға 1  
169 Аппаратура астына 

қойылатын тумба
1 бөлмеге 1  

170 Киімге арналған шкаф 1 бөлмеге 1  
171 Шаруашылық шкаф 1 бөлмеге 1  

26. Келушілерді қабылдауға арналған бөлме (қоғамдық қабылдау бөлмесі)
172 Үстел 1 штаттық 

қызметкерге
1  

173 Жұмсақ орындық 1 бөлмеге 10  
174 Еденге қойылатын ілгіш 1 бөлмеге 1  

27. Гардероб
175 Гардероб ілгіші 20 адамға  1 Еденге қойылатын ілгіштер 

орнатуға жол беріледі
176 Қабырғаға ілінетін айна 1 гардеробқа 1  

28. Кеңсе керек-жарақтары қоймасы
177 Үстел 1 бөлмеге 1  
178 Қағазға арналған тумба 1 бөлмеге 1  
179 Жұмсақ орындық 1 бөлмеге 1  
180 Сөре 1 бөлмеге  3

29. Жуып-жинау мүкəммалы қоймасы
181 Шаруашылық мүкəммалына 

арналған шкаф
1 бөлмеге 1  

30. Дəретхана
182 Қабырғаға ілінетін айна 1 қолжуғышқа  1
183 Сүлгілерге арналған ілгіш 1 бөлмеге 3  

31. Байланыс торабы (байланыс пункті) 
184 Үстел 1 адамға 1  
185 Байланыс жабдығына 

арналған үстел (арнайы 
жұмыс орны)

1 адамға 1

186 Қағазға арналған тумба 1 адамға 1  
187 Жұмсақ орындық 1 адамға 1 Айналмалы жұмыс кресло-

сын орнатуға жол беріледі 
188 Шаруашылық мүкəммалына 

арналған шкаф
1 бөлмеге 2

189 Киімге арналған шкаф 2 адамға 1 Киімге арналған жеке шкаф 
орнатуға жол беріледі 

190 Қабырғаға ілінетін айна 1 бөлмеге 1  
191 Кеңсе шкафы 1 бөлмеге 1  
192 Сейф жауынгерлік 

күзет орнына
1

193 Байланыс жабдығына 
арналған баған (19 дюймдік 
шкаф) 

жауынгерлік 
күзет орнына

1

194 Қабырғаға ілінетін сөре жауынгерлік 
күзет орнына

1

195 Еденге қойылатын ілгіш жауынгерлік 
күзет орнына

1

Байланыс бойынша кезекшінің демалыс бөлмесі
196 Жартылай жұмсақ кушетка 1 бөлмеге 1 Тұрмыстық кереует 

орнатуға жол беріледі
197 Армиялық тумбочка 1 бөлмеге 1
198 Құрама шкаф 1 бөлмеге 1
199 Ас ішетін үстел 1 бөлмеге 1
200 Жартылай жұмсақ орындық 1 адамға 1
201 Қабырғаға ілінетін сөре 1 бөлмеге 1

32. Интернет-сынып
202 Жұмсақ орындық 1 адамға 1 Айналмалы жұмыс кресло-

сын орнатуға жол беріледі 
203 Үстел 1 адамға 1  
204 Кеңсе шкафы 1 бөлмеге 1  
205 Еденге қойылатын ілгіш 1 бөлмеге 1  

33. Мұрағат
206 Үстел 1 үй-жайға 1  
207 Жұмсақ орындық 1 үй-жайға 1  
208 Сөре 100 істер то-

мына
1

34. Ұлттық ұлан Бас қолбасшылығының əскерді басқару орталығы, өңірлік қолбас-
шылықтың жауынгерлік басқару орталығы, əскери бөлімнің командалық пункті

1. Негізгі зал
209 Үстел 1 үй-жайға 1
210 Қосымша қойылатын үстел 1 үй-жайға 1
211 Басшы креслосы 1 үй-жайға 1
212 Қосымша қойылатын кресло 1 үй-жайға 10
213 Компьютер үстелі 1 адамға 1
214 Жұмсақ орындық 1 адамға 1 Айналмалы жұмыс кресло-

сын орнатуға жол беріледі 
2. Қолбасшылық тобының бөлмесі

215 Үстел 1 бөлмеге 1
216 Қосымша қойылатын үстел 1 бөлмеге 1
217 Басшы креслосы 1 бөлмеге 1
218 Қосымша қойылатын кресло 1 адамға 1
219 Компьютер үстелі 1 адамға 1
220 Жұмсақ орындық 1 адамға 1

3. Бағыт тобының бөлмесі
221 Компьютер үстелі 1 адамға 1
222 Жұмсақ орындық 1 адамға 1

4. Операторлар бөлмесі
223 Компьютер үстелі 1 адамға 1
224 Жұмсақ орындық 1 адамға 1
225 Металл шкаф 1 бөлмеге 2 Металл ұяшықты шкаф 

орнатуға жол беріледі
5. Графикалық шешімді əзірлеу бөлмесі

226 Карталарға арналған үстел 1 бөлмеге 1
227 Компьютер үстелі 1 адамға 1
228 Жұмсақ орындық 1 адамға 1
229 Металл шкаф 1 бөлмеге 1 Металл ұяшықты шкаф 

орнатуға жол беріледі
6. Ақпараттар орталығының бөлмесі

230 Компьютер үстелі 1 адамға 1
231 Жұмсақ орындық 1 адамға 1

7. Командалық-барлау орталығының бөлмесі
232 Компьютер үстелі 1 адамға 1
233 Жұмсақ орындық 1 адамға 1 

 3-заттай норма. Əскери қоғамдық тамақтандыру объектілері 
Р/с 
№

Атауы Қанша адам 
санына (үй-
жайларға) 
есептелген

Норма 
бойынша 
тиесілі 
саны 
(дана)

Ескертпе

1 2 3 4 5
Сарбаздар асханалары

1. Асхананың ас ішетін залы
1 4, 6, 10 орынға арналған ас 

ішетін үстел
Ас ішетін 
ауысымның 
4,6,10 ада-
мына

1  

2 Орындық Əрбір 
үстелге

2 Отырғыштар орнына 
орындықтар орнатуға 
жол беріледі

2. Гардероб
3 Гардероб ілгіші 20 адамға 1  
4 Сүлгілерге арналған ілгіш 10 адамға 1  

3. Асханалардың өндірістік цехтары, қосалқы, қойма үй-жайлары
1) өндірістік цехтар

5 Үстел 1 цехқа 1  
6 5 ілмегі бар қабырғаға 

ілінетін ілгіш
1 цехқа 1  

7 Армиялық табурет 1 адамға 1  
2) қойма үй-жайлары

8 Үстел 1 қоймаға 1  
9 Қатты орындық 1 қоймаға 1  
10 Еденге қойылатын ілгіш 1 қоймаға 1  

4. Асхана бастығының бөлмесі
11 Үстел 1 бөлмеге 1  
12 Қағазға арналған тумба 1 бөлмеге 1  
13 Жұмсақ орындық 1 бөлмеге 4  
14 Кеңсе шкафы 1 бөлмеге 1  
15 Киімге арналған шкаф 1 бөлмеге 1  
16 Қабырғаға ілінетін айна 1 бөлмеге 1  

5. Персонал бөлмесі
17 Үстел 1 бөлмеге 2  
18 Жартылай жұмсақ орындық 1 адамға 1  
19 Жартылай жұмсақ кушетка 1 бөлмеге 1  

6. Аспазшыларды даярлау сыныбы
20 Үстел 1 бөлмеге 1  
21 Жұмсақ орындық 1 бөлмеге 1  
22 Сыныптық үстел 1 бөлмеге 6  
23 Қатты орындық 1 бөлмеге 12  
24 Кеңсе шкафы 1 бөлмеге 1  
25 Сынып тақтасы 1 бөлмеге 1  

7. Персоналға арналған гардероб бөлмесі
26 Киімге арналған жеке шкаф 1 адамға 1  
27 Орындық 1 адамға 0,6 текше 

метр
 

28 Қабырғаға ілінетін айна 1 бөлмеге 1  
8. Душ бөлмесі

29 Орындық 1 үй-жайға 2  
30 5 ілмегі бар қабырғаға 

ілінетін ілгіш
1 үй-жайға 1  

Курсанттар асханалары
9. Асхананың ас ішетін залы

31 4, 6 орынға арналған ас 
ішетін үстел

Ас ішетін 
ауысымның 

4, 6 ада-
мына

1  

32 Жартылай жұмсақ орындық Əрбір 
үстелге

4, 6  

10. Гардероб
33 Гардероб ілгіші 20 адамға 1  
34 Сүлгілерге арналған ілгіш 10 адамға 1  

 11. Асханалардың өндірістік цехтары, қосалқы, қойма 
үй-жайлары

Қолда бар үй-жайлар 3 
заттай норманың 
3-тар мағына сəй кес жи-
һазбен жабдық талады

Офицерлер асханалары
12. Асхананың ас ішетін залы

35 4 орынға арналған ас ішетін 
үстел

Ас ішетін 
ауысымның 
4 адамына

1  

36 Жартылай жұмсақ орындық Əрбір 
үстелге

4  

37 Аппаратура астына 
қойылатын тумба

Ас ішетін 
залға

2 Аппаратураны қабырғаға 
бекіткен жағдайда тумба 
орнатылмайды

13. Гардероб
38 Гардероб ілгіші 20 адамға 1 Еденге қойылатын 

ілгіштер қоюға жол 
беріледі

14. Асханалардың өндірістік цехтары, қосалқы, қойма үй-
жайлары

Қолда бар үй-жайлар 3 
заттай норманың 
3-тармағына сəйкес 
жиһазбен жабдықталады

Сарбаздар шайханалары
15. Буфеті бар сауда-саттық залы

39 4 орынға арналған ас ішетін 
үстел

4 адамға 1  

40 Жартылай жұмсақ орындық Əрбір 
үстелге

4  

41 Бар тұғыры 1 сауда-
саттық за-
лына

1  

42 Гардероб ілгіші 1 сауда-
саттық за-
лына

1  

16. Үстел ойындарына, газеттер мен журналдар оқуға арналған бөлме
43 4 орынға арналған ас ішетін 

үстел
4 адамға 1  

44 Жартылай жұмсақ орындық Əрбір 
үстелге

4  

(Жалғасы 14-бетте) 
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45 Кітап шкафы 1 бөлмеге 2  
46 Аппаратура астына 

қойылатын тумба
Ас ішетін 
залға

2 Аппаратураны қабырғаға 
бекіткен жағдайда тумба 
орнатылмайды

17. Қосалқы үй-жайлар (дайындауға дейінгі, 
жуу, қойма)

Қолда бар үй-жайлар  3 
заттай норманың 
3-тармағына сəйкес 
жиһазбен жабдықталады

18. Азық-түлікті қабылдау бөлмесі
47 Үстел 1 бөлмеге 1  
48 Жартылай жұмсақ орындық 1 бөлмеге 1  

19. Гардеробы, қолжуғышы мен дəретханасы бар вестибюль
49 Гардероб ілгіші 20 адамға 1 Еденге қойылатын 

ілгіштер орнатуға жол 
беріледі

50 Қабырғаға ілінетін айна 1 гардеробқа 1  
51 Сүлгілерге арналған ілгіш 10 адамға 1 

4-заттай норма. Əскери институттын 
Р/с 
№

Атауы Қанша адам 
санына (үй-
жайларға) 
есептелген

Норма 
бойынша 
тиесілі 
саны 
(дана)

Ескертпе

1 2 3 4 5
1. Оқу сыныптары, үй-жайлар

1 Сыныптық үстел 2 адамға 1  
2 Қатты орындық 1 адамға 1  
3 Кітап шкафы 1 бөлмеге 4  
4 Үстел 1 бөлмеге 1  
5 Жұмсақ орындық 1 бөлмеге 1  
6 Сынып тақтасы 1 бөлмеге 1  

2. Арнайы оқу сыныптары, үй-жайлар, зертханалар
7 Зертханалық үстел (арнайы) 2 адамға 1  
8 Қатты орындық 1 адамға 1  
9 Кітап шкафы 1 бөлмеге 4  

10 Үстел 1 бөлмеге 1  
11 Жұмсақ орындық 1 бөлмеге 1  
12 Сынып тақтасы 1 бөлмеге 1  

3. Спорт залы
13 Киімге арналған шкаф 1 адамға 1 Саны бір уақытта 

айналысатындардың 
саны бойынша 
айқындалады

14 Орындық 1 адамға 0,6 текше 
метр

 

15 Қабырғаға ілінетін айна 1 гардеробқа 1  
4. Факультет жəне кафедра үй-жайлары

1) факультет бастығының кабинеті
16 Үстел 1 бөлмеге 1  
17 Қағазға арналған тумба 1 бөлмеге 1  
18 Қосымша қойылатын үстел 1 бөлмеге 1  
19 Басшы креслосы 1 бөлмеге 1  
20 Жұмсақ орындық 1 бөлмеге 6 Қосымша қойылатын 

креслоларды орнатуға 
жол беріледі

21 Металл шкаф 1 бөлмеге 1  
22 Кеңсе шкафы 1 бөлмеге 2  
23 Киімге арналған шкаф 1 бөлмеге 1  
24 Қабырғаға ілінетін айна 1 бөлмеге 1  
2) кафедра бастығы, курс бастығы, факультет бастығы орынбасарының кабинеті
25 Үстел 1 бөлмеге 1  
26 Қағазға арналған тумба 1 бөлмеге 1  
27 Қосымша қойылатын үстел 1 бөлмеге 1  
28 Бұрышты сегмент 1 бөлмеге 1  
29 Басшы креслосы 1 бөлмеге 1  
30 Жұмсақ орындық 1 бөлмеге 6  
31 Металл шкаф 1 бөлмеге 1  
32 Кеңсе шкафы 1 бөлмеге 1  
33 Киімге арналған шкаф 1 бөлмеге 1  
34 Қабырғаға ілінетін айна 1 бөлмеге 1  

3) кафедрадағы оқытушылар бөлмесі
35 Үстел 1 адамға 1  
36 Қағазға арналған тумба 1 адамға 1  
37 Жұмсақ орындық 1 адамға 1  
38 Металл шкаф 1 бөлмеге 1 Ұяшықты металл шкаф 

орнатуға жол беріледі
39 Кеңсе шкафы 1 бөлмеге 2  
40 Киімге арналған шкаф 2 адамға 1 Киімге арналған жеке 

шкаф орнатуға жол 
беріледі 

41 Қабырғаға ілінетін айна 1 бөлмеге 1  
4) факультеттегі оқытушылар бөлмесі

42 Үстел 1 адамға 1  
43 Қағазға арналған тумба 1 адамға 1  
44 Жұмсақ орындық 1 адамға 1  
45 Металл шкаф 1 бөлмеге 1 Ұяшықты металл шкаф 

орнатуға жол беріледі
46 Кеңсе шкафы 1 бөлмеге 2  
47 Киімге арналған шкаф 2 адамға 1 Киімге арналған жеке 

шкаф орнатуға жол 
беріледі 

48 Қабырғаға ілінетін айна 1 бөлмеге 1  
49 Аппаратура астына қойылатын 

тумба
1 бөлмеге 1  

5) кафедраның əдістемелік кабинеті
50 Үстел 1 кабинетке 1  
51 Жұмсақ орындық 1 кабинетке 1  
52 Сыныптық үстел 2 адамға 1  
53 Қатты орындық 1 адамға 1  
54 Кеңсе шкафы 1 кабинетке 2  

5. Оқу кітапханасы
1) кітап сақтау орны

55 Үстел 1 адамға 1  
56 Қағазға арналған тумба 1 адамға 1  
57 Жұмсақ орындық 1 адамға 1  
58 Кеңсе шкафы 1 кітап сақтау 

орнына
2  

59 Киімге арналған шкаф 2 адамға 1 Киімге арналған жеке 
шкаф орнатуға жол 
беріледі 

60 Қабырғаға ілінетін айна 1 кітап сақтау 
орнына

1  

2) оқу залы
61 Əмбебап үстел 1 адамға 1 Саны залдың ауданы 

бойынша айқындалады
62 Қатты орындық 1 адамға 1  

6. Ғылыми кеңес залы
63 Кеңестерге арналған үстел 1 залға 1  
64 Басшы креслосы 1 адамға 1  
65 Қосымша қойылатын кресло 1 адамға 1  
66 Мінбе 1 залға 1 

5 -заттай норма. Əскери бөлімдердің, арнайы мақсаттағы бөлімшелер 
жасағының (топтар) оқу орталықтары, арнайы мақсаттағы бөлімшелердің 
жауынгерлiк жəне əдiстемелiк дайындық орталығы, əскери бөлімдердің оқу 

корпустары мен сыныптары 
Р/с 
№

Атауы Қанша адам 
санына (үй-
жайларға) 
есептелген

Норма 
бойынша 
тиесілі 
саны 
(дана)

Ескертпе

1 2 3 4 5
1. Оқу сыныптары, үй-жайлар

1 Сыныптық үстел 2 адамға 1  
2 Қатты орындық 1 адамға 1  
3 Кітап шкафы 1 бөлмеге 4  
4 Үстел 1 бөлмеге 1  
5 Жұмсақ орындық 1 бөлмеге 1  
6 Сынып тақтасы 1 бөлмеге 1  
2. Арнайы оқу сыныптары, үй-жайлар, зертханалар, технологиялық жабдығы, ірі 

ауқымды техникасы немесе тренажерлары бар оқу шеберханалары
7 Үстел 1 бөлмеге 1  
8 Жұмсақ орындық 1 бөлмеге 1  
9 Сыныптық үстел 1 бөлмеге 15  

10 Қатты орындық 1 бөлмеге 30  
11 Кеңсе шкафы 1 бөлмеге 2  
12 Сынып тақтасы 1 бөлмеге 1  

3. Оқытушылар бөлмесі
13 Үстел 1 адамға 1  
14 Қағазға арналған тумба 1 адамға 1  
15 Жұмсақ орындық 1 адамға 1  
16 Кеңсе шкафы 1 бөлмеге 3  
17 Киімге арналған шкаф 2 адамға 1 Киімге арналған жеке 

шкаф орнатуға жол 
беріледі 

18 Металл шкаф 1 үй-жайға 1  
19 Қабырғаға ілінетін айна 1 бөлмеге 1  

4. Оқу корпусы бойынша кезекшінің бөлмесі
20 Үстел 1 адамға 1  
21 Қағазға арналған тумба 1 адамға 1  
22 Жұмсақ орындық 1 адамға 1  
23 Ұяшықты шкаф 1 бөлмеге 1  

5. Оқу корпусы бастығының бөлмесі
24 Үстел 1 бөлмеге 1  
25 Қағазға арналған тумба 1 адамға 1  
26 Қосымша қойылатын үстел 1 бөлмеге 1  
27 Басшы креслосы 1 бөлмеге 1  
28 Жұмсақ орындық 1 бөлмеге 6  
29 Металл шкаф 1 бөлмеге 1  
30 Кеңсе шкафы 1 бөлмеге 1  
31 Киімге арналған шкаф 1 бөлмеге 1 Киімге арналған жеке 

шкаф орнатуға жол 
беріледі 

32 Қабырғаға ілінетін айна 1 бөлмеге 1  
6. Көрнекі құралдарды сақтауға арналған бөлме

33 Үстел 1 бөлмеге 1  
34 Жұмсақ орындық 1 бөлмеге 1  
35 Сөре 1 бөлмеге 1

7. Кітапхана
36 Үстел 1 бөлмеге 1  
37 Қағазға арналған тумба 1 адамға 1  
38 Жұмсақ орындық 1 бөлмеге 6  
39 Каталогты шкаф 1 бөлмеге 2  
40 Сөре 100 істер то-

мына
1

41 Киімге арналған шкаф 1 бөлмеге 1
 

6-заттай норма. Мəдени-бос уақыт орталықтары 
Р/с 
№

Атауы Қанша адам 
санына (үй-
жайларға) 
есептелген

Норма 
бой-
ынша 
тиесілі 
саны 
(дана)

Ескертпе

1 2 3 4 5
1. Фойе

1 Гардероб ілгіші 20 адамға 1  
2 Қабырғаға ілінетін айна 1 фойеге 1  
3 Жұмсақ орындық 1 адамға 1 Гардеробшы үшін

2. Акт залы
4 Үстел 1 акт залына 3  
5 Басшы креслосы 1 адамға 1 Президиум үшін 

қосымша қойылатын 
креслолар орнатуға 
жол беріледі

6 Мінбе 1 акт залына 1  
7 Клубтық кресло 1 адамға 1 Гарнизондық офи-

церлер үйле ріне жəне 
мəде ни-бос уақыт 
ор талық тарына орна-
тылады

8 Клубтық жұмсақ кресло 1 адамға 1 Əкімшілік ғимараттарға 
орнатылады

3. Əскери бөлімнің мұражайы Витриналармен 
жабдықталады, 
сондай-ақ қажеттілікке 
байланысты жиһазбен 
жабдықталады

4. Кітапхана
9 Үстел 1 штаттық 

қызметкерге
1  

10 Қағазға арналған тумба 1 штаттық 
қызметкерге

1  

11 Жұмсақ орындық 1 штаттық 
қызметкерге

1  

12 Киімге арналған шкаф 2 штаттық 
қызметкерге

1 Киімге арналған жеке 
шкаф орнатуға жол 
беріледі 

13 Кеңсе шкафы 1 кітапханаға 2  
14 Каталогты шкаф 1 кітапханаға 2  
15 Қабырғаға ілінетін айна 1 кітапханаға 1  

5. Оқырмандар залы
16 Үстел 1 штаттық 

қызметкерге
1  

17 Жұмсақ орындық 1 штаттық 
қызметкерге

1  

18 Əмбебап үстел 1 адамға 1  
19 Қатты орындық 1 адамға 1  
20 Аппаратура астына 

қойылатын тумба
1 

оқырмандар 
залына

1  

21 Сөре 100 істер то-
мына

1

6. Бастық кабинеті
22 Үстел 1 кабинетке 1  
23 Қағазға арналған тумба 1 кабинетке 1  
24 Қосымша қойылатын үстел 1 кабинетке 1  
25 Бұрышты сегмент 1 кабинетке 1  
26 Басшы креслосы 1 кабинетке 1  
27 Жұмсақ орындық 1 кабинетке 6  
28 Металл шкаф 1 кабинетке 1  
29 Кеңсе шкафы 1 кабинетке 1  
30 Киімге арналған шкаф 1 кабинетке 1  
31 Аппаратура астына 

қойылатын тумба
1 кабинетке 1  

32 Қабырғаға ілінетін айна 1 кабинетке 1  
7. Кезекші əкімшінің үй-жайы

33 Үстел 1 үй-жайға 1  
34 Қағазға арналған тумба 1 үй-жайға 1  
35 Жұмсақ орындық 1 үй-жайға 1  

8. Шаруашылық қоймалары
36 Шаруашылық мүкəм-

малына арналған шкаф
1 қоймаға 1

 7-заттай норма. Қарауыл үй-жайлары 
Р/с 
№

Атауы Қанша адам 
санына (үй-
жайларға) 
есептелген

Норма 
бойынша 
тиесілі 
саны 
(дана)

Ескертпе

1 2 3 4 5
1. Қарауылдың жеке құрамына арналған жалпы бөлме

1 Үстел 4 адамға 1 Қарауыл құрамының 2/3 
бөлігіне қажеттілік

2 Қатты орындық 1 адамға 1 Қарауыл құрамының 2/3 
бөлігіне қажеттілік

3 Шаруашылық шкафы 1 бөлмеге 1  
4 Қаруды сақтауға арналған 

пирамида
1 адамға 

ұяшықтарды
1 Қарауылдың барлық 

жеке құрамына 
есептеледі

5 5 ілмегі бар қабырғаға 
ілінетін ілгіш

5 адамға 1 Қарауылдың барлық 
жеке құрамына 
есептеледі

6 Суы бар бак астына 
қойылатын тұғыр

1 бөлмеге 1  

2. Қарауылдың демалатын ауысымына арналған бөлме
7 Жартылай жұмсақ кушетка 1 адамға 1 Қарауыл құрамының 1/3 

бөлігіне есептеледі
3. Қарауыл бастығы мен оның көмекшісінің бөлмесі

8 Үстел 1 адамға 1  
9 Қағазға арналған тумба 1 адамға 1  

10 Жұмсақ орындық 1 бөлмеге 4  
11 Жартылай жұмсақ кушетка 1 бөлмеге 1  
12 Тапаншаларды сақтауға 

арналған шкаф
1 бөлмеге 1  

13 Металл ұяшықты шкаф 1 бөлмеге 1  
14 Оқ-дəрілерді сақтауға 

арналған жəшік
1 бөлмеге 3 Қажеттілік бекеттер саны 

бойынша айқындалады
15 Еденге қойылатын ілгіш 1 бөлмеге 1  

4. Басқару бөлмесі
16 Үстел 1 адамға 1  
17 Жұмсақ орындық 1 адамға 1  

5. Асхана
18 6 орынға арналған ас ішетін 

үстел
Ас ішетін 

ауысымның 6 
адамына

1 Үстелдер саны қарауыл 
құрамының 2/3 бөлігіне 
есептеледі

19 Орындық Əрбір үстелге 2  
20 Үстел 1 асханаға 2  
21 Шаруашылық шкафы 1 асханаға 1  

6. Қаруды тазартуға арналған үй-жай (орын)
22 Қаруды тазартуға арналған 

үстел
1 үй-жайға 1  

7. Киім мен аяқ киімді тазалауға арналған үй-жай
23 Орындық 1 адамға 0,6 т.м. Саны қарауыл 

құрамының 1/3 бөлігіне 
есептеледі

24 5 ілмегі бар қабырғаға 
ілінетін ілгіш

5 адамға 1 Саны қарауыл 
құрамының 1/3 бөлігіне 
есептеледі

25 Аяқ киімді тазалауға 
арналған тұғыр

1 үй-жайға 1  

26 Фурнитураға арналған 
қабырғаға ілінетін шкаф

1 үй-жайға 1  

8. Киім-кешекке арналған кептіргіш
27 5 ілмегі бар қабырғаға 

ілінетін ілгіш
5 адамға 1  

28 Аяқ киімге арналған кептіргіш 1 үй-жайға 1 Саны қарауыл 
құрамының 2/3 бөлігіне 
есептеледі

9. Қойма
29 Шаруашылық мүкəммалына 

арналған шкаф
1 қоймаға 1  

  
8-заттай норма. Бақылау-өткізу пункттері 

Р/с 
№

Атауы Қанша адам 
санына (үй-
жайларға) 
есептелген

Норма 
бойынша 
тиесілі 
саны 
(дана)

Ескертпе

1 2 3 4 5
1. Бақылау-өткізу пункті бойынша кезекшінің бөлмесі

1 Үстел 1 адамға 1  
2 Қағазға арналған тумба 1 адамға 1  
3 Жұмсақ орындық 1 адамға 1  
4 Металл шкаф 1 бөлмеге 1  

2. Бақылау-өткізу пункті бойынша кезекшінің демалыс бөлмесі
5 Жартылай жұмсақ кушетка 1 бөлмеге 1  
6 Еденге қойылатын ілгіш 1 бөлмеге 1  
7 Кереует жанына қойылатын 

тумбочка
1 бөлмеге 1  

3. Келушілерге арналған бөлме
8 Үстел 1 бөлмеге 2  
9 Жұмсақ орындық 1 бөлмеге 8  

10 Қабырғаға ілінетін айна 1 бөлмеге 1  
11 Еденге қойылатын ілгіш 1 бөлмеге 2  
12 Жұмсақ диван 1 бөлмеге 5 Əкімшілік ғимараттары 

үшін
13 Аппаратура астына 

қойылатын тумба
1 бөлмеге 1  

4. Мүкəммал қоймасы
14 Шаруашылық мүкəммалына 

арналған шкаф
1 бөлмеге 1  

5. Қолжуғышы бар дəретхана
15 Сүлгілерге арналған ілгіш 1 бөлмеге 1   

  9-заттай норма. Əскери бөлімдердің спорт залдары 
Р/с 
№

Атауы Қанша адам 
санына (үй-
жайларға) 
есептелген

Норма 
бойынша 
тиесілі 
саны 
(дана)

Ескертпе

1 2 3 4 5
1. Гардеробы бар вестибюль

1 Гардероб ілгіші 20 адамға 1
2 Жартылай жұмсақ орындық 1 үй-жайға 1

2. Киім ауыстыруға арналған бөлме
3 Киімге арналған шкаф 1 адамға 1
4 Орындық 1 адамға 0,6 текше 

метр 
5 Қабырғаға ілінетін айна 1 бөлмеге 1

3. Оқу сыныбы - əдістемелік кабинет
6 Үстел 1 үй-жайға 1
7 Жұмсақ орындық 1 үй-жайға 1
8 Сыныптық үстел 2 адамға 1
9 Қатты орындық 1 адамға 1

10 Кеңсе шкафы 1 үй-жайға 2
11 Сынып тақтасы 1 үй-жайға 1

4. Əкімші, нұсқаушылар мен жаттықтырушылар бөлмесі
12 Үстел 1 штаттық 

қызметкерге
1

13 Қағазға арналған тумба 1 штаттық 
қызметкерге

1

14 Жұмсақ орындық 1 штаттық 
қызметкерге

1

15 Кеңсе шкафы 1 бөлмеге 2
16 Киімге арналған шкаф 2 штаттық 

қызметкерге
1 Киімге арналған жеке 

шкаф орнатуға жол 
беріледі 

17 Еденге қойылатын ілгіш 1 бөлмеге 1 
 10-заттай норма. Азық-түлік қызметі объектілері 

Р/с
№

Атауы Қанша адам 
санына (үй-
жайларға) 
есептелген

Норма 
бойынша 
тиесілі 
саны 

(дана)

Ескертпе

1 2 3 4 5
1. Азық-түлік қоймасы

1 Үстел 1 штаттық 
қызметкерге

1  

2 Қағазға арналған тумба 1 штаттық 
қызметкерге

1  

3 Армиялық табурет 1 штаттық 
қызметкерге

1  

4 Еденге қойылатын ілгіш 1 қоймаға 1  
5 Шаруашылық мүкəммалына 

арналған шкаф
1 қоймаға 1  

6 Сөре 1 т.м. көлемге 1 Өнімдер мен тауарлық-
материалдық 
құндылықтарды сақтау 
үшін

2. Көкөніс сақтау орны
7 Үстел 1 үй-жайға 1  
8 Армиялық табурет 1 үй-жайға 1  
9 Еденге қойылатын ілгіш 1 үй-жайға 1  

3. Тоңазытқыш 10 заттай норманың 
2-тармағына сəйкес 
жиһазбен жабдықталады

 
11-заттай норма. Əскери мүлік сақтау орындары (қоймалары) 

Р/с 
№

Атауы Қанша адам 
санына (үй-
жайларға) 
есептелген

Норма 
бойынша 
тиесілі 
саны 
(дана)

Ескертпе

1 2 3 4 5
1. Артиллериялық жəне авиациялық қару-жарақ пен оқ-дəрілер; 
автокөлік қосалқы бөлшектері, парк-гараж жабдығы, авторе-
зина; броньдытанк қару-жарағы мен техникасы; заттай мүлік; 
ветеринарлық мүлік; оптика; доза өлшегіш аспаптар; инженерлік 
мүлік; байланыс құралдары мен мүлкі; автомаматтандыру 
құралдары мен мүлкі, жанармаймен жабдықтау қызметінің 
мүлкі; лактар мен бояулар; медициналық-санитарлық мүлік; 
жиһаз; құрылыс материалдары, метиздер; шаруашылық мүлік; 
химияға қарсы мүлік; парашют-десант техникасы; радиотех-
ника мүлкі; топография мүлкі, құрал-саймандар мен карталар 
сақтау орындары

Қажеттілік бойын-
ша сөрелермен 
жабдықталады

1 Үстел 1 штаттық 
қызметкерге

1  

2 Армиялық табурет 1 штаттық 
қызметкерге

1  

3 Еденге қойылатын ілгіш 1 қоймаға 1  
4 Шаруашылық мүкəммалына 

арналған шкаф
1 қоймаға 1  

5 Металл шкаф 1 қоймаға 1
6 Кеңсе шкафы 1 қоймаға 1

7 Киімге арналған шкаф 1 қоймаға 1  

1 2-заттай норма. Техника мен қару-жарақ паркі аймағының ғимараттары мен 
құрылыстары 

Р/с 
№

Атауы Қанша адам 
санына (үй-
жайларға) 
есептелген

Норма 
бойынша 
тиесілі 
саны 
(дана)

Ескертпе

1 2 3 4 5
1. Бақылау техникалық пункті бастығының бөлмесі

1 Үстел 1 бөлмеге 1  
2 Қағазға арналған тумба 1 бөлмеге 1  
3 Жұмсақ орындық 1 бөлмеге 6  
4 Кеңсе шкафы 1 бөлмеге 1  
5 Киімге арналған шкаф 1 бөлмеге 1  
6 Еденге қойылатын ілгіш 1 бөлмеге 1  

2. Парк бойынша кезекшінің бөлмесі
7 Үстел 1 бөлмеге 1  
8 Қағазға арналған тумба 1 бөлмеге 1  
9 Жұмсақ орындық 1 бөлмеге 1  

10 Киімге арналған шкаф 1 бөлмеге 1  
11 Жартылай жұмсақ кушетка 1 бөлмеге 1  

3. Кезекші жүргізушілердің демалыс бөлмесі
12 Үстел 1 бөлмеге 1  
13 Жартылай жұмсақ орындық 1 адамға 1 Кезекші жүргізушілер 

құрамының 2/3 бөлігіне 
есептеледі

14 Жартылай жұмсақ кушетка 1 адамға 1 Кезекші жүргізушілер 
құрамының 1/3 бөлігіне 
есептеледі

15 Еденге қойылатын ілгіш 1 бөлмеге 1  
4. Жүргізушілерге нұсқама беру сыныбы

16 Үстел 1 бөлмеге 1  
17 Жұмсақ орындық 1 бөлмеге 1  
18 Сыныптық үстел 2 адамға 1  
19 Қатты орындық 1 адамға 1  
20 Кеңсе шкафы 1 бөлмеге 2  
21 Сынып тақтасы 1 бөлмеге 1  

 13-заттай норма. Əскери шеберханалар, байланыс құрал-жабдықтарын жөндеу 
жəне техникалық қызмет көрсету орталығы 

Р/с 
№

Атауы Қанша адам 
санына (үй-

жайларға) есеп-
телген

Норма 
бойынша 
тиесілі 
саны 
(дана)

Ескертпе

1 2 3 4 5
1. Байланыс құрал-жабдықтарын жөндеу жəне техникалық қызмет көрсету орталығы 

бастығының, шеберхана бастығының бөлмесі
1 Үстел 1 бөлмеге 1  
2 Қағазға арналған тумба 1 бөлмеге 1  
3 Жартылай жұмсақ орындық 1 бөлмеге 3  
4 Кеңсе шкафы 1 бөлмеге 1  
5 Киімге арналған шкаф 1 бөлмеге 1  
6 Еденге қойылатын ілгіш 1 бөлмеге 1  
7 Айна 1 бөлмеге 1
8 Сейф 1 бөлмеге 1

2. Іш киім мен киім-кешекті жөндеу бойынша шеберхана
9 Үстел Ауысымның 1 

жұмысшысына
2  

10 Жартылай жұмсақ орындық Ауысымның 1 
жұмысшысына

1  

11 Сөре 1 үй-жайға 3
12 Киімге арналған шкаф Ауысымның 2 

жұмысшысына
1 Жеке армиялық шкаф 

орнатуға жол беріледі
13 Үстел 1 үй-жайға 1  
14 Шаруашылық мүкəммалына 

арналған шкаф
1 үй-жайға 1  

15 Еденге қойылатын ілгіш 1 үй-жайға 2
3. Өңдірістік бөлмелер

16 Үстел Ауысымның 1 
жұмысшысына

1

17 Қағазға арналған тумба Ауысымның 1 
жұмысшысына

1

18 Жартылай жұмсақ орындық Ауысымның 1 
жұмысшысына

1

19 Кеңсе шкафы 1 үй-жайға 1
20 Киімге арналған шкаф Ауысымның 2 

жұмысшысына
1

21 Еденге қойылатын ілгіш 1 үй-жайға 1
22 Қабырғаға ілінетін айна 1 үй-жайға 1
23 Сейф Ауысымның 1 

жұмысшысына
1

24 Металл шкаф Ауысымның 1 
жұмысшысына

1

25 Шаруашылық мүкəммалына 
арналған шкаф

1 үй-жайға 1

26 Сөре 1 үй-жайға  2 
14-заттай норма. Моншалар жəне кір жуу орындары 

Р/с 
№

Атауы Қанша адам 
санына (үй-

жайларға) есеп-
телген

Норма 
бойынша 
тиесілі 

саны (дана)

Ескертпе

1 2 3 4 5
Моншалар

1. Гардеробы бар вестибюль
1 Гардероб ілгіші 20 ілмекке 

арналған
1 Саны жуыну 

орындарының 
саны бойынша 
айқындалады

2. Күту, салқындау орындары
2 Орындық 1 адамға 0,6 т.м.  

3. Шешінуге арналған үй-жай
3 Киімге арналған шкаф 1 адамға 1  
4 Орындық 1 адамға 0,6 т.м.  
5 Қабырғаға ілінетін айна 1 үй-жайға 3  

4. Жуыну бөлімшесі
6 Орындық 1 адамға 0,6 т.м.  

5. Таза іш киімге арналған қоймалар
7 Үстел 1 қоймаға 1  
8 Армиялық табурет 1 қоймашыға 1  
9 Сөре 1 қоймаға  2

6. Ластанған іш киімге арналған қоймалар
10 Үстел 1 қоймаға 1  
11 Армиялық табурет 1 қоймашыға 1  
12 Сөре 1 қоймаға  2

7. Дəретхана
8. Шаштараз

13 Шаштараз креслосы 1 шеберге 1  
14 Киімге арналған шкаф 1 шаштаразға 1  
15 Қабырғаға ілінетін айна 1 шеберге 1  
16 Шаштаразға арналған үстел 1 шеберге 1  
17 Шаруашылық шкафы 1 шаштаразға 1  
18 Жартылай жұмсақ орындық 1 шаштаразға 4  
19 Еденге қойылатын ілгіш 1 шаштаразға 1  
9. Жуу жəне залалсыздандыру құралдары, сондай-ақ жинау мүкəммалы қоймасы
20 Шаруашылық шкафы 1 қоймаға 1  
21 Шаруашылық мүкəммалына 

арналған шкаф
1 қоймаға 1  

10. Қызмет көрсету персоналының бөлмесі
22 Үстел 1 бөлмеге 1  
23 Арнайы киімге арналған 

шкаф
1 штаттық 
қызметкерге

1  

24 Жұмсақ орындық Ауысымның 1 
қызметкеріне

1  

11. Қосалқы үй-жай
Механикаландырылған кір жуу орны

12. Ластанған іш киімді қабылдау, іріктеу, белгілеу жəне сақтау 
цехы

Қажеттілік бойын-
ша сөрелермен 
жабдықталады

25 Үстел 1 цехқа 2  
26 Жартылай жұмсақ орындық Ауысымның 1 

жұмысшысына
1  

13. Кір жуу цехы
27 Үстел 1 цехқа 1  
28 Жартылай жұмсақ орындық Ауысымның 1 

жұмысшысына
1  

14. Кептіру-үтіктеу цехы
29 Үстел 1 цехқа 1  
30 Жартылай жұмсақ орындық Ауысымның 1 

жұмысшысына
1  

15. Таза іш киімді іріктеу мен сақтауға арналған үй-жай
31 Үстел Ауысымның 1 

жұмысшысына
1  

32 Жартылай жұмсақ орындық Ауысымның 1 
жұмысшысына

1  

33 Сөре 1 айда жуатын 
100 кг іш киімге

 1

16. Жөндеу шеберханасы жəне кір жуу машиналары қоймасы
34 Үстел Ауысымның 1 

жұмысшысына
1  

35 Жартылай жұмсақ орындық Ауысымның 1 
жұмысшысына

1  

17. Мүлікті химиялық тазарту
36 Үстел Ауысымның 1 

жұмысшысына
1  

37 Жартылай жұмсақ орындық Ауысымның 1 
жұмысшысына

1  

18. Киім-кешекті үтіктеу жəне құлақшындарды жөндеу
38 Үстел Ауысымның 1 

жұмысшысына
1  

39 Жартылай жұмсақ орындық Ауысымның 1 
жұмысшысына

1  

19. Тазартылған мүлік қоймасы Қажеттілік бойын-
ша сөрелермен 
жабдықталады

40 Үстел 1 үй-жайға 1  
41 Жартылай жұмсақ орындық 1 үй-жайға 1   

 15-заттай норма. Əскери қалашық тұрғын аймағының жеке объектілері 
Р/с 
№

Атауы Қанша адам 
санына (үй-

жайларға) есеп-
телген

Норма 
бойынша 
тиесілі 
саны 
(дана)

Ескертпе

1 2 3 4 5
Кəдімгі жатақханалар (кубрик түріндегі)

1. Тұрғын бөлмелер
1 Тұрмыстық кереует 1 адамға 1  
2 Кереует жанына қойылатын 

тумба
1 адамға 1  

3 Үстел 1 бөлмеге 1  
4 Құрама шкаф 1 бөлмеге 2  
5 Жартылай жұмсақ орындық 1 адамға 1  
6 Қабырғаға ілінетін айна 1 бөлмеге 1  

2. Жуынуға арналған бөлме
7 Сүлгілерге арналған ілгіш 1 қолжуғышқа  1  
8 Қабырғаға ілінетін айна 1 қолжуғышқа  1  
9 Қырынуға арналған сөре 1 қолжуғышқа  1  

Санитарлық-тұрмыстық үй-жайлар блогымен жабдықталған шағын тұрғын 
бөлмелері бар жатақханалар

3. Тұрғын бөлмелер
10 Тұрмыстық кереует 1 адамға 1  
11 Кереует жанына қойылатын 

тумба
1 адамға 1  

12 Үстел 1 бөлмеге 1  
13 Жартылай жұмсақ орындық 1 адамға 1  
14 Құрама шкаф 1 бөлмеге 2  
15 Шаруашылық шкафы 1 бөлмеге 1 Қабырғаға ілінетін 

шкаф орнатуға жол 
беріледі

16 Сүлгілерге арналған ілгіш 1 бөлмеге 1  
17 Қырынуға арналған сөре 1 бөлмеге 1  
18 Қабырғаға ілінетін айна 1 бөлмеге 1  

Қонақ үй
4. Тұрғын бөлме

19 Тұрмыстық кереует 1 адамға 1  
20 Кереует жанына қойылатын 

тумба
1 адамға 1  

21 Киімге арналған шкаф 2 адамға 1  
22 Жұмсақ орындық 1 адамға 1  

23 Сүлгілерге арналған ілгіш 1 бөлмеге 1  
24 Қырынуға арналған сөре 1 бөлмеге 1  
25 Қабырғаға ілінетін айна 1 бөлмеге 1  
26 Жұмсақ жиһаз 1 бөлмеге 1 Люкс нөмірге орна-

тылады
27 Журнал үстелі 1 бөлмеге 1 Люкс нөмірге орна-

тылады
28 Аппаратура астына 

қойылатын тумба
1 бөлмеге 1 Люкс нөмірге орна-

тылады

 

16-заттай норма. Медициналық мекемелер ғимараттары 

Р/с 
№

Атауы Қанша адам 
санына (үй-

жайларға) есеп-
телген

Норма 
бойынша 
тиесілі 
саны 
(дана)

Ескертпе

1 2 3 4 5
Лазарет, медициналық пункт

1. Тіркеу орны
1 Үстел 1 адамға 1  
2 Қағазға арналған тумба 1 адамға 1  
3 Жұмсақ орындық 1 адамға 1  
4 Каталогты шкаф 1 тіркеу орнына 2  
5 Кеңсе шкафы 1 тіркеу орнына 2  

2. Қабылдау бөлімшесі
6 Үстел 1 адамға 1  
7 Қағазға арналған тумба 1 адамға 1  
8 Жұмсақ орындық 1 қабылдау 

бөлімшесіне
5  

9 Медициналық кушетка 1 қабылдау 
бөлімшесіне

3  

10 Еденге қойылатын ілгіш 1 қабылдау 
бөлімшесіне

1  

11 Сүлгілерге арналған ілгіш 1 қабылдау 
бөлімшесіне

1  

3. Науқастардың заттарын уақытша сақтауға арналған үй-жай
12 Үстел 1 үй-жайға 1  
13 Қағазға арналған тумба 1 үй-жайға 1  
14 Жұмсақ орындық 1 үй-жайға 1  
15 Киімге арналған шкаф 1 үй-жайға  2 Гардеробтық ілгіштер 

орнатуға жол беріледі
16 Сөре 1 үй-жайға  1

4. Палата
17 Медициналық кереует 1 адамға 1  
18 Кереует жанына қойылатын 

медициналық тумба
1 адамға 1  

19 Медициналық үстел 1 палатаға 1  
20 Медициналық орындық 1 адамға 1  
21 Қабырғаға ілінетін айна 1 палатаға 1  
22 Еденге қойылатын ілгіш 1 палатаға 1  

5. Дəретханасы, ваннасы бар инфекциялық науқастарға арналған бокс
23 Медициналық кереует 1 адамға 1  
24 Кереует жанына қойылатын 

медициналық тумба
1 адамға 1  

25 Медициналық үстел 1 палатаға 1  
26 Медициналық орындық 1 адамға 1  
27 Еденге қойылатын ілгіш 1 палатаға 1  
28 Сүлгілерге арналған ілгіш 1 палатаға 1  
29 Қырынуға арналған сөре 1 палатаға 1  
30 Қабырғаға ілінетін айна 1 бөлмеге 1  

6. Кезекші медбикенің бекеті
31 Медициналық үстел 1 бекетке 1  
32 Қағазға арналған 

медициналық тумба
1 бекетке 1  

33 Медициналық орындық 1 бекетке 1  
7. Дəрігер (маман) кабинеті

34 Үстел 1 штаттық 
қызметкерге

2  

35 Қағазға арналған тумба 1 штаттық 
қызметкерге

1 Ұйымдастыру техника-
сын орнату үшін

36 Жұмсақ орындық 1 штаттық 
қызметкерге

2  

37 Медициналық кушетка 1 кабинетке 1  
38 Еденге қойылатын ілгіш 1 кабинетке 1  
39 Сүлгілерге арналған ілгіш 1 кабинетке 1  
40 Киімге арналған шкаф 2 штаттық 

қызметкерге
1 Киімге арналған жеке 

шкаф орнатуға жол 
беріледі 

41 Кеңсе шкафы 1 кабинетке 2  
42 Қабырғаға ілінетін айна 1 кабинетке 1  
43 Арнайы киімге арналған 

шкаф
1 кабинетке 1

8. Таңу бөлмесі
44 Медициналық үстел 1 таңу 

бөлмесіне
1  

45 Медициналық орындық 1 таңу 
бөлмесіне

2  

46 Дəрі-дəрмектерге арналған 
медициналық шкаф

1 таңу 
бөлмесіне

1  

47 Еденге қойылатын ілгіш 1 таңу 
бөлмесіне

1  

48 Сүлгілерге арналған ілгіш 1 таңу 
бөлмесіне

1  

9. Процедуралық бөлме
49 Медициналық үстел 1 процедуралық 

бөлмеге
1  

50 Медициналық орындық 1 процедуралық 
бөлмеге

2  

51 Дəрі-дəрмектерге арналған 
медициналық шкаф

1 процедуралық 
бөлмеге

2  

52 Медициналық кушетка 1 процедуралық 
бөлмеге

5  

53 Еденге қойылатын ілгіш 1 процедуралық 
бөлмеге

3  

54 Сүлгілерге арналған ілгіш 1 процедуралық 
бөлмеге

1  

10. Асхана
55 4 орынға арналған ас ішетін 

үстел
4 адамға 1  

56 Жартылай жұмсақ орындық Əрбір үстелге 4  
57 Шаруашылық шкафы 1 үй-жайға 2  
58 Үстел 1 үй-жайға 1  

11. Палаталарға арналған душы бар ванна бөлмесі
59 Қабырғаға ілінетін ілгіш 5 

ілмекке арналған
1 үй-жайға 1  

60 Орындық 1 үй-жайға 2  
12. Клизма жасау бөлмесі

61 Медициналық үстел 1 үй-жайға 1  
62 Медициналық орындық 1 үй-жайға 2  
63 Дəрі-дəрмектерге 

(құралдарға) арналған 
медициналық шкаф

1 үй-жайға 1  

64 Медициналық кушетка 1 үй-жайға 1  
13. Персонал бөлмесі

65 4 орынға арналған ас ішетін 
үстел

4 адамға 1 Персоналға арналған 
асхана болған кезде 
орнатылмайды

66 Жартылай жұмсақ орындық 1 адамға 1 Персоналға арналған 
асхана болған кезде 
орнатылмайды

67 Киімге арналған шкаф 1 адамға 1 Киімге арналған жеке 
шкаф орнатуға жол 
беріледі 

68 Сүлгілерге арналған ілгіш 1 бөлмеге 1  
69 Қабырғаға ілінетін айна 1 бөлмеге 1  
70 Арнайы киімге арналған 

шкаф
1 кабинетке 1

14. Ластанған іш киімді уақытша сақтауға арналған үй-жай
71 Үстел 1 үй-жайға 2  
72 Жартылай жұмсақ орындық 1 үй-жайға 1  

15. Таза іш киімді ұақытша сақтауға арналған қойма
73 Үстел 1 үй-жайға 1  
74 Жартылай жұмсақ орындық 1 үй-жайға 1  
75 Сөре 1 бөлмеге 1

16. Медициналық қалдықтарды ұақытша сақтауға арналған қойма 
76 Сөре 1 қоймаға  1

17. Қолжуғышы бар дəретхана
77 Қабырғаға ілінетін айна 1 қолжуғышқа 1

18. Гардероб
78 Гардероб ілгіші 20 адамға 1  
79 Жұмсақ орындық 1 үй-жайға 1  
80 Қабырғаға ілінетін айна 1 үй-жайға 1  

19. Электркардиография кабинеті
81 Медициналық үстел 1 кабинетке 1  
82 Қағазға арналған 

медициналық тумба
1 кабинетке 1  

83 Медициналық орындық 1 кабинетке 3  
84 Медициналық кушетка 1 кабинетке 1  
85 Еденге қойылатын ілгіш 1 кабинетке 1  
86 Сүлгілерге арналған ілгіш 1 кабинетке 1  
87 Киімге арналған шкаф 1 кабинетке 1 Персоналға арналған 

бөлме болған кезде 
орнатылмайды

88 Кеңсе шкафы 1 кабинетке 1  
89 Қабырғаға ілінетін айна 1 кабинетке 1  

20. Зертхана
90 Медициналық үстел 1 штаттық 

қызметкерге
1  

91 Қағазға арналған 
медициналық тумба

1 штаттық 
қызметкерге

1  

92 Медициналық орындық 1 штаттық 
қызметкерге

1  

93 Зертханалық үстел 1 зертханаға 1
94 Киімге арналған шкаф 2 адамға 1 Киімге арналған жеке 

шкаф орнатуға жол 
беріледі Персоналға 
арналған бөлме 
болған кезде орнатыл-
майды

95 Кеңсе шкафы 2 адамға 1  
96 Сүлгілерге арналған ілгіш 1 кабинетке 1  
97 Арнайы киімге арналған 

шкаф
1 кабинетке 1

21. Дəріхана
98 Үстел 1 адамға 1  
99 Қағазға арналған тумба 1 адамға 1  

100 Жұмсақ орындық 1 адамға 1  
101 Дəрі-дəрмектерге арналған 

медициналық шкаф
1 кабинетке 4  

102 Киімге арналған шкаф 2 адамға 1 Киімге арналған жеке 
шкаф орнатуға жол 
беріледі Персоналға 
арналған бөлме 
болған кезде орнатыл-
майды

103 Кеңсе шкафы 1 дəріханаға 1  
104 Медициналық металл шкаф 1 дəріханаға 1  
105 Арнайы киімге арналған 

шкаф
1 дəріханаға 1

106 Сөре 1 кабинетке 1
22. Кезекші дəрігердің бөлмесі

107 Медициналық үстел 1 адамға 1  
108 Қағазға арналған 

медициналық тумба
1 адамға 1  

109 Медициналық орындық 1 адамға 1  
110 Еденге қойылатын ілгіш 1 бөлмеге 1  
111 Медициналық кушетка 1 бөлмеге 1  
112 Кеңсе шкафы 1 бөлмеге 1  

23. Рентген кабинеті (флюорографиялық кабинет)
113 Медициналық үстел 1 штаттық 

қызметкерге
1  

114 Қағазға арналған 
медициналық тумба

1 штаттық 
қызметкерге

1  

115 Медициналық орындық 1 штаттық 
қызметкерге

1  

116 Еденге қойылатын ілгіш 1 кабинетке 3  

(Жалғасы. Басы 13-бетте) 

(Соңы 15-бетте) 
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117 Киімге арналған шкаф 2 штаттық 
қызметкерге

1 Киімге арналған жеке 
шкаф орнатуға жол 
беріледі Персоналға 
арналған бөлме 
болған кезде орнатыл-
майды

118 Кеңсе шкафы 1 кабинетке 1  
119 Металл шкаф 1 кабинетке 1  
120 Арнайы киімге арналған 

шкаф
1 кабинетке 1

24. Жинау заттарын сақтауға арналған үй-жай
121 Шаруашылық мүкəммалына 

арналған шкаф
1 үй-жайға 1  

25. Ультрадыбыстық диагностика кабинеті
122 Медициналық үстел 1 штаттық 

қызметкерге
1  

123 Қағазға арналған 
медициналық тумба

1 штаттық 
қызметкерге

1  

124 Медициналық орындық 1 кабинетке 5  
125 Медициналық кушетка 1 кабинетке 1  
126 Киімге арналған шкаф 2 штаттық 

қызметкерге
1 Киімге арналған жеке 

шкаф орнатуға жол 
беріледі Персоналға 
арналған бөлме болған 
кезде орнатылмайды

127 Кеңсе шкафы 1 кабинетке 2  
128 Еденге қойылатын ілгіш 1 кабинетке 1  
129 Сүлгілерге арналған ілгіш 1 кабинетке 1  
130 Қабырғаға ілінетін айна 1 кабинетке 1  
131 Арнайы киімге арналған 

шкаф
1 кабинетке 1

26. Эндоскопиялық кабинет
132 Медициналық үстел 1 штаттық 

қызметкерге
1  

133 Қағазға арналған 
медициналық тумба

1 штаттық 
қызметкерге

1  

134 Медициналық орындық 1 кабинетке 5  
135 Медициналық кушетка 1 кабинетке 1  
136 Киімге арналған шкаф 2 штаттық 

қызметкерге
1 Киімге арналған жеке 

шкаф орнатуға жол 
беріледі Персоналға 
арналған бөлме 
болған кезде орнатыл-
майды

137 Кеңсе шкафы 1 кабинетке 2  
138 Еденге қойылатын ілгіш 1 кабинетке 1  
139 Сүлгілерге арналған ілгіш 1 кабинетке 1  
140 Қабырғаға ілінетін айна 1 кабинетке 1  
141 Арнайы киімге арналған 

шкаф
1 кабинетке 1

27. Кіші медицина қызметкерлері кабинеті
142 Медициналық үстел 1 штаттық 

қызметкерге
1  

143 Қағазға арналған 
медициналық тумба

1 штаттық 
қызметкерге

1  

144 Медициналық орындық 1 штаттық 
қызметкерге

1  

145 Киімге арналған шкаф 2 штаттық 
қызметкерге

1 Киімге арналған жеке 
шкаф орнатуға жол 
беріледі Персоналға 
арналған бөлме 
болған кезде орнатыл-
майды

146 Кеңсе шкафы 1 кабинетке 1  
147 Сүлгілерге арналған ілгіш 1 кабинетке 1  
148 Үтіктеуге арналған үстел 1 кабинетке 2  
149 Қабырғаға ілінетін айна 1 кабинетке 1  
150 Арнайы киімге арналған 

шкаф
1 кабинетке 1

28. Фельдшер кабинеті
151 Медициналық үстел 1 штаттық 

қызметкерге
1  

152 Қағазға арналған 
медициналық тумба

1 штаттық 
қызметкерге

1  

153 Медициналық орындық 1 штаттық 
қызметкерге

1  

154 Киімге арналған шкаф 2 штаттық 
қызметкерге

1 Киімге арналған жеке 
шкаф орнатуға жол 
беріледі Персоналға 
арналған бөлме 
болған кезде орнатыл-
майды

155 Кеңсе шкафы 1 кабинетке 1  
156 Қабырғаға ілінетін айна 1 кабинетке 1  
157 Дəрі-дəрмектерге арналған 

медициналық шкаф
1 кабинетке 3  

158 Медициналық металл шкаф 1 кабинетке 1  
159 Арнайы киімге арналған 

шкаф
1 кабинетке 1

29. Бөлімше бастығының кабинеті (ординаторлық)
160 Медициналық үстел 1 штаттық 

қызметкерге
1  

161 Үстел 1 штаттық 
қызметкерге

1 Ұйымдастыру техника-
сын орнату үшін

162 Қағазға арналған 
медициналық тумба

1 штаттық 
қызметкерге

1  

163 Медициналық орындық 1 штаттық 
қызметкерге

2  

164 Киімге арналған шкаф 2 штаттық 
қызметкерге

1 Киімге арналған жеке 
шкаф орнатуға жол 
беріледі Персоналға 
арналған бөлме 
болған кезде орнатыл-
майды

165 Кеңсе шкафы 1 кабинетке 1  
166 Медициналық кушетка 1 кабинетке 1  
167 Еденге қойылатын ілгіш 1 кабинетке 1  
168 Сүлгілерге арналған ілгіш 1 кабинетке 1  
169 Металл шкаф 1 кабинетке 1  
170 Арнайы киімге арналған 

шкаф
1 кабинетке 1

30. Гипербариялық оксигенация кабинеті
171 Медициналық үстел 1 штаттық 

қызметкерге
1  

172 Қағазға арналған 
медициналық тумба

1 штаттық 
қызметкерге

1  

173 Медициналық орындық 1 штаттық 
қызметкерге

1  

174 Киімге арналған шкаф 2 штаттық 
қызметкерге

1 Киімге арналған жеке 
шкаф орнатуға жол 
беріледі Персоналға 
арналған бөлме 
болған кезде орнатыл-
майды

175 Кеңсе шкафы 1 кабинетке 1  
176 Медициналық кушетка 1 кабинетке 1  

31. Емдік дене шынықтыру кабинеті (зал)
177 Үстел 1 кабинетке 1  
178 Қағазға арналған тумба 1 кабинетке 1  
179 Жұмсақ орындық 1 кабинетке 1  
180 Киімге арналған шкаф 1 кабинетке 1 Киімге арналған жеке 

шкаф орнатуға жол 
беріледі Персоналға 
арналған бөлме 
болған кезде орнатыл-
майды

181 Кеңсе шкафы 1 кабинетке 1  
182 Қабырғаға ілінетін айна 1 кабинетке  1
183 Еденге қойылатын ілгіш 1 кабинетке 2  

32. Массаж жасауға арналған кабинет
184 Үстел 1 кабинетке 1  
185 Қағазға арналған тумба 1 кабинетке 1  
186 Жұмсақ орындық 1 кабинетке 1  
187 Киімге арналған шкаф 1 кабинетке 1 Киімге арналған жеке 

шкаф орнатуға жол 
беріледі Персоналға 
арналған бөлме 
болған кезде орнатыл-
майды

188 Кеңсе шкафы 1 кабинетке 1  
189 Еденге қойылатын ілгіш 1 кабинетке 1  
190 Сүлгілерге арналған ілгіш 1 кабинетке 1  
191 Массаж жасауға арналған 

кушетка (үстел)
1 кабинетке 3  

192 Арнайы киімге арналған 
шкаф

1 кабинетке 1

33. Физиотерапия кабинеті
193 Медициналық үстел 1 штаттық 

қызметкерге
1  

194 Қағазға арналған 
медициналық тумба

1 штаттық 
қызметкерге

1  

195 Медициналық орындық 1 штаттық 
қызметкерге

2  

196 Зертханалық үстел 1 кабинетке  1
197 Киімге арналған шкаф 2 штаттық 

қызметкерге
1 Киімге арналған жеке 

шкаф орнатуға жол 
беріледі Персоналға 
арналған бөлме болған 
кезде орнатылмайды

198 Кеңсе шкафы 1 кабинетке 1  
199 Қабырғаға ілінетін айна 1 кабинетке 1  
200 Еденге қойылатын ілгіш 1 кабинетке 1  
201 Сүлгілерге арналған ілгіш 1 кабинетке 1  
202 Медициналық кушетка 1 аппаратқа 1  
203 Арнайы киімге арналған 

шкаф
1 кабинетке 1

204 Кереует жанына қойылатын 
тумбочка

1 аппаратқа 1

Əскери-дəрігерлік комиссия Қолда бар үй-жай лар 
2 жəне 16 заттай нор-
маларға сəй кес жи-
һазбен жаб дық талады

 
17-заттай норма. Далалық жиһаз жəне мүкəммал 

Р/с 
№

Атауы Қанша адам 
санына (үй-
жайларға) 
есептелген

Норма 
бойынша 
тиесілі 
саны 
(дана)

Ескертпе

1 2 3 4 5
1 Далалық жиналмалы үстел 2 адамға 1
2 Далалық жиналмалы та-

бурет
1 адамға 1

3 Далалық жиналмалы кереует 1 адамға 1  
4 Далалық кереует жанына 

қойылатын тумбочка
4 адамға 1  

5 Тасымалданатын металл 
шкатулка

1 взводқа 1  

6 Тасымалданатын жылыту 
пеші, жиынтықта

1 шатырға  1 Саны шатырдың ау-
данына байланысты 
айқындалады

7 Далалық типті қолжуғыш 10 адамға 1  
8 Далалық типті əжетхана 10 адамға 1  
9 Биоəжетхана 12 адамға 1 Офицерлер құрамы 

үшін
10 Резервтік электр 

энергиясының көзі
Саны далалық жағдай-
ларда шатырларға 
жарық түсіру үшін 
қажетті қуаты бойынша 
айқындалады

Жылжымалы байланыс торабы
11 Далалық жиналмалы үстел Жауынгерлік 

күзет орнына
1

12 Далалық жиналмалы 
табурет

Жауынгерлік 
күзет орнына

1

13 Тасымалданатын металл 
шкатулка

Жауынгерлік 
күзет орнына

1

Ескертпе.
Үй-жайлар қолда бар ұйымдастыру техникасына сəйкес компьютерлік үстелдермен жəне 
басқа ұйымдастыру техникасына арналған жиһазбен жабдықталады.
Киімге арналған шкафты, кеңсе шкафын жəне киімге арналған жеке шкафты қойған кезде 
үстінен антресоль орнатуға жол беріледі.
Ұяшықты шкафтар - 2, 3, 4, 5 ұяшықты болуы мүмкін, ұяшықтар саны қажеттілікке байла-
нысты айқындалады.

 
Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2016 жылғы 28 

сəуірде Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне 
№13648 болып енгізілді.

(Соңы. Басы 13-14-беттерде) қанның клиникалық толық талдауы;
мерезге микрореакция (RW);
несептің жалпы талдауы (микроскопиясы бар);
электрокардиограмма (ЭКГ сипаттамасы бар);
сипаттамасы бар жəне өту мерзімі медициналық куəландыру күні үш айдан аспаған 

кеуде клеткасы органдарының флюорографиясы (рентгенографиясы); 
40 жастан асқан адамдардың көз іші қысымын өлшеу жəне қанның құрамындағы 

қанттың талдауы;
өрт сөндірумен жəне апат-құтқару жұмыстарымен байланысты лауазымдарға 

қабылданушылар үшін электроэнцефалография (ЭЭГ) жəне спирография;
əйел жынысты адамдарға жұғынның тазалық деңгейін зерттеу нəтижесін ұсынады.
15. Анықтамалар, талдаулар жəне көшірме-үзінділер денсаулық сақтау мекемесінің 

бланкілерімен ресімделеді жəне мөрмен расталады.
Кеуде клеткасы органдарын флюорографиялық зерттеу жəне көрсетілген тармақта 

тізбеленген басқа да зерттеулер 3 ай ішінде, тек қанның жəне несептің жалпы талдаулары 
– 14 күнге жарамды болады.

Жоғарыда аталған мəліметтер болмаған жағдайда ƏДК қызметке қабылданатын 
адамды куəландыруға жібермейді.

Қызметке орналасатын азамат ұсынатын оның денсаулық жағдайын сипаттайтын 
немесе ауруларының бар-жоғы туралы медициналық құжаттар кандидатты ƏДК-де 
куəландырудан босатпайды. Медициналық бақылау жəне зертханалық, аспаптық 
зерттеулер нəтижелері туралы мəліметтердің дұрыстығы үшін ƏДК оларды қосымша 
сұрау салулар, қайта тексеру арқылы нақтылайды. 

Медициналық куəландыру аяқталғаннан соң кандидатқа амбулаториялық 
карталары, қызметке қабылдауға жарамсыз деп танылған азаматтардың өтініші бойын-
ша медициналық құжаттарының (анықтамалар, талдаулар) көшірмелері қайтарылады. 

16. Жарамдылығы шектелмей əскери қызметтен босатылған əскери қызметшілер 
арасынан қызметке қабылданатын азаматтар ƏДК-де куəландырудан өту сəтіне дейін 3 
айдан аспайтын мерзімде ұсынылған медициналық кітапшаларында, мерзімдік қызметтегі 
əскери қызметшінің медициналық сипаттамаларында не болмаса офицердің медициналық 
кітапшаларында осы Қағидадардың 14-тармағының 1) жəне 2) тармақшаларында 
аталған медициналық бақылау туралы жеткілікті мəліметтер болған кезде, анықтамалар 
(ағзасынада есірткі құралдары мен психотроптық заттардың бар-жоғына жүргізілген 
тестілеудің нəтижелері бар наркодиспансердің анықтамасын қоспағанда) ұсынылмайды. 

Медициналық көрсетімдері бойынша қосымша зерттеулер жүргізіледі.
17. Медициналық куəландыру нəтижелері бойынша сараптамалық қорытынды 

куəландырудан өтушінің ауруының дəл диагнозына негізделеді. 
18. ƏДК-де куəландыру барысында қызметке қабылданатын азаматтар қосымша 

тексеруге жəне өздерінің келісімімен диагнозын анықтау немесе осы ауруын емдеу үшін 
медициналық мекемелерге емделуге жіберіледі.

Куəландырудан өтуші бас тартқан немесе бір ай ішінде медициналық тексеруді аяқтауға 
мүмкіндігі болмаған кезде, сондай-ақ тағайындалған қосымша медициналық зерттеулер 
нəтижелерін мерзімінде ұсынбаған жағдайда ƏДК: «Медициналық куəландыруға келмеуіне 
жəне немесе тексерудің аяқталмауына байланысты қорытын ды шығарылған жоқ» деген 
қорытынды шығарады немесе болжамды диагноз негізінде «құқық қорғау органдарындағы 
қызметке жарамсыз» деген қорытынды шығарады. 

19. Бұған дейін Қазақстан Республикасының ішкі істер органдарынан, ҚР ҰҰ 
(бұдан əрі – Ұлттық ұлан), ҰҚК, Қарулы Күштерінен, басқа да əскерлері мен əскери 
құралымдарынан, мерзімдік қызметтен ауруы бойынша босатылғандар қатарынан қыз-
метке қабылданатындарды куəландыру кезінде оларға қатысты жергілікті əскери басқару 
органдары жанындағы медициналық комиссиялар жарамдылық санаты туралы қоры-
тындыны қайта қарайды, ƏДК осы Қағидалардың 14-тармағында көрсетілген ұсы ныл ған 
əскери-есепке алу жəне медициналық сараптама құжаттарын зерделейді, қажет болған 
кезде жетіспейтін құжаттарды сұратады, қажетті қосымша зерттеулер, негізгі ауруы 
бойынша бейіні бойынша жетекші мамандардың консультациясын жүргізеді.

 ƏДК нақтылы лауазымдағы қызметке жарамды деп таныған адамдарға қорытынды 
ресімделеді жəне тіркеледі. ƏДК-де қаралған медициналық куəландыру актісі барлық 
медициналық сараптамалық жəне əскери-есепке алу құжаттарымен бірге, сондай-ақ 
медициналық куəландыру анықтамасы осы Қағидаларға 5-қосымшаға сəйкес нысан 
бойынша Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің Орталық əскери-дəрігерлік 
комиссиясына (бұдан əрі – ҚР ІІМ ОƏДК) жіберіледі. 

20. Фельдъегерлік қызмет бөліністеріне, автомотокөлік жүргізушілері лауазымына, 
жол-патрульдік қызметке, өрт сөндіру қызметіне қызметке қабылданатын, Талаптардың 
ІІ бағаны бойынша куəландырудан өтетін азаматтарға вестибулярлық аппаратпен 
зерттеу жүргізіледі. 

21. Қызметке қабылданушыларға қатысты қорытынды Талаптарға қосымшалардың 
тармақтарына сəйкес, жолдамада көрсетілген қызмет түріне (лауазымы жəне мамандығы 
бойынша) сəйкес келетін бағандардың бірі бойынша, «қабылданушылар» бөлімі бойынша 
шығарылады. 

Соғыс уақытында қызметке қабылданушылардың жарамдығы туралы қорытынды 
«қатардағы жəне басша құрам» бөлімі бойынша шығарылады.

22. Қызметке қабылданатын азамат куəландыруға арналған жолдамада көрсетілген 
лауазымға, мамандық бойынша жарамсыз болған кезде, кадр қызметінің келісімі бойынша 
ƏДК бір уақытта, онда қызмет өткеру денсаулығына зиян келтірмейтін бөліністегі жəне 
қызмет түріндегі (лауазымы жəне мамандығы бойынша) қызметке жарамдығы туралы 
қорытынды шығарады.

23. Куəландыру нəтижелері бойынша ƏДК-нің соңғы қорытындысы осы Қағидаларға 
10-қосымшаға сəйкес нысан бойынша медициналық куəландыру актісіне, əскери-дəрігерлік 
комиссия отырыстарының хаттамалар кітабына жəне медициналық куəлан дыру туралы 
анықтамаға жазылады. Куəландыру кезінде барлық анықталған аурулар мен дене 
кемшіліктері сараптамалық маңыздылығы тəртібімен көрсетіледі. 

Жарамдылығы, жарамсыздығы туралы комиссияның қорытындысы кандидатқа 
комиссияның отырысында жарияланады.

24. ƏДК Талаптардың І, ІІ бағандары бойынша қызметке жарамды деп таныған 
қызметке қабылданушы азаматтар кез келген климаттық жағдайларда қызмет өткеруге 
жарамды.

25. Азаматтарда (азаматшаларда) ішкі істер органдарына қызметке қабылдауға кедергі 
келтіретін аурулар, мертігулер немесе жүктілік анықталған кезде одан əрі медициналық 
куəландыру тоқтатылады жəне ƏДК: «Құқық қорғау органдарындағы қызметке жарам-
сыз» (жолдамаға сəйкес) қорытынды шығарады. Уақытша еңбекке жарамсыздыққа 
əкеп соқтыратын жіті аурулар анықталған кезде ішкі істер органдарындағы қызметке 
уақытша жарамсыз деп танылған адамдарға қатысты осындай қорытынды шығарылады. 
Куəландыру барысында сарапшы-дəрігер, маман куəландырудан өтушіге ұсынылған 
емдеудің орындылығы, диамикалық бақылау мерзімі туралы түсініктеме береді. 

26. ƏДК-де медициналық куəландыру туралы анықтама қорытынды шығарылған 
сəттен бастап 3 күннен кешіктірмей ресімделеді жəне медициналық куəландыру 
актісінің титул парағында белгі қойып (күні, қолы, тегі анық жазылған) кадр қызметінің 
қызметкеріне беріледі.

27. Кадр қызметінің қызметкерлері алынған медициналық мəліметтерді, 
куəландырылушыға жазылған психологиялық сипаттаманы тек қызметтік мақсатта 
қызметке кандидатты қабылдау мəселесін шешу үшін пайдаланады.

2-параграф. Ішкі істер органдарының білім беру ұйымдарына оқуға түсуші аза-
маттарды куəландыру. 

28. Күндізгі оқу нысанына азаматтардың мынадай санаттары жіберіледі: 
1) əскери қызметшілер жəне қатардағы, басшы құрамдағы адамдар;
2) мерзімдік қызметтің аяқталуы бойынша запасқа шығарылған азаматтар;
3) азаматтық жастар арасындағы адамдар.
29. Тіркеу куəліктері немесе əскери билеттері жоқ азаматтық жастар арасындағы 

адамдар медициналық куəландыруға жіберілмейді. 
30. Білім беру ұйымдарына күндізгі оқу нысанына түсуші азаматтар, оның ішінде 

қатардағы жəне басшы құрамдағы адамдар жəне əскери қызметшілер алдын ала жəне 
соңғы медициналық куəландырудан өтеді.

Алдын ала медициналық куəландыру жүргізгеннен кейін жарамды деп танылған-
дардың медициналық куəландыру анықтамасы жəне медициналық куəландыру картасы 
ƏДК отырысының хаттамалары кітабына оларды бергені туралы белгі қоя отырып, кан-
дидатты жіберген кадрлар қызметіне беріледі. 

31. Алдын ала куəландыру басталғанға дейін ƏДК осы Қағидадардың 14 жəне 
15-тармақтарында көрсетілген медициналық құжаттарды, одан басқа, медициналық 
картасын (026-у нысан), егу картасын (063-у нысан) зерделейді.

Білім беру ұйымдарына оқуға түсуші қатардағы жəне басшы құрамдағы адамдар 
амбулаторлық пациенттің медициналық картасын (медициналық кітапшалар) ұсынады.

32. Білім беру ұйымдарына оқуға түсуші адамдарды куəландыру ƏДК-де осы Қағи-
дадар дың 10-тармағына сəйкес жүргізіледі. Медициналық куəландыру басталғанға дейін:

кеуде клеткасы органдарының флюорографиясы (рентгенографиясы); 
қанның клиникалық толық талдауы;
несептің жалпы талдауы (микроскопиямен);
мерезге серологиялық реакция;
АИТВ-ға қан талдауы;
электрокардиографиялық зерттеу; 
электрэнцефалогия (бұдан əрі - ЭЭГ), спирография жəне өрт сөндіру қызметінің маман-

дарын даярлайтын факультетке оқуға түсетіндер үшін мұрынның қосалқы қуыстарының 
рентгенографиясы;

ауруларды дəлелді диагностикалау үшін қажетті басқа да функционалдық жəне 
зертханалық зерттеулер жүргізіледі.

33. Осы Қағидалардың 3-тарауына сəйкес білім беру ұйымдарына оқуға түсуге 
кандидаттардың барлығына психофизиологиялық жəне полиграфологиялық зерттеу-
лер жүргізіледі.

34. Алдын ала куəландыруды облыстардың жəне Алматы қаласының ішкі істер 
департаменттерінің (бұдан əрі - ІІД) штаттық ƏДК оқуға қабылдау емтихандарынан 4 ай 
бұрын жүргізеді. Соңғы куəландыруды білім беру ұйымының УƏДК білім беру ұйымына 
қабылдау кезеңінде жүргізеді.

35. Күндізгі оқыту нысанына оқуға түсушілерге ƏДК қорытындысы Талаптардың тиісті 
қосымшалары бойынша «оқуға түсушілер» бөлімі бойынша шығарылады:

II баған бойынша қорытынды өрт қауіпсіздігі, төтенше жағдайлардағы қорғаныс жəне 
азаматтық қорғаныс саласындағы мамандарды даярлайтын факультеттерге оқуға түсуге 
кандидаттарға шығарылады;

III баған бойынша қорытынды мемлекеттік өртке қарсы қадағалау мамандарын даяр-
лайтын факультетке оқуға түсушілерге шығарылады;

I баған бойынша басқа факультеттерге оқуға түсуші кандидаттарға шығарылады.
36. Азаматтық жастар арасындағы адамдарда ауру немесе дене кемшіліктері 

белгіленген жағдайда Талаптардың «оқуға түсушілер» бөлімі бойынша қосымшаларында 
жарамдылығын жеке бағалау көзделеді, олар білім беру ұйымдарына оқуға түсуге жа-
рамсыз деп танылады.

37. Қатардағы жəне басшы құрамдағы адамдарда Талаптардың «қатардағы жəне 
басшы құрам» бөлімі бойынша қосымшаларда саптағы немесе саптан тыс қызметке 
жарамдылығы жеке көзделген аурулар болған кезде, олар білім беру ұйымдарының 
күндізгі оқыту нысанына оқуға түсуге жарамсыз деп танылады.

38. Күндізгі оқу нысанының мемлекеттік өртке қарсы қадағалау мамандарын да-
ярлайтын факультетке оқуға түсуші қатардағы жəне басшы құрамдағы адамдарға 
қорытынды Талаптардың «қатардағы жəне басшы құрам» бөлімі бойынша III бағаны 
бойынша шығарылады. Талаптардың қосымшалары бойынша саптағы немесе саптан 
тыс қызметке жарамдылығы жеке көзделген аурулар болған кезде, олар оқуға түсуге 
жарамсыз деп танылады.

39. Соғыс уақытында азаматтық жастар арасынан білім беру ұйымдарына түсушілер 
Талаптардың І бағаны, «оқуға түсушілер» бөлімі бойынша, қатардағы жəне бас-
шы құрамдағы адамдар ІІІ бағаны, «қатардағы жəне басшы құрам» бөлімі бойынша 
куəландырылады.

Азаматтық жастар арасындағы адамдарда ауру немесе дене кемшіліктері белгіленген 
жағдайда Талаптардың қосымшаларында жарамдылығын жеке бағалау, ал қатардағы 
жəне басшы құрамдағы адамдардың - саптағы немесе саптағы емес қызметке 
жарамдылығы жеке көзделеді, соғыс уақытында білім беру ұйымдарына оқуға түсуге 
жарамдылығы жеке қаралады.

40. Алдын ала куəландырудың қорытындылары əскери-дəрігерлік комиссияның хат-
тамалар кітабына жазылады. Оқуға түсуге жарамсыз деп танылған қатардағы жəне бас-
шы құрамдағы адамдардың амбулаторлық науқастың медициналық картасына қосымша 
диагноздың негіздемесі жəне қорытынды жазылады.

Отырыс хаттамаларына комиссия төрағасы мен мүшелері қол қояды жəне мөрмен 
расталады. Медициналық куəландыру туралы анықтама ƏДК-де қорытынды шығарылған 
сəттен бастап 3 күннен кешіктірмей ресімделеді. Анықтама жəне куəландыру картасы 
кадр қызметінің қызметкеріне хаттамалар кітабына қол қойғыза отырып (күні, қолы, анық 
жазылған тегі) беріледі. Амбулаторлық карта кандидаттың қолында қалады, оқуға түсуге 
жарамды деп танылған жағдайда, ол оқуға түсу орны бойынша соңғы куəландырудан өту 
үшін жеке өзіне ұсынылады. 

41. Соңғы куəландыру білім беру ұйымының штаттан тыс уақытша əрекет ететін 
ƏДК-де жүргізіледі.

42. Күндізгі оқыту нысанына оқуға түсушілер, көрсетімдері болған кезде, сарапшы-
дəрігердің қорытындысы бойынша қосымша тексеруге жəне емделуге жіберіледі .

Ұзақ зерттеуді қажет ететін ауру диагнозы белгіленген кезде, кандидат болжамды 
диагнозға негіздеме бере отырып, білім беру ұйымына оқуға түсуге жарамсыз деп танылады.

Медициналық куəландыру картасын толтыру кезінде патологиясы болмаса, объективтік 
зерттеулердің сипаттамасында қысқартуларға жол беріледі.

43.Уақытша əрекет ететін ƏДК-нің білім беру ұйымына оқуға түсуге жарамсыз деп 
танылған адамдарға беретін қорытындысына төрағаның қолымен жəне штаттық аумақтық 
ƏДК-нің мөрімен бекітіледі жəне осыдан кейін білім беру ұйымы ƏДК отырысының хатта-
малар кітабына, ал оқуға түсуге жарамсыз деп танылған қатардағы жəне басшы құрамдағы 
адамдарға, одан басқа, амбулаторлық науқастың медициналық картасына диагнозын 
негіздейтін деректер мен қорытындыеы көрсете отырып енгізіледі.

44. Білім беру ұйымының уақытша əрекет ететін ƏДК төрағалары абитуриенттерді 
куəландыру аяқталғаннан кейін күнтізбелік 5 күн ішінде ҚР ІІМ ОƏДК-ге соңғы медициналық 
куəландырудың өткізілгені туралы есепті (білім беру ұйымының уақытша əрекет ететін 
ƏДК құру туралы бұйрықтың нөмірі жəне шығарылған күні, куəландырушылар құрамы 
жəне ұйымы, жүргізілген қосымша зерттеулер көлемі, республиканың облыстары бойын-
ша куəландырудан өткендердің жалпы саны, себептерін көрсете отырып, аяқталмаған 
куəландырулар саны, оқуға түсуге жарамсыздар саны, алдын ала куəландыру жəне 
медициналық құжаттаманы ресімдеу бойынша ескертпелер мен ұсыныстар жəне т.б.), осы 
Қағидаларға 7-қосымшаға сəйкес оқу, оқу, əскери оқу орнының ƏДК денсаулық жағдайы 
бойынша оқуға түсуге жарамсыз деп таныған кандидаттардың тізімін жібереді. 

Білім беру ұйымдарына оқуға түсуге жарамсыз деп танылғандардың медициналық 
куəландыру карталары да осы мерзімдерде ҚР ІІМ ОƏДК-ге жіберіледі.

45. Білім беру ұйымдарынан қайтарылған карталар бойынша талдаулар нəтижелерін 
алдын ала куəландыру жүргізген ƏДК ҚР ІІМ ОƏДК-ге жылдық есепте ұсынады.

3-параграф. Ішкі істер органдарының қатардағы жəне басшы құрамдағы адам-
дарын куəландыру

46. Қатардағы жəне басшы құрамдағы адамдар куəландыруға медициналық картасы-
нан үзіндімен (медициналық сипаттамасымен) жəне қызметтік мінездемесімен жіберіледі. 
Көшірмеде (медициналық сипаттамада) медициналық динамикалық жəне диспансерлік 
бақылау нəтижелері, соңғы 5 жылды ауырған аурулары, соңғы 12 айдағы еңбекке жарам-
сыз күндерінің саны көрсетіледі.

Көрсетімдері белгіленген жағдайда, ішкі істер органдарынан шығарылған, 25 жəне 
одан көп жыл қызмет өткерген адамдарға стационарлық зерттеу жүргізіледі. Психикалық, 
онкологиялық жəне басқа да ауыр аурулармен ауыртындар адамдар, сондай-ақ аурудың 
нəтижесі анықталмаған кезде анағұрлым ұзақ зерттелуі мүмкін. 

Стационарлық зерттеу нəтижелері куəландырылушыны жіберген ƏДК үшін стацио -
нарлық науқастың медициналық картасынан (ауру тарихынан) толық үзіндімен ресімделеді.

47. Қызметтік мінездемеде қатардағы жəне басшы құрамдағы адамның денсаулық 
жағдайының олар атқаратын лауазымы бойынша қызметтік міндеттерін орындауына 
тигізетін əсері туралы мəліметтер, басшылығының оны қызметте қалдырудың мақсатқа 
сайлығы туралы пікірі жəне басқа лауазымға ауыстыру мүмкіндігі көрсетіледі.

Қызметтік мінездемені ішкі істер органының көрсетілген қызметкер қызмет өткеретін 
бөлінісінің басшысы əзірлейді. 

48. ішкі істер органдарының қызмет өткеру кезінде мертіккен қатардағы жəне бас-
шы құрамдағы адамдарға кадр қызметі осы Қағидаларға 8-қосымшаға сəйкес ƏДК-ге 
жеке істегі мертігу (жарақат, контузия, жаралану) жағдайлары туралы актіні, əскери 
қызметшілерге осы Қағидаларға 9-қосымшаға сəйкес мертігуі (жарақат, контузия, жа-
ралану) туралы анықтаманы ұсынады, ал олар болмаған кезде Жеке құрам жөніндегі 

инспекцияның бөліністері қызметтік тергеу жүргізеді. Қатардағы жəне басшы құрамдағы 
адамдардың мертігу (жарақат, контузия, жаралану) жағдайлары туралы мəліметтері бар 
басқа да құжаттар жіберіледі. 

49. Қатардағы жəне басшы құрамдағы адамдарда, курсанттар мен тыңдаушыларда 
бетпе-бет куəландыруға кедергі жасайтын ауыр созылмалы, онкологиялық, психикалық 
аурулар анықталған, ұзақ аурулар немесе дəрігерлік-сараптаманың қолайсыз нəтижесімен 
анықталған жарақат зардаптары ұзақ байқалған кезде, сондай-ақ бетпе-бет медициналық 
куəландырудан бас тартқан кезде, кадр қызметі ƏДК-ге жолдамаға жаза отырып, 
көрсетілген адамның жарамдылық санаты жəне ауруының, мертігудің себепті байланысы 
туралы қорытынды шығаруға ұсыным жасайды.

50. Қатардағы жəне басшы құрамдағы адамдарды куəландыруды ƏДК осы 
Қағидалардың 11-тармағына сəйкес жүргізеді.

51. Қатардағы жəне басшы құрамдағы адамдарды медициналық куəландыру кезінде 
ƏДК мүшелері куəландырудан өтетін адамның медициналық құжаттарын зерделейді, 
клиникалық-сараптамалық анамнез жинайды, денсаулық сақтау ұйымдарынан жетіспейтін 
медициналық құжаттарды сұратады. 

Қажет болған кезде кадр қызметтерінен жəне ішкі істер органдарының, əскери 
құралымдардың, басқа мекемелер мен ұйымдардың арнайы мемлекеттік мұрағаттарының 
бөліністерінен жеке (зейнеткерлік) істерін, медициналық құжаттарын, қызметтік тексеру, 
əкімшілік тергеу, анықтау, қылмыстық істер материалдарын, мінездемесін, мұрағаттық 
анықтамаларын, бұйрықтардан, актілерден, хаттамалардан үзінділерді жəне басқа да 
құжаттарды сұратады. Сараптамалық қорытынды шығару кезінде ескерілетін аталған 
құжаттардағы мəліметтерге талдау жүргізеді.

Амбулаторлық карталары жоқ қатардағы жəне басшы құрамдағы адамдар 
медициналық куəландыруға жіберілмейді, ал оны ұсыну мүмкін болмаған жағдайда 
тереңдетілген медициналық тексеру жүргізуге жатады.

52. ƏДК қатардағы жəне басшы құрамдағы адамдардың жарамдылық санаты туралы 
қорытындыны Талаптардың тиісті бағаны, «қатардағы жəне басшы құрам» бөлімі бойын-
ша бөлінісін жəне қызмет түрін ескере отырып шығарады.

Қатардағы жəне басшы құрамдағы адамдарда аурулар, зақымдар болған кезде 
Талаптарға сəйкес саптағы немесе саптан тыс қызметке жарамдылық санатын жеке 
бағалау көзделеді, «Құқық қорғау органдарындағы қызметке _________ ретінде (лауа-
зымы көрсетіледі) жарамды» деген қорытынды мынадай:

1) басшылықтың пікірі бойынша оны қызметте қалдыру мақсатқа сай болған;
2) ауруы қолайлы болжанған; 
3) қызметкер қызметті жалғастыруға ықыласты болған жағдайларда шығарылады. 
Қызметкердің одан əрі қызметке жарамдығы туралы қорытынды жоғарыда көрсетілген 

жағдайлардың барлығы болған кезде шығарылады. Аурудың болжамы оның сипатын, 
басталуын, үдеу дəрежесін, процесінің қайтымдылығын жəне қызметкердің қызметтік 
міндеттерін орындау кезінде ауруының асқыну мүмкіндігін екенін ескере отырып анықталады. 
Талаптарға сəйкес қызметке жарамдық санатын жеке бағалау көзделетін бірін-бірі ауырла-
татын үш жəне одан да көп ауру анықталған кезде болжам қолайсыз ретінде бағаланады 
жəне қызметкерге «Бейбіт уақытта саптан тыс қызметке жарамды, соғыс уақытында бірінші 
дəрежедегі шектеулі жарамды» деген қорытынды шығарылады.

53. Еңбек сіңірген жылы ұзақ, бірақ 25 жылдан немесе 12,5 жылдан кем емес (азаматтық 
еңбек өтілі 12,5 жылдан кем емес жəне қызметте болудың белгіленген жасына жеткен), 
куəландыру сəтіне зейнеткерлікке құқығы жоқ жəне Талаптардың І жəне ІІ бағандарда 
аталған лауазымдарды атқаратын қатардағы жəне басшы құрамдағы адамдарда, олар 
бойынша «бейбіт уақытта əскери қызметке жарамсыз, соғыс уақытында екінші дəрежеде 
шектеулі жарамды» не болмаса «жарамдығы жеке анықталады» деген қорытындысы 
көзделетін аурулар анықталған жағдайда бөлініс басшысының оны қызметте одан əрі 
пайдаланудың мақсатқа сайлылығы туралы пікірін (ұсынымын), басқа лауазымдарға 
жұмысқа орналастыру жəне жолдамаға тиісті өзгерістер енгізу мүмкіндігін ескере оты-
рып, егер ұсынылған лауазымдардағы қызмет аурудың ағымына кері əсерін тигізбейтін 
болса, ƏДК ІІ, ІV бағандар бойынша қызметке жарамдығы туралы қорытынды шығарады. 

Осы жағдайда мына редакцияда: «Бейбіт уақытта саптан тыс қызметке жарамды, соғыс 
уақытында бірінші дəрежеде шектеулі жарамды» жəне «Құқық қорғау органдарындағы 
қызметке _________ ретінде (лауазымы көрсетіледі) жарамды» деген екі қорытынды 
шығарады.

54. Қатардағы жəне басшы құрамдағы адамдардың денсаулық жағдайы бойынша 
Қазақстан Республикасының климаттық жағдайлары қолайсыз жерлерде қызмет өткеру 
(тұру) мүмкіндігін анықтау үшін медициналық куəландыруды штаттық ƏДК жүргізеді. 

55. Медициналық куəландыру кезінде ƏДК осы Қағидаларға 12-қосымшаға сəйкес 
Қатардағы жəне басшы құрамдағы адамдардың, əскери қызметшілердің Қазақстан 
Республикасының климаттық жағдайлары қолайсыз жерлерде қызмет, əскери қызмет 
өткеруіне медициналық қарсы көрсетулер тізбесін басшылыққа алады. 

56. Қазақстан Республикасының климаттық жағдайлары қолайсыз жерлерде қызмет 
өткеретін қатардағы жəне басшы құрамдағы адамдар, əскери қызметшілер кадр қызметінің, 
білім беру ұйымдары бастықтарының жолдамалары бойынша осы жерлерде қызмет өткеру 
мүмкіндігін анықтау үшін медициналық куəландырудан өтеді. 

57. Қазақстан Республикасының климаттық жағдайлары қолайсыз жерлерде қызмет 
өткеру (тұру) үшін жіберілетін қатардағы жəне басшы құрамдағы адамдарды, білім беру 
ұйымдарының тыңдаушыларын медициналық куəландыру кезінде ƏДК тек Қатардағы 
жəне басшы құрамдағы адамдардың, əскери қызметшілердің Қазақстан Республикасының 
климаттық жағдайлары қолайсыз жерлерде қызмет, əскери қызмет өткеруіне медициналық 
қарсы көрсетулер тізбесіндегі медициналық қарсы көрсетулердің бар екенін немесе жоқ 
екенін анықтайды. 

58. Қазақстан Республикасының климаттық жағдайлары қолайсыз жерлерде қызмет 
өткеретін қатардағы жəне басшы құрамдағы адамдар, əскери қызметшілер жəне осы 
жерлерде қызмет өткеруіне кедерге келтіретін ауруының бар екені туралы белгіленген 
тəртіппен мəлімдеген адамдар медициналық куəландыруға жіберіледі. ƏДК олардың 
көрсетілген жерлерде қызмет өткеру мүмкіндігі туралы мəселені, егер олар медициналық 
куəландыру кезінде əскери қызметке жарамды немесе бейбіт уақытта саптан тыс қызметке 
жарамды деп танылған жағдайдаға ғана шешеді. 

Əскери қызметке жарамсыз деп танылған қатардағы жəне басшы құрамдағы адамдарға 
сырқаты туралы куəлік ресімделеді жəне кадр қызметіне беріледі. 

59. Ішкі істер органдарының кадр қызметтері Қазақстан Республикасының климаттық 
жағдайлары қолайсыз жерлерде қызмет өткеретін қатардағы жəне басшы құрамдағы 
адамдарға, əскери қызметшілерге медициналық куəландыруға жолдамалар берудің 
дұрыстығы мен негізділігі үшін жауап береді. 

60. Ішкі істер органдарының кадр қызметінің жолдамасында қатардағы жəне басшы 
құрамдағы адамдарды медициналық куəландыру мақсаты – оның нақты лауазымда 
қызметке, əскери қызметке жарамдылығын жəне денсаулық жағдайы бойынша Қазақстан 
Республикасының нақты жерінде қызмет өткеру мүмкіндігін анықтау. 

61. ƏДК-ға жодамамен бірге амбулаторлық науқастың медициналық картасы 
(медициналық кітапша) жəне денсаулық сақтау ұйымдары дəрігерлерінің онда бар ау-
рулары, олардың ағымының ерекшеліктері, жүргізіліп жатқан емдеудің тиімділігі туралы 
толық қорытындылары ұсынылады.

62. Қатардағы жəне басшы құрамдағы адамдарда Қазақстан Республикасының 
климаттық жағдайлары қолайсыз жерлерде қызмет өткеруге осы Қағидаларға 
12-қосымшада көрсетілген медициналық қарсы көрсетулердің бар-жоғы туралы ƏДК-нің 
қорытындысы денсаулық сақтау ұйымдарында медициналық көмек көрсетудің барлық 
мүмкіндіктері таусылған жəне қатардағы жəне басшы құрамдағы адамды ауыстыру не-
месе оның отбасы мүшесін Қазақстан Республикасының басқа жеріне көшіру олардың 
денсаулығын сақтау шарасы болып танылған жағдайларда ғана шығарылады. 

63. Ішкі істер органдарында, нақты əскери қызметке болудың шекті жасына жеткен 
жəне өзінің денсаулық жағдайы бойынша басқа жерге ауыстыру туралы мəселе көтерген 
қатардағы жəне басшы құрамдағы адамдар медициналық куəландыруға жіберілмейді. 

64. Қатардағы жəне басшы құрамдағы адамдарды медициналық куəландыру кезінде 
ƏДК: 

1) денсаулық жағдайы бойынша жолдамада көрсетілген ауданда тұру үшін 
медициналық қарсы көрсетулердің бар-жоғын;

2) қатардағы жəне басшы құрамдағы адамдар ауыстырылатын немесе қызмет 
өткеретін жерлерде жоқ мамандандырылған денсаулық сақтау ұйымдарында ұзақ емделу 
жəне бақылау, арнайы оқу орнында оқытудың, тəрбиелеудің қажеттілігін;

3) оларды тасымалдау мүмкіндігін (қашықтығына жəне көлік түріне қарамастан, 
науқасты тасымалдау оның денсаулығының күрт нашарлауына немесе өлімге əкеп соғуы 
мүмкін ағза функцияларының бұзылуы науқасты тасымалдамау туралы қорытынды шығару 
үшін негіз болып табылады);

4) мамандандырылған медициналық көмек көрсетілетін облысты, қаланы;
5) отағасын ауыстырудың шұғылдығын (1-3 айдың ішінде, қысқы немесе жазғы оқу 

кезеңі аяқталғаннан кейін) анықтайды.
65. Медициналық куəландыру нəтижесінде ƏДК қызмет өткеруге (тұруға) қарсы 

көрсетулер болмаған кезде мынадай қорытынды шығарады:
 «Денсаулық жағдайы бойынша _______________________(облысты, ауданды 

көрсету қажет) ішкі істер органдарында қызмет, əскери қызмет өткеруге, тұруға қарсы 
көрсетулер жоқ.»

66. Медициналық куəландыру нəтижесінде ішкі істер органында қызмет өткеруге 
(тұруға) қарсы көрсетулер болған кезде ƏДК мынадай қорытындылард шығарады: 

1) «Медициналық қарсы көрсетулер тізбесінің _____ тармағы, Қазақстан Республикасы 
ІІМ-нің 20____ жылғы _____________ № ____ бұйрығы негізінде ____________________
_____________ ішкі істер органында 

(облысты, ауданды көрсету қажет)
қызмет өткеруге, тұруға қарсы көрсетілімдер бар.*»;
2) «Медициналық қарсы көрсетулер тізбесінің _____ тармағы, Қазақстан Республикасы 

ІІМ-нің 20____ жылғы _____________ № ____ бұйрығы негізінде ____________________
_____________ ішкі істер органында 

(облысты, ауданды көрсету қажет)
қызмет өткеруге, тұруға қарсы көрсетілімдер бар.
_________________________________ 
 * Қорытынды осы Қағидаларға 12-қосымшада көрсетілген Қазақстан Республикасының 

климаттық жағдайлары қолайсыз жерге ауыстыру жоспарланған қатардағы жəне басшы 
құрамдағы адамдарға қатысты қабылданады. 

______________________________________ ішкі істер органында қызмет
(облысты, ауданды көрсету қажет)
 өткеру, тұру ұсынылады.
3) «_________________________________ мамандандырылған денсаулық
ақтау ұйымдарында (облысты, ауданды көрсету қажет) ұзақ емделуге, бақылауға 

жəне тұруға мұқтаж.
Отағасын ауыстыруды 1-3 ай ішінде, қысқы жəне жазғы оқу кезеңі аяқталғаннан кейін 

жүзеге асыру мақсатқа сай болып табылады».
4) Тасымалдау мүмкін болмауына байланысты «______________________________

___қоныс аударуға қарсы көрсетулер бар. 
(облысты, ауданды көрсету қажет)».
67. Іске асырылуы қатардағы жəне басшы құрамдағы адамның басқа жерге ауысуына 

əкеп соғатын, қатардағы жəне басшы құрамдағы адамға қатысты ƏДК-нің қорытындысы 
осы Қағидаларға 6-қосымшаға сəйкес нысан бойынша əскери-дəрігерлік комиссия 
отырыстарының хаттамалары кітабында тіркеліп, осы Қағидаларға 10-қосымшаға сəйкес 
нысан бойынша сырқаты туралы куəлікпен ресімделеді жəне осы куəлік Қазақстан 
Республикасы ІІМ-нің ОƏДК-да, Қазақстан Республикасы Ұлттық ұланының (тиесілігі 
бойынша) ƏДК-да бекітілуге жатады. 

Қалған барлық жағдайларда ƏДК-нің қорытындысы бекітілуге жатпайтын, медициналық 
куəландыру туралы анықтамамен ресімделеді. 

ƏДК-нің қорытындысы куəландырылған амбулаторлық науқастың медициналық карта-
сына (медициналық кітапшасына) жазылады. Қатардағы жəне басшы құрамдағы адамды 
ƏДК-ға жіберген кадр қызметіне, командирге (бастыққа) немесе кадр органына анықтама 
немесе жоғары тұрған ƏДК бекіткен сырқаты туралы куəлік беріледі. 

Жоғары тұрған ƏДК-нің қорытындысымен бекітілмеген сырқаты туралы куəлік оның 
бекітілмеу себептері мен тиісті нұсқауларды баяндай отырып, оны жасаған комиссияға 
қайтарылады. 

68. Қажет болған жағдайларда жоғары тұрған ƏДК қатардағы жəне басшы құрамдағы 
адамдарды бақылау зерттеу жəне медициналық куəландыруды іске асыруы мүмкін. 

69. Қатардағы жəне басшы құрамдағы адамдардың денсаулық жағдайы бойынша 
климаты қолайсыз ыстық шет елдерде қызмет өткеру (тұру) мүмкіндігін анықтау үшін 
медициналық куəландыруды штаттық ƏДК жүргізеді. 

Қажет болған жағдайда, қатардағы жəне басшы құрамдағы адамдар ведомстволық 
медициналық, əскери-медициналық мекемелерде, денсаулық сақтау мекемелерінде 
стационарлық зерттеуден кейін куəландырылады. 

70. Куəландырудан өтетін адамдарға қан мен несеп зерттеу жүргізіледі, қанның тобы 
мен резус-тиесілігі анықталады, адамның иммунитет тапшылығы вирусына қан талда-
уы (белгіленген сертификат бере отырып), кеуде қуысы органдарын рентгенологиялық 
зерттеу, электркардиография (қажет болған кезде жүктеме сынақтар жүргізе отырып), 
қандағы қантты зерттеу, көздің ішкі қан қысымын өлшеу (40 жастан асқан адамдарға), 
сондай-ақ көрсетулер бойынша басқа да зерттеулер (рентгенологиялық, зертханалық, 
аспаптық жəне өзге де) жүргізіледі. 

71. Қатардағы жəне басшы құрамдағы адамдар, əскери қызметшілер ƏДК-ға 
психоневрологиялық, туберкулезге қарсы жəне тері-венерологиялық диспансерлер-
ден анықтамалар ұсынады. Көрсетілген анықтамаларсыз медициналық куəландыру 
жүргізілмейді. Анықтамалар ƏДК-да сақталады. 

72. Медициналық куəландыру кезінде ƏДК осы Қағидаларға 13-қосымшаға сəйкес 
Климаты қолайсыз ыстық шет елдерге шығатын қатардағы жəне басшы құрамдағы адам-
дар үшін медициналық қарсы көрсетулер тізбесін басшылыққа алады. 

73. Медициналық куəландыру нəтижелері медициналық куəландыру актісіне, əскери-
дəрігерлік комиссия отырыстарының хаттамалар кітабына енгізіледі жəне осы Қағидаларға 
14-қосымшаға сəйкес нысан бойынша климаты қолайсыз ыстық шет елге шығатын 
адамның денсаулық жағдайы туралы анықтамамен ресімделеді. Шығу ісіне арналған 
анықтама екі данада толтырылады жəне кадр қызметіне жіберіледі.

74. Штаттық ƏДК-нің жоғары басшы құрамдағы адамдарға, генералдарға климаты 
қолайсыз ыстық шет елде қызмет өткеруге жарамдылығы немесе жарамсыздығы туралы 
қорытындысы Қазақстан Республикасы ІІМ-нің ОƏДК-де бекітілуге жатады. Мұндай жағдайда 
ƏДК-нің қорытындысы климаты қолайсыз ыстық шет елге шығатын адамның денсаулық 
жағдайы туралы 3 данадағы анықтамамен ресімделеді. Бұл ретте көрсетілген анықтаманың 
3 данасы медициналық куəландыру актісімен жəне басқа да медициналық сараптамалық 
құжаттармен бірге Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің ОƏДК-ге жіберіледі. 

75. Климаты қолайсыз ыстық шет елге тікелей шығар алдында кадр қызметінің жолда-
масы бойынша терапевт-дəрігер, ал қажет болған жағдайда іссапарға шығатын адамның 
денсаулық жағдайын нақтылау үшін ведомстволық емдеу-алдын алу мекемесінің басқа 
маман-дəрігерлері медициналық зерттеу жүргізеді. 

76. Климаты қолайсыз шет елдерге 6 айдан астам мерзімге ұзақ іссапарға бала-
ларымен бірге шығатын адамдар ƏДК-ға баланы бақылау жері бойынша денсаулық 
сақтау мекемелерінен өткізілген профилактикалық егулер мен күнтізбелік шығатын жыл-
да жоспарланған егулерді көрсете отырып, профилактикалық егу картасын ұсынады. 

77. Қазақстан Республикасында қолданыстағы егулер күнтізбесінде белгіленген 
мерзімде профилактикалық егу жасалмаған, сондай-ақ медициналық қарсы көрсетулері 
бар қатардағы жəне басшы құрамдағы адамдарға, əскери қызметшілерге қатысты ƏДК кли-
маты қолайсыз ыстық шет елдерде тұруға жарамсыздығы туралы қорытынды шығарады. 

78. Климаты қолайсыз шет елге шығатын адамға профилактикалық егу жүргізу тəртібі 
сол елдегі өзгеріп отыратын эпидемиологиялық жағдаймен айқындалады, ол туралы 
мəліметтер аумақтық денсаулық сақтау органының эпидемиологиялық бөлімінде əрқашан 
нақтыланып отырады. 

Карантиндік ауруларға қарсы жүргізілген қажетті профилактикалық егулер куəлан-
дырылатын адамға берілетін егулер туралы халықаралық сертификатпен ресімделеді. 

Куəландырылатын адамға карантиндік ауруларға қарсы профилактикалық егулер 
жүргізу үшін қарсы көрсету болып табылатын ауру (сары безгек, оба жəне т.б.) болған 
кезде, ƏДК климаты қолайсыз ыстық шет елде қызмет өткеруге (тұруға) жарамсыздығы 
туралы қорытынды шығарады. 

79. Қатардағы жəне басшы құрамдағы адамдарды медициналық куəландыру 
нəтижесінде қарсы көрсетулер болмаған кезде ƏДК мынадай мазмұндағы қорытындылар 
шығарады:

«Денсаулық жағдайы бойынша климаты қолайсыз ыстық шетелге жіберуге қарсы 
көрсетілім жоқ».

80. Қатардағы жəне басшы құрамдағы адамдарды медициналық куəландыру нəтиже-
сінде қарсы көрсетулер болған кезде ƏДК мынадай мазмұндағы қорытындылар шығарады:

 «Медициналық қарсы көрсетулер тізбесінің, Қазақстан Республикасы ІІМ-нің 20____ 
жылғы _____________ № ____ бұйрығының негізінде климаты қолайсыз ыстық шет елге 
жіберуге қарсы көрсетулер бар».

(Жалғасы 16-бетте) 

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
ІШКІ ІСТЕР МИНИСТРЛІГІНІҢ БҰЙРЫҒЫ

2015 жылғы 18 қараша                 №939               Астана қаласы

Қазақстан Республикасының ішкі істер органдарында 
әскери-дәрігерлік сараптама өткізу қағидаларын және 

Әскери-дәрігерлік сараптама органдары туралы ережені 
бекіту туралы 

«Халықтың денсаулығы жəне денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан 
Республикасының 2009 жылғы 18 қыркүйектегі Кодексі 8-бабының 12) тармақшасына 
сəйкес бұйырамын:

1. Қоса беріліп отырған:
1) Ішкі істер органдарында əскери-дəрігерлік сараптама өткізу қағидалары осы 

бұйрыққа 1-қосымшаға сəйкес;
2) Қазақстан Республикасының ішкі істер органдарындағы əскери-дəрігерлік сараптама 

органдары туралы ереже осы бұйрыққа 2-қосымшаға сəйкес бекітілсін.
2. Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрінің кейбір бұйрықтарының күші осы 

бұйрыққа 3-қосымшаға сəйкес жойылды деп танылсын.
3. Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі Орталық əскери-дəрігерлік комис-

сиясы басқармасының бастығы заңнамада белгіленген тəртіппен:
1) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуді;
2) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік 

тіркегеннен кейін күнтізбелік он күн ішінде мерзімдік баспа басылымдарында жəне 
«Əділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде ресми жариялауға жолдауды;

3) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік 
тіркегеннен кейін күнтізбелік он күн ішінде «Қазақстан Республикасы Əділет минис-
трлігінің Республикалық құқықтық ақпарат орталығы» шаруашылық жүргізу құқы ғындағы 
республикалық мемлекеттік кəсіпорнына Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық 
актілерінің эталондық бақылау банкіне орналастыру үшін жолдауды;

 4) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің интернет-ресур-
сында орналастыруды;

 5) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік тірке-
геннен кейін күнтізбелік он күн ішінде осы тармақтың 1), 2), 3), жəне 4) тармақ шаларында 
көзделген іс-шаралардың орындалғаны туралы мəліметтерді Қазақстан Республикасы Ішкі 
істер министрлігінің Заң департаментіне ұсынуды қамтамасыз етсін.

 4. «Қазақстан Республикасы ішкі істер органдарының əскери-дəрігерлік комиссиясы 
туралы ережені жəне оның құрамын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ішкі істер 
министрінің 2010 жылғы 2 сəуірдегі № 139 бұйрығының күші жойылсын.

5. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрінің 
орынбасары полиция генерал-майоры Б.Б. Бисенқұловқа жəне Қазақстан Республикасы Ішкі 
істер министрлігінің Орталық əскери-дəрігерлік комиссиясына (Н.Ш. Исабеков) жүктелсін.

 6. Осы бұйрық алғаш ресми жарияланғаннан кейін күнтізбелік он күн өткен соң 
қолданысқа енгізіледі.

Министр полиция генерал-полковнигі 
Қ.ҚАСЫМОВ

«Келісілді»
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау жəне 
əлеуметтік даму министрі
___________Т.Дүйсенова 
2015 жылғы 3 желтоқсан

Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрінің 2015 жылғы 18 қарашадағы №939 
бұйрығына 1-қосымша

Қазақстан Республикасының ішкі істер органдарында 
əскери-дəрігерлік сараптама жүргізу қағидалары

1. Жалпы ережелер
1. Осы Қазақстан Республикасының ішкі істер органдарында əскери-дəрігерлік сарап-

тама жүргізу қағидалары (бұдан əрі – Қағидалар) «Халық денсаулығы жəне денсаулық 
сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасының 2009 жылғы 18 қыркүйек тегі Кодексіне 
сəйкес əзірленді.

2. Осы Қағидалар Қазақстан Республикасының ішкі істер органдарында əскери-
дəрігерлік сараптама (бұдан əрі - ƏДС) жүргізу тəртібін анықтайды. 

3. ƏДС:
1) ішкі істер органдарына қызметке қабылданатын адамдарды (бұдан əрі – қызметке 

қабылданатын адамдар) денсаулық жағдайы, дене шынықтыру жəне психикалық да-
муы бойынша бөліністердегі қызметке жəне қызмет түрлеріне (лауазымы бойынша, 
мамандығы бойынша); 

2) ішкі істер органдарының қатардағы жəне басшы құрамдағы адамдарын (бұдан 
əрі – қатардағы жəне басшы құрамдағы адамдар) бөліністердегі қызметке жəне қызмет 
түрлеріне (лауазымы бойынша, мамандығы бойынша); 

3) азаматтарды Ішкі істер министрлігіне ведомстволық бағынышты білім беру 
ұйымдарына (бұдан əрі – білім беру ұйымдары) оқуға түсуге; 

4) қатардағы жəне басшы құрамдағы адамдарды білім беру ұйымдарына оқуға түсуге;
5) азаматтардың ішкі істер органдарында денсаулық жағдайы бойынша қызметке 

жарамдылық санатын;
6) азаматтардың ішкі істер органдарынан босату сəтінде ішкі істер органдарында 

денсаулық жағдайы бойынша қызметке жарамдылық санатын;
7) қатардағы жəне басшы құрамдағы адамдардың мертігуінің (жарақаттар, контузия-

лар, жаралану) ауырлық дəрежесін анықтау кезінде;
8) қатардағы жəне басшы құрамдағы адамдардың жəне азаматтардың, оның 

ішінде Чернобыль АЭС-гі апаттың зардаптарын жою жөніндегі жұмыстарды орындауға 
тартылған, радиоактивті заттармен ластанған басқа да аумақтарда қызмет өткерген 
адамдардың ауруларының, мертігулерінің (жарақат, контузия, жаралану) себепті бай-
ланысын анықтау кезінде;

9) қатардағы жəне басшы құрамдағы адамдардың қызмет (əскери жиындар) кезеңінде жəне 
қызметтен босатылғаннан кейін бір жыл өткенге дейін өлімге əкеп соқтырған ауруларының, 
мертігулерінің (жарақат, контузия, жаралану) себепті байланысын анықтау кезінде;

10) білім беру ұйымдары курсанттары мен тыңдаушыларын одан əрі оқуға;
11) жиілігі 30 кГц-тен 300 гГц-ке дейінгі диапазонда электромагниттік өріс түзейтін 

көздермен жұмыс істейтін қатардағы жəне басшы құрамдағы адамдарды;
12) зақымдарының (жарақат, контузия, жаралану) себепті байланысы туралы 

мəселені шешу үшін бұрынғы қатардағы жəне басшы құрамдағы адамдардың, Ұлы Отан 
соғысына жəне басқа да əскери оқиғаларға қатысқандардың дене жарақаттарының 
анық зардаптарының сипатын жəне мерзімін анықтау кезінде медициналық куəландыру 
кезінде жүргізіледі.

2. Əскери-дəрігерлік сараптама жүргізу тəртібі
4. Медициналық куəландыру:
1) қызметке қабылданатын адамдарға;
2) білім беру ұйымдарына оқуға түсетіндерге;
3) қатардағы жəне басшы құрамдағы адамдарға;
4) білім беру ұйымдарының курсанттары мен тыңдаушыларына;
5) радиоактивті заттармен, иондаушы сəулену көздерімен, зымыран отыны 

компоненттерімен, электромагниттік өріс көздерімен байланысты қызметке іріктеп алы-
натын жəне қызмет өткеретін ішкі істер органдарының қызметкерлеріне; 

6) ұзақтығы 6 айдан астам оқуға немесе білімін жетілдіруге жіберілетін қатардағы жəне 
басшы құрамдағы адамдарға қатысты жүргізіледі.

5. Тексерілетін адамды жалпы бағалау үшін маңызы бар қосымша ақпарат алу үшін 
медициналық куəландыру кезінде тек ерікті негізде полиграфты пайдалана отырып, ар-
найы психофизиологиялық зерттеу қолданылады. 

6. Əскери-дəрігерлік комиссиялар (бұдан əрі – ƏДК) осы Қағидаларға жəне Қазақстан 
Республикасы Ішкі істер министрінің 2010 жылғы 31 наурыздағы № 132 бұйрығымен 
(Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 6175 болып 
тіркелген) бекітілген Адамдар денсаулығының Қазақстан Республикасының ішкі істер 
органдарындағы қызметке сəйкестігіне қойылатын талаптарға (бұдан əрі - Талаптар) 
сəйкес қорытынды жəне қаулы шығарады.

7. ƏДК-ге куəландыруға жолдауды ішкі істер органдарының кадр қызметтері осы 
Қағидаларға 1-қосымшаға сəйкес нысан бойынша жүргізеді.

Кадр қызметтері қызметке қабылданатын азаматтардың əскери билеттерін, тіркеу 
куəліктерін зерделейді жəне олар əскери қызметке жарамды немесе шамалы шектеу-
лерімен жарамды болып əскери есепте тұрған жағдайда ғана оларды ƏДК-ге жібереді.

Бұған дейін Қазақстан Республикасының ішкі істер органдарынан, арнайы мемлекеттік 
органдарынан, Қарулы Күштерінен, басқа да əскерлері мен əскери құралымдарынан 
ауруы бойынша жұмыстан шығарылған, мерзімді əскери қызметтен ауруы бойынша 
қызметтен босатылған жəне жергілікті əскери басқармалардың органдарында əскери 
қызметке жарамсыз не болмаса шектеулі жарамды ретінде əскери есепте тұратын адам-
дар ƏДК-ге жіберілмейді.

Мамандандырылған денсаулық сақтау ұйымында толық клиникалық тексеруден өткен-
нен кейін жергілікті əскери басқармалардың органдары есепке алу санатын өзгер теді.

Денсаулық жағдайы бойынша əскери қызметке шектеулі жарамдылығы алынып 
тасталған адамдар міндетті түрде емдеу мекемелерінде жасалған жəне жергілікті 
əскери басқармалардың органдары жанындағы медициналық комиссияларда қаралған 
медициналық құжаттарын ұсына отырып, ƏДК-ге жіберіледі.

Бұған дейін Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің, Қорғаныс министрлігінің 
(бұдан əрі – Қорғанысмині), Ұлттық қауіпсіздік комитетінің (бұдан əрі – ҰҚК) ƏДК-де əскери 
есептен шығара отырып, əскери қызметке жарамсыз деп танылған адамдар медициналық 
куəландыруға жатпайды. 

Медициналық куəландыруға берілген жолдамада ƏДК-де қаралуы тиіс куəландыру 
мақсаттары көрсетіледі:

қызметке қабылдау, қызмет бабымен ауысу немесе босату, болжамды лауазымға 
тағайындау;

ол бойынша куəландыру жүргізілуі тиіс Талаптардың бағандарын дұрыс анықтау үшін 
арнайы немесе əскери атақтарын көрсете отырып, бөліністе жəне қызмет түрі (лауазымы 
бойынша, мамандығы бойынша) бойынша қызмет өткеру;

еңбек сіңірген жылдарын (оның ішінде жеңілдікпен), босату себебін көрсете отырып, 
қызметтен босату, төтенше жағдайлар жəне əскери қақтығыстар кезінде, оның ішінде 
шетел мемлекеттерінің аумақтарында міндеттерді орындауға қатысу.

Сондай-ақ жолдамада бұрынғы ƏДК материалдарын пайдалану үшін соңғы 
куəландырудан өткен күні мен орны көрсетіледі.

Қызметке қабылданатын, бұған дейін Қазақстан Республикасының ішкі істер органда-
ры мен Қорғаныс министрлігінің əскери құралымдарынан, Ұлттық қауіпсіздік комитетінен 
қызметтен босатылған, оның ішінде ауруы бойынша босатылған азаматтардың жолдама-
сында олардың қашан, қандай себеппен жəне жарамдық санатының қандай тұжырымы 
бойынша запасқа немесе отставкаға шығарылғаны көрсетіледі не қызметтен босату ту-
ралы бұйрықтың көшірмесі ұсынылады. 

Білім беру ұйымдарына оқуға түсетін азаматтарға жолдамада оқу жəне əскери-оқу 
орнының атауы, оқыту нысаны (күндізгі, сырттай) жəне факультеттің атауы көрсетіледі.

Қатардағы жəне басшы құрамдағы адамдарды климаты қолайсыз жерлерде, 
радиоактивті заттармен зақымданған аумақтарда қызмет өткеруге жарамдығын анықтау 
үшін жіберген кезде жергілікті жер (мемлекет, облыс, қала, аудан) көрсетілуі тиіс.

Жолдамаға кадр қызметінің жауапты адамы қол қояды, мөрмен (фотосуретте) рас-
талады, инспектордың телефон нөмірі жəне берілген күні көрсетіледі.

Жолдама ƏДК-де куəландыру үшін берілген күннен бастап бір ай ішінде жарамды.
8. Ведомстволық медициналық немесе əскери-медициналық мекемеде, басқа да емдеу 

мекемелерінде емделіп жатқан қатардағы жəне басшы құрамдағы адамдардан ауыр созыл-
малы аурулар, функционалдық бұзушылықтары айқын көрінетін мертігу (контузия, жарақат, 
жаралану) зардаптары, қолайсыз болжанатын аурулар анықталған жағдайда, сондай-ақ 
емдеу тиімділігін бекіту үшін еңбек демалысы талап етілетін жағдайларда медициналық, 
əскери-медициналық мекемелердің бастықтары дəрігерлік-сараптамамен ауру нəтижесі 
анықталған кезде кадр қызметін көрсетілген адамдарды ƏДК-ге медициналық куəландыруға 
жіберудің мақсатқа сайлылығы туралы еркін нысандағы анықтамамен хабардар етеді. 

Осындай анықтама кадрлар аппаратына жиі жəне ұзақ ауыртын адамдар туралы 
да жолданады.

9. ƏДК бір дəрігер-сарапшысының бір жұмыс күнінде куəландырған адамдарының 
саны тексеруден кейін оралғандарды қоса есептегенде бейбіт уақытта 25 адам, ал білім 
беру ұйымдарында соңғы рет куəландыру кезінде жəне соғыс уақытында – 50 адам. 

10. Осы Қағидалардың 4-тармағында көрсетілген адамдарды куəландыру ƏДК-де 
дəрігер-мамандардың: терапевтің, хирургтің, неврологтың, психиатрдың, офталь мологтың, 
оториноларингологтың, əйел жынысты адамдарды гинекологтың қ арауымен; көрсетімі 
бойынша (білім беру ұйымдарына оқуға түсушілерді қоспағанда) – дер матовенерологтың 
жəне стоматологтың міндетті түрде тексеруімен жүргізіледі. Көрсетімі болған кезде 
куəландырылушы басқа мамандарға тексеруге (кеңес алуға) жіберіледі.

Кеуде клеткасы органдарын флюорографиялық (рентгенологиялық) зерттеу, қанның 
клиникалық толық талдауы, микроскопия əдісімен несептің жалпы талдауы, 1-тараудың 
4-тармағының 3), 4) тармақшаларында көзделген адамдар санаты үшін адамның иммундық 
тапшылығы вирусына талдау жəне көрсетімі бойынша – мерезге серологиялық реакция, 
электрокардиографиялық зерттеу, білім беру ұйымдарына қабылданатын адамдарға 
бас сүйек қуысының рентгенографиясы, 40 жастан асқан адамдарға көз іші қысымын 
өлшеу, қанның құрамындағы қанттың мөлшерін анықтау, əйел жынысты адамдарға 
жұғынның тазалық сатысын зерттеу, қажет болған кезде ауруларды шынайы диагности-
калау мақсатында басқа да функционалдық жəне зертханалық зерттеулер жүргізіледі.

11. Өзінің құрамында психологиялық-физиологиялық зертханасы (психологиялық тобы) 
бар ƏДК жетекші мамандықтардың сарапшы-дəрігерлері медициналық куəландырудан 
өткізгеннен кейін психодиагностикалық тексеру жүргізеді. 

12. Полиграфологиялық тексеру қызметке, оқуға түсуге жарамды деп танылған жəне 
психодиагностикалық тексеру нəтижелері бойынша ұсынылған адамдарға, ƏДК-де 
медициналық куəландыру аяқталған соң жүргізіледі.

Полиграфологиялық тексеруге жолдаманы ішкі істер органдарының кадр қызметтері 
осы Қағидаларға 2-қосымшаға сəйкес нысан бойынша ресімдейді.

Полиграфологиялық тексеру қорытындысын іске асыру мерзімі – 12 ай.
13. Штаттық ƏДК-де медициналық куəландыру үшін:
қызметке қабылданатын азаматтарға, қатардағы жəне басшы құрамдағы адамдарға 

жəне қызмет бойынша, оның ішінде климаты қолайсыз жерлерге ауысу, ұзақ шетелдік 
іссапарларға шыққан кезде, білім беру ұйымдарының сырттай оқу нысанына түсуші, 
магистратураның, докторантураның жəне Академиялық курстардың күндізгі бөліміне түсуші 
қатардағы жəне басшы құрамдағы адамдардың отбасы мүшелеріне осы Қағидаларға 
3-қосымшаға сəйкес медициналық куəландыру актісі;

білім беру ұйымдарының күндізгі оқу нысанына түсуші адамдарға, оқуға немесе 
ұзақтығы 6 айдан астам уақытқа білімін жетілдіруге жіберілетін адамдарға осы Қағидаларға 
4-қосымшаға сəйкес нысан бойынша білім беру ұйымына оқуға түсушінің медициналық 
куəландыру картасы (бұдан əрі – медициналық куəландыру картасы) толтырылады.

1-параграф. Ішкі істер органдарына қызметке қабылданатын 
азаматтарды куəландыру

14. Кадр қызметінің ƏДК-ге медициналық куəландыру үшін берген жолдамасы бар 
кандидаттар:

1) амбулаторлық карталарды (025\у-нысаны), ерекше жағдайларда – аталған 
карталардың болмау себебі (жоғалу жəне тағы басқалар) көрсетілген анықтама; бақылау, 
жұмыс, оқу немесе қызмет орны бойынша медициналық мекемелердің учаскелік 
дəрігерінен кемінде соңғы 5 жылдағы денсаулық жағдайын сипаттайтын анықтаманың 
көшірмесі; Қарулы Күштерден, басқа əскерлер мен əскери құралым дардан қызметтен 
шығарылған адамдарға бір жыл ішінде – медициналық сипаттама; 

2) психоневрологиялық, наркологиялық (ағзасындағы есірткі заттары мен психотроптық 
заттарды анықтау тестісінің нəтижелері бар), туберкулезге қарсы, тері-венерологиялық 
диспансерлерден, одан басқа, əйелдерге бақылау орны бойынша əйелдер консультаци-
ясынан диспансерлік есеп туралы анықтама;

3) басқа медициналық ұйымдардан: 
азаматтардың денсаулық жағдайын сипаттайтын медициналық құжаттар 

(стационарлық науқастың медициналық картасынан көшірме-үзінді), рентгенограммалар 
(үлдірлер), зерттеулердің арнайы əдістер хаттамалары;
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81. Қатардағы жəне басшы құрамдағы адамның климаты қолайсыз ыстық шет елге 
шығу мүмкіндігі туралы ƏДК қорытындысы медициналық куəландыру күнінен бастап 6 ай 
ішінде жарамды. Егер көрсетілген мерзім ішінде куəландырылған адам шықпаса немесе 
медициналық куəландыру уақытына қарамастан, шыққанға дейін оның денсаулығында 
өзгерістер болса, медициналық куəландыру қайта жүргізілуі тиіс.

82. Климаты қолайсыз ыстық шет елді қоспағанда, басқа мемлекетке 6 айға дейінгі 
мерзімге шығатын қатардағы жəне басшы құрамдағы адамдарды куəландыруды 
ведомстволық денсаулық сақтау ұйымдары жүргізеді, ал штатта қажетті маман болмаған 
жағдайда, олар Шет елге ұзақ, қысқа мерзімді іссапарлар мен туристік сапарларға шығатын 
жəне оларды медициналық көрсетулер бойынша шетелден ісспарға жіберген кезде 
қатардағы жəне басшы құрамдағы адамдар үшін қарсы көрсетулер тізбесінің негізінде 
денсаулық сақтау ұйымдарынан тартылады.

83. Білім беру ұйымының курсанттары мен тыңдаушыларын аумағында білім беру 
ұйымы орналасқан ІІД-нің штаттық ƏДК куəландырады. 

Білім беру ұйымы медициналық бөлімінің бастығы ƏДК-ге қажетті медициналық жəне 
қызметтік құжаттарды ұсынуды қамтамасыз етеді.

84. Білім беру ұйымының курсанттары мен тыңдаушыларына қорытынды барлық оқу 
мерзімі ішінде (мемлекеттік өртке қарсы қадағалау мамандарын даярлайтын Академияның 
жəне факультеттердің тыңдаушыларынан басқа): 

1) өрт қауіпсіздігі мамандарын даярлайтын білім беру ұйымдарының курсанттары мен 
тыңдаушыларына – Талаптардың II бағаны бойынша;

2) қалған білім беру ұйымдарының курсанттары мен тыңдаушыларына - Талаптардың 
I бағаны бойынша қорытынды шығарылады.

85. Қатардағы жəне басшы құрамдағы адамдар арасынан Академия тыңдаушы-
ларының қызметке жарамдығы туралы шешім Талаптардың ІІІ бағаны, «қызметкерлер» 
бөлімі бойынша шығарылады. 

86. Бірінші жыл оқитын курсанттар мен тыңдаушыларда медициналық куəландыру 
нəтижелері бойынша Талаптардың қосымшаларының тиісті бөлімдері бойынша 
жарамдылығын жеке бағалау көзделген аурулар анықталған жағдайда, олар оқуға жа-
рамсыз деп танылады. 

Оқытудың бірінші жылында одан əрі оқуға жарамсыз деп танылған білім беру 
ұйымдарының курсанттары мен тыңдаушыларына, ƏДК бір уақытта осы Қағидалардың 
58-тармағында көрсетілген Талаптардың бағандары бойынша олардың қызметке 
жарамдығы туралы мəселені қарайды. 

Бірінші курстың курсанттары мен тыңдаушыларының денсаулық жағдайындағы 
уақытша сипаттағы өзгерістер кезінде ƏДК Талаптардың І жəне ІІ бағандары бойынша тек 
қызметтен босатудың немесе демалыс берудің қажеттігі туралы қорытынды шығарады. 
Олардың одан əрі оқуға жарамдығы туралы жəне Талаптардың І жəне ІІ бағандары бойын-
ша қызметке жарамдығы туралы қорытынды негіз болған кезде, денсаулық жағдайы бойын-
ша қызметтен босату, ауруы бойынша демалысының мерзімі өткеннен кейін шығарылады. 

Курсанттарды екінші жылдан (курстан) бастап медициналық куəландыру кезінде ƏДК 
білім беру ұйымының жəне факультеттің бейініне қарай Талаптардың І, ІІ, ІІІ бағандары 
бойынша қызметке жарамдығы туралы мəселені шешеді. Олар І, ІІ, ІІІ бағандар бой-
ынша əскери қызметке немесе саптан тыс қызметке жарамды деп танылған жағдайда, 
бір уақытта білім беру ұйымы мен факультеттің бейініне сəйкес келетін Талаптардың 
тиісті бағандары бойынша одан əрі оқуға жарамдығы туралы қорытынды шығарылады.

87. Қатардағы жəне басшы құрамдағы адамдарды, курсанттар мен тыңдаушыларды 
медициналық куəландыру жəне ƏДК қорытындысының нəтижелері медициналық 
куəландыру актісіне, əскери-дəрігерлік комиссия отырыстарының хаттамалар кітабына, ал 
олар жарамсыз деп танылған кезде – амбулаторлық науқастың медициналық картасына, 
медициналық кітапшасына жазылады. Қорытынды осы Қағидаларға 10-қосым шаға сəйкес 
нысан бойынша медициналық куəландыру туралы анықтамамен немесе ауруы туралы 
куəлікпен ресімделеді. Анықтама ƏДК-де қорытынды шығарылған сəттен бастап 3 жұмыс 
күнінен кешіктірмей, медициналық куəландыру туралы куəлік қорытын ды шығарылған 
сəттен бастап күнтізбелік 5 күнтізбелік күннен кешіктірмей ресімделеді. 

Қатардағы жəне басшы құрамдағы адамдарды басқа лауазымға жіберген кезде, 
шешім қабылданғаннан кейін, егер дəрігерлердің тексеру жүргізуді бастаған жəне тексе-
ру деректері басталған сəттен бастап алты ай ішінде денсаулық жағдайында маңызды 
өзгерістер болмаса (мəліметтер жоқ) осы актіде хаттамалар кітабына тіркей отырып, қайта 
қорытынды қабылдауға жол беріледі. 

88. Қатардағы жəне басшы құрамдағы адамдардың ауруы бойынша демалысқа немесе 
қызметтік міндеттерін орындаудан босатуға мұқтаждығы туралы қорытынды Талаптарда 
көзделген жағдайларда шығарылады. Ауруы бойынша демалысты қалпына келтіру емінің 
соңғы сатысы ретінде қарау керек. 

89. Соғыс уақытында қатардағы жəне басшы құрамдағы адамдарды емдеу медици-
налық мекемеде жүргізіледі жəне аяқталады. Қатардағы жəне басшы құрамдағы адам-
дарды қызмет міндеттерін орындауға кірісу мерзімінің өтуі 3 айдан аспаған жағдайда, ƏДК 
денсаулық сақтау ұйымында емді жалғастырудың қажеттігі туралы қорытынды шығарады. 
Егер, бұл мерзім 3 айдан асса, ƏДК қатардағы жəне басшы құрамдағы адамның қызметке 
уақытша жарамсыздығы, 3-6 айдан кейін қайта куəландыру туралы қорытынды шығарады. 

90. Тыңдаушыларға (курсанттарға) академиялық демалыс білім беру ұйымы басты-
ғы ның бұйрығымен ƏДК-нің қорытындысы негізінде Осы Қағидаларға сəйкес беріледі. 

Барлық психикалық, ауыр созылмалы аурулар, жарақат зардаптары анықталған 
жағдайларда ƏДК ішкі істер органдарындағы қызметке жарамдығын шектеу, 
жарамсыздығы туралы жəне «Бейбіт уақытта саптан тыс қызметке жарамды, соғыс 
уақытында бірінші дəрежеде шектеулі жарамды», «Бейбіт уақытта əскери қызметке жа-
рамсыз, соғыс уақытында екінші дəрежеде шектеулі жарамды», «Əскери есептен шығара 
отырып, қызметке жарамсыз» деген тұжырыммен қорытынды шығарады. 

ƏДК-нің «Бейбіт уақытта саптан тыс қызметке жарамды, соғыс уақытында бірін ші 
дəрежеде шектеулі жарамды. Білім беру ұйымында оқуға жарамсыз» деген қорытындысы 
негізінде оқудан шығарылған бітіруші курстардың тыңдаушылары (курсанттар) ішкі істер 
органдары бөліністерінің жедел емес лауазымдарында қызметін жалға стыруы жəне 
ƏДК-де міндетті түрде медициналық куəландырудан өту шартымен білім беру ұйымының 
сырттай оқыту нысаны бойынша оқуға қайта қабылдануы мүмкін. 

91. ƏДК ауруының, зақымының сипаты жəне ауырлығына қарай демалыстың 
ұзақтығын белгілейді.

Қатардағы жəне басшы құрамдағы адамдарға бейбіт уақытта ауруы бойынша демалыс 
Талаптарының жекеленген баптарында көзделген жағдайларда 30 тəулікке беріледі жəне 
болжамы негізделген, еңбекке қабілеттігінің қалпына келуіне кепілдік берілетін жағдайда 
кадр қызметінің келісімі бойынша 30 тəуліктен аспайтын мерзімге ұзартылуы мүмкін. 

92. Қызметтік міндеттерін орындау мүмкіндігі қалпына келмейтіні туралы ұйғарым 
даусыз негізді болған жағдайда қатардағы жəне басшы құрамдағы адамның ауруы бой-
ынша демалысқа мұқтаждығы туралы немесе оның қызметке уақытша жарамсыздығы 
туралы ƏДК-нің қорытындысы шығарылмайды, қызметке жарамдылық санаты туралы 
мəселе шешіледі.

93. Жалпы алғанда бір ауру бойынша үздіксіз емдеуде болу уақыты, ауруы бойын-
ша демалыста болуын қоса есептегенде үзіліссіз 4 айдан аспауы не болмаса 12 айдың 
ішінде үзілісі бар 5 айдан аспауы тиіс, ал туберкулезбен ауыратын адамдарға – 10 
ай, осы мерзім өткеннен кейін ƏДК қызметкердің ішкі істер органдарындағы қызметке 
жарамдылық санатын анықтайды. 

Қызметтік міндеттерін орындау кезінде зақым (жарақат, контузия, травма) алған 
қызметкерлерді ƏДК-де куəландыру тек денсаулық сақтау ұйымдарында емделу 
аяқталғаннан кейін ғана не болмаса тұрақты қолайсыз дəрігерлік-сараптама нəтиже 
анықталған кезде жүргізіледі. 

Қызметтік міндеттерін орындау кезінде зақым алған қатардағы жəне басшы 
құрамдағы адамдарды медициналық куəландыру денсаулық сақтау ұйымдарында ем-
делу аяқталғаннан кейін немесе нəтиже анықталғаннан кейін жүргізіледі, қызметкердің 
қызметтік міндеттерін жəне қызметтік борышын орындау кезінде алған зақымна байла-
нысты емделуде болу уақыты шектелмейді.

Ішкі істер органының басшысы емдеу-алдын алу мекемесінің қатардағы жəне басшы 
құрамдағы адамның емдеуде болғаны туралы ақпаратын ескере отырып, одан əрі қызметке 
жарамдылығын анықтау үшін ƏДК-ге медициналық куəландыруға жіберу мүмкіндігі тура-
лы шешім қабылдайды.

Қатардағы жəне басшы құрамдағы адамдар арасындағы əйелдерге жүктілігі жəне 
бала тууы бойынша демалыс олардың баянаты жəне əйелдер консультациясының 
медици налық құжаттары негізінде, Қазақстан Республикасының заңнамасында белгі-
ленген мерзімге беріледі.

Əйелдер – қатардағы жəне басшы құрамдағы адамдар жүктілігі белгіленген сəттен 
бастап декреттік демалысы аяқталғанға дейін ƏДК-ге медициналық куəландыруға 
жіберілмейді. 

94. Қатардағы жəне басшы құрамдағы адамдар қызметтен босатылан кезде ауруы 
бойынша демалысқа мұқтаждығы туралы қорытынды шығарылмайды.

95. Соғыс уақытында қатардағы жəне басшы құрамдағы адамдарға ауруы бойынша 
демалысқа мұқтаждығы туралы қорытынды шығарылмайды.

96. ƏДК қатардағы жəне басшы құрамдағы адамдардың емдеуді жалғастыруы үшін, 
бір медициналық мекемеден екіншісіне ауыстыру туралы қорытынды, сондай-ақ жалпы 
қызмет өткеру ұзақтығы 25 жыл жəне одан көп, қызметте болудың шекті жасына жетуі 
бойынша, денсаулық жағдайы немесе ұйымдастырушылық-штаттық іс-шараларға бай-
ланысты қызметтен босатылған орта, аға жəне жоғарғы басшы құрамдағы адамдардың, 
егер оның емдеу орнына көшуіне байланысты болса, стационарлық емдеуге мұқтаждығы 
туралы қорытынды шығарады. 

Жалпы қызмет өткеру ұзақтығы 25 жыл жəне одан көп, қызметте болудың шекті жа-
сына жетуі бойынша, денсаулық жағдайы бойынша немесе ұйымдастырушылық-штаттық 
іс-шараларға байланысты қызметтен босатылған қатардағы жəне басшы құрамдағы адам-
дар, орта, аға жəне жоғарғы басшы құрамдағы адамдар денсаулық сақтау саласының 
медициналық мекмелерге, ведомстволық медициналық, əскери-медициналық немесе 
санаторлық-курорттық мекемелерге емделуге бара жатқан кезде, ал қатардағы жəне 
басшы құрамдарғы адамдар, одан басқа ауруы бойынша демалысқа немесе тұрғылықты 
жеріне бара жатқан кезде алып жүруді қажет етсе, ƏДК бұл туралы қорытынды шығарады 
жəне олардың санын көрсетеді.

97. Білім беру ұйымдарының салмағы төмен, дене массасының индексі (бұдан əрі - 
ДМИ) 18,5 кг/м2* кем, тегін тамақ алатын курсанттары мен тыңдаушыларына ƏДК үш айдан 
аспайтын мерзімге азық-түлік үлесі нормаларында көзделген норманың жартысы шегінде 
қосымша тамақ беру туралы қорытынды шығарады. Тамақтандыру жағдайы Талаптарға 
87-қосымшаны қолдануға түсініктемеге сəйкес анықталады. 

Білім беру ұйымдарының бойы 190 см жəне одан жоғары курсанттары мен 
тыңдаушыларына ƏДК үш айдан аспайтын мерзімге азық-түлік үлесі нормаларында 
көзделген норманың жартысы шегінде қосымша тамақ беру туралы қорытынды шығарады. 
Қажет болған кезде ƏДК көрсетім бойынша қосымша тамақтандыру мерзімін ұзарту ту-
ралы қорытынды шығаруы мүмкін. Көрсетілген қорытындыны шығаруға көрсетім өзін на-
шар сезінетініне шағымдану, аштықты сезіну, тамақтанғаннан кейін тойғанын сезінбеуі, 
сондай-ақ дене салмағының теріс динамикасы болып табылады. 

98. Ішкі істер органдарында қызмет өткерген азамат ішкі істер органдарынан 
қызметтен босатылу сəтінде (қызметтен босатылу себебі мен уақытына қарамастан) 
қызметке жарамдылығы туралы ƏДК-нің қорытындысын белгілеу немесе қайта қарау ту-
ралы өтініш білдірсе, оның тұрғылықты жері бойынша ішкі істер органының кадр қызметі 
əскери қызметке жарамдылық санаты туралы осы адамға қорытынды шығарған ІІМ ОƏДК, 
облыстың, қаланың ІІД ƏДК-ға оның өтінішін, жеке ісін, ал Қазақстан Республикасы Ішкі 
істер министрлігінің зейнеткеріне оған қоса зейнеткер ісін, өтініш иесінің қолындағы немесе 
денсаулық сақтау ұйымдарынан алынған медициналық құжаттарын жібереді. 

Психикалық ауытқу салдарынан денсаулық жағдайы бойынша қызметтен босатыл ған 
азаматқа одан басқа ол бойынша (ƏДК қорытындысы негізінде) қызметтен босатылған, 
бұрын анықталған психикалық ауытқу диагнозын өзгерту немесе алып тастау туралы 
мамандандырылған медициналық мекеменің қорытындысы ұсынылады. 

Азаматтың өтінішін қанағаттандыру үшін негіздер болған кезде, ƏДК қорытындысы 
осы Қағидаларға 11-қосымшаға сəйкес нысан бойынша ƏДК хаттамасымен ресімделіп, 
оған комиссия төрағасы мен мүшелері қол қояды, елтаңбалы мөрмен бекітіледі жəне 
ƏДК ісінде сақталады. ƏДК отырысы хаттамасының көшірмесі мəлімет үшін ҚР ІІМ 
ОƏДК-ге жолданады.

ƏДК қаулысы 3 данада ресімделеді, оған ƏДК төрағасы қол қояды жəне азаматтың 
құжатын жолдаған кадр қызметіне беріледі. 

99. Куəландырылатын адамда Талаптарда көзделмеген ауру болған кезде ƏДК 
куəландырылатын адамның жағдайына жəне оның қызметке нақты жарамдылығына 
анағұрлым сəйкес келетін қосымша мен тармақ бойынша қорытынды шығарады. Бұл 
ретте қорытынды мынадай редакцияда шығарылады: «Талаптардың (№) бағанына (№) 
қосымшаға қатысты қолданылады.»

100. Қатардағы жəне басшы құрамдағы адамдар үшін ƏДК қорытындысын іске асыру 
мерзімі он екі айды құрайды. 

101. Қатардағы жəне басшы құрамдағы адамдар үшін медициналық куəландыру 
реттілігі кемінде бес жылда бір рет жəне медициналық көрсетулер бойынша белгіленеді. 

3. Қызметке, білім беру ұйымдарына қабылданатындарды жəне ішкі 
істер органдарының қатардағы жəне басшы құрамдағы адамдарын 

психофизиологиялық жəне полиграфологиялық зерттеу

1-параграф. Психофизиологиялық жəне психодиагностикалық зерттеу
102. Психофизиологиялық зерттеу психодиагностикалық жəне психофизиологиялық 

зерттеуді қамтиды, оның процесінде ішкі істер органдарындағы қызметке кəсіби 
психологиялық жарамдылыққа сараптама жүргізіледі. 

103. Психофизиологиялық зертханада (бұдан əрі - ПФЗ) ƏДК мынадай контингентке: 
1) қызметке қабылданатын азаматтарға;
2) білім беру ұйымдарына түсетін адамдарға;
3) қызмет бойынша ауысқан (оның ішінде жоғары тұрған лауазымға), шет елдерге 

ұзақ іссапарға шыққан жəне беделіне кір келтіруіне байланысты қызметтен босатылған 
кезде қатардағы жəне басшы құрамдағы адамдарға қатысты психодиагностикалық зерт-
теу (бұдан əрі - ПДЗ) жүргізіледі.

Психофизиологиялық іріктеу жүргізу үшін: 
1) ПФЗ кабинеті;
2) отыр ғызу жерлері жеткілікті топтық ПДЗ-ға арналған сынып;
3) жеке зерттеу үшін психологтың жеке кабинеті қажет. 
104. Топтық ПДЗ-ға арналған сынып қатардағы жəне басшы құрамдағы адамдарды, 

қызметке қабылданатын жəне білім беру ұйымдарына түсетін азаматтарды жан-жақты 
психодиагностикалық зерттеуге арналған. 

Зерттелетіндердің барлығына тест тапсырмалары мен нұсқаулықтар қалауы бойынша 
мемлекеттік немесе орыс тілдерінде ұсынылады. 

105. Мыналар: 
жеке тұлғаны жан-жақты зерттеу əдістемесі (ЖЖЗƏ) немесе шекті жасқа жеткен 

қызметкерлер үшін жеке тəртіппен жеке тұлғадан қысқартылған көпфакторлы сауал-
нама алу (ҚКЖС); 

зерттелетін адамның зияткерлік нəтижелігін жəне ойлау ерекшеліктерін анықтауға 
мүмкіндік беретін Равеннің «Прогрессивті матрицалары» немесе Қысқа бағдарлау тесті 
(бұдан əрі – ҚБТ);

эмоциялық-жігерлік саланың ерекшеліктерін бағалауға мүмкіндік беретін Люшердің 
түстік тесті психодиагностикалық зерттеудің міндетті əдістері болып табылады.

106. Сарапшы-дəрігердің, функционалдық диагоностика психологының психофизио-
логиялық зерттеуіне:

арнайы автокөліктің жүргізушілері лауазымына қабылданатын адамдар;
ашық ауадағы жедел қызметке қабылданатын адамдар;
Талаптардың II бағаны бойынша куəландырылатын адамдар жатады.
Назарды, есті, эмоциялық тұрақтылықты функционалдық диагоностикалау нəтижелері, 

сондай-ақ орталық жүйке жүйесінің функционалдық жағдайының басқа да ерекшеліктері 
кадр қызметі үшін психологиялық мінездемелерде көрсетілуі тиіс.

Психодиагностикалық зерттеудің мақсаты мынадай қасиеттерді: 
тапсырылған іс үшін жауапкершілік сезімін, өзіне талапшылдықты, өзінің күшін, мүмкін-

діктері мен мінез-құлқын объективті жəне сыни бағалай білуді, 
жаңалыққа ұмтылуды, адамдарда жағымды пікір қалыптастыра білуді;
жұмысқа қабілеттілігі мен төзімділігін, қысылтаяң жағдайларда нақты жəне табанды 

əрекет ете білуді, өз бетінше дұрыс шешімдер қабылдай білуді;
логикалық ойлай білуді жəне бір қызмет түрінен екіншісіне ауыса білуді анықтау бо-

лып табылады.
Психологиялық мінездемелерде қызметке (оқуға) түсу себептері, зияткерлік деңгейі 

мен ерекшеліктері, өзін өзі бағалауы, коммуникативтік қасиеттері, эмоциялық-жігерлік 
қасиеттері, жеке тұлғаның бағыттылығы (əлеуметтік жəне мінез-құлықтық қағидалар), 
басқа да жеке қасиеттері (адамдармен қарым-қатынас жүйесі, əртүрлі жағдайлардағы 
мінез-құлық реакциялары) міндетті түрде жазылады. 

107. Куəландырылатын адамдарды қайта психологиялық зерттеу алдынғы зерттеу 

өткізілгеннен кейін 6 айдан кейін өткізіледі. Қайта зерттеу жүргізу кезінде алдынғы 
зерттеулердің мұрағаттық деректері зерделенеді. 

108. Психофизиологиялық зерттеу ƏДК сарапшы-дəрігер мамандары медициналық 
куəландырғаннан кейін, бірақ ƏДК психиатр-дəрігер маманы медициналық куəландырар 
алдында жүргізіледі.

109.Психофизиологиялық зерттеуге келген адамдарда өзімен бірге акті немесе 
медициналық зерттеу картасы жəне үміткерлерде жеке басты куəландыратын куəлік, 
əскери билет (жеке куəлік, тіркеу куəлігі), қатардағы жəне басшы құрамдағы адамдарда 
– қызметтік куəлік болуы тиіс. 

110. Психофизиологиялық зерттеу күннің бірінші жартысында жүргізіледі. Тестті 
тапсырмаған жағдайда, қайта зерттеу екінші күні жүргізіледі. 

111. Ауыр соматикалық аурулары, созылмалы ауруының өршуінің айқын белгілері бар, 
мас күй дегі жəне басқа да заттармен уланған адамдар психофизиологиялық зерттеуге 
жат пайды. ПФЗ-ны тəуліктік, түнгі кезекшіліктен кейін жүргізуге тыйым салынады, мұндай 
жағдайларда психофизиологиялық зерттеу басқа күнге ауыстырылады. 

112. Психофизиологиялық зерттеу мынаны:
негізгі психологиялық əдістемелерді пайдалана отырып, жеке тұлғаның психоло-

гиялық ерекшеліктері туралы қалыптастырылған деректерді алу мақсатында топтық 
психо физиологиялық зерттеуді қамтиды. ПФЗ тест бланкілерін өңдеумен жəне əрбір 
куəландырушы бойынша бастапқы материалдарды қалыптастырумен аяқталады;

нақты жəне толық ашылып көрсетілген психологиялық мінездемені алу мақсатында 
жеке психофизиологиялық зерттеуді жəне əңгімелесуді;

бейімделуді бұзушылық белгілері болған кезде қосымша тестілерді қолдануды 
қамтиды. 

113. Куəландырылатын адамда қауіп-қатер факторлары болған кезде кандидат 
қосымша зерттеуге жіберіледі.

114. ПФЗ қорытындысы ƏДК-нің дəрігер-психиатрына куəландырылатын адаммен 
мақсатты бағытталған жəне тереңдетілген клиникалық əңгімелесуді құруға, жасырын 
психикалық патологияны анықтауға жəне куəландырылатын адамның жеке тұлғасының 
психопатологиялық ерекшеліктері туралы қорытынды шығаруға мүмкіндік береді. 
Көрсетілген зерттеу қосалқы ақпарат беретінін ескеру қажет. Дəрігер-психиатр өзінің 
сараптамалық қорытындысын психодиагоностикалық зерттеу нəтижелеріне толық 
тəуелді қылмайды, себебі олардың шынайылығы мен сараптамалық маңыздылығы 
дəрежесі көптеген факторларға: зерттеуді жүргізген психологтың даярлық деңгейіне 
жəне практикалық тəжірбиесіне, алынған нəтижелерді мұқият өңдеуге, оларды түсінудің 
дұрыстығы мен басқа да себептерге байланысты болады. 

115. Ішкі істер органдары бөліністерінің кадр қызметтері, Ішкі істер министрлігіне 
ведомстволық бағынысты білім беру ұйымдары үшін психологиялық зерттеу нəтижелері 
бойынша қорытындылар осы Қағидаларға 15-қосымшаға сəйкес қызметке, оқуға түсетін 
адамдарға, ішкі істер органдарына қызметке немесе осы Қағидаларға 16-қосымшаға сəйкес 
білім беру ұйымдарына түсуге жарамды деп танылған қатардағы жəне басшы құрамдағы 
адамдарға толтырылады. Қорытындылар ұсынымдық сипатқа ие, олар канди даттың толық 
ашып көрсетілген психологиялық мінездемесін жəне оның нақты қызмет түріне кəсіби 
жарамдылығы туралы мынадай қорытындылардың біреуін қамтиды. 

«Ұсынылады» деген қорытынды қызметінің немесе оқуының табыстылығы жəне 
мінез-құлқының ауытқуы (нормативсіз болуы) немесе кəсіби ауруының даму мүмкіндігінің 
төмендігі не бейімделу аяқталғаннан кейін кəсіби қызметі жеткілікті деңгейде тиімді əрі 
сенімді болып болжанатын адамдарға қатысты шығарылады. Оның жедел-қызметтік 
жұмыстағы тиімділігі мен сенімділігі негізінен кəсіби дайындық немесе тұрақты кəсіби 
дағдыларына байланысты айқындалады. Тұрақты кəсіби дағдыларды игеру – осы 
санаттағы кандидаттар үшін бейімделуінің бұзылуының немесе қысылтаяң жағдайларда 
мінез-құлқының ауытқуының алдын алудың маңызды бөлігі болып табылады. 

«Ұсынылмайды» деген қорытынды:
жеке ерекшеліктері ұдайы шамадан тыс тырысуынан функциялық резервінің жылдам 

тозуына байланысты тіпті қызметке сапалы кəсіби даярлығы жəне жоғары уəждері болған 
кезде ұсынылып отырған лауазымдағы қызметінің немесе оқуының табыстылығын сенімді 
болжауға мүмкіндік бермейтін; 

ауруының даму жоғары ықтималдылығы бар бейімделмеудің айқын белгілері, қызметке 
немесе оқуға қанағаттанарлықсыз уəжі, жағымсыз жеке ерекшеліктері, қоғамға қарсы 
мінез-құлық нысаны бар;

 кəсіби маңызды психологиялық жəне психофизиологиялық қасиеттерінің төмен 
деңгейі, функционалдық жүйелерінің төмендетілген резерві бар адамдарға қатысты 
шығарылады. 

116. Психологиялық мінездеме медициналық куəландыру туралы анықтамаға міндетті 
түрде енгізіледі жəне ПФЗ бастығының қолымен расталады. 

117. Психофизиологиялық зертхана бастығы əрі бас сарапшы-психолог, жетекші сарап-
шы – психолог, аға сарапшы – психолог, сарапшы –психолог жəне сарапшы – функциялық 
диагностика дəрігері психология бойынша дайындығы бар жоғары психологиялық немесе 
медициналық білімі бар сарапшы-мамандар болып табылады. 

2-параграф. Полиграфологиялық зерттеу.
118. Зерттеуден өтудің негізгі мақсаты қосымша ақпарат алу жəне «Қазақстан 

Республикасының ішкі істер органдарында полиграфологиялық зерттеуден өту 
қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2014 жылғы 19 
маусымдағы № 683 қаулысына сəйкес ішкі істер органдарына қызметке қабылданатын, Ішкі 
істер министрлігіне ведомстволық бағынысты білім беру ұйымдарына түсетін азаматтар 
хабарлайтын мəліметтердің шынайылығын тексеру болып табылады. 

119. Ішкі істер органдарына қызметке қабылданатын, білім беру ұйымдарына түсетін 
азаматтар кадр бөлінісінің жолдамасы бойынша ƏДК-да зерттеуден өтеді. 

120. Зерттеуден өтудің негізгі міндеттері:
қызметке, білім беру ұйымдарына оқуға қабылдаған кезде;
мыналардың: тыйым салынған қоғамдық бірлестіктер қызметінің, қылмыстық 

жəне террористік ұйымдардың жəне басқалардың мүдделерінде қызметке, білім беру 
ұйымдарына оқуға келудегі құқыққа қайшы ниетін;

жүріс-тұрысындағы жасырын ауытқуларды, жағымсыз тəуелділігін, есірткі, 
психотроптық жəне психикалық жəне физикалық тəуелділік туғызатын өзге де психоактивті 
заттарды тұтынуды;

ішкі істер органдарында қызметті толық өткеруге кедергі келтіретін жасырылған 
сырқаттарды, өз-өзіне қол жұмсауға бейімділігін;

сауалнамалық деректерді, кірістер туралы, мүлкі жəне мүліктік сипаттағы 
міндеттемелер, қос азаматтығының бар екендігі, жалған құжаттарды пайдаланғаны ту-
ралы мəліметтерді жасыруды немесе бұрмалауды;

сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар жасауының, бөгде адамдарға құпия немесе 
қызметтік ақпарат беруінің бұрын орын алған фактілерін;

тəртіптік, əкімшілік жəне қылмыстық, оның ішінде сыбайлас жемқорлық құқық 
бұзушылықтар жасағаны үшін қылмыстық жауаптылыққа тартылу фактілерін;

тыйым салынған қоғамдық бірлестіктермен, қылмыстық жəне террористік ұйымдармен 
байланыстарын немесе егер ол бұрын олардың қызметтік міндеттемелеріне кірмеген 
болса, коммерциялық құрылымдарға қатысуын;

қызметтік өкілеттіктерін теріс пайдалануын анықтайды. 
121. Полиграфологиялық зерттеуден ƏДК-нің медициналық куəландыруы аяқталған нан 

кейін қызметке, оқуға түсуге жарамды деп танылған жəне психофизиологиялық зерт теу 
нəтижелері бойынша ұсынылған адамдар өтеді. 

Осы Қағидаларға 17-қосымшаға сəйкес нысан бойынша полиграфологиялық зерттеуге 
алдын ала жазылу журналында күнін, уақыты мен полиграфологтың тегін көрсете отырып, 
ПГЗ өткізу жазбасы алдын ала жазылады. 

Зерттеуді полиграфты пайдалана отырып, полиграфолог жүргізеді жəне бұл бірқатар 
жүйелі кезеңдерді қамтиды:

1) зерттелетін адаммен тестілеу алдындағы əңгімелесу;
2) зерттелетін адамды тестілеу;
3) қорытынды шығару.
122. Зерттелетін адам тестіні осы Қағидаларға 18-қосымшаға сəйкес нысан бойынша 

арнайы жабдықталған үй-жайларда өтеді. Зерттеу зерттелетін адамның қалауы бойын ша 
мемлекеттік не орыс тілінде өткізіледі жəне зерттелетін адамда қорлау немесе тіл тигізу 
сезімінің туындауын болдырмайды. Қажет болған жағдайда аудармашы ұсы нылады. 

123. Полиграфолог зерттеу жүргізер алдында қолдағы материалдармен алдын ала 
танысады, қажет болған кезде зерттелетін адамның денсаулығының жай-күйі туралы 
медициналық құжаттарды зерделейді жəне медициналық мекеменің тиісті мамандары-
мен ақылдасады.

124.Зерттелетін адаммен жүргізілетін тестілеу алдындағы əңгімелесулер:
1) зерттелетін адамның құқықтарын, сондай-ақ зерттеудің міндеттерін түсіндіруді;
2) полиграфпен жəне оның жұмыс істеу қағидатымен танысуды;
3) сұрақтарды талқылауды жəне түзетуді;
4) жауаптан жалтаруды, тəртібі мен əңгімесіндегі күйгелектігін, іс-қимылының 

сəйкессіздігін анықтау мен тіркеуді көздейді.
125. Тестілеуді өткізу кезінде зерттелетін адам осы Қағидаларға 19-қосымшаға сəйкес 

нысан бойынша екі бөліктен тұратын полиграфологиялық зерттеу туралы декларацияны 
(бұдан əрі – декларация) толтырады. Декларацияның бірінші бөлігі тестілеуді өткізгенге 
дейін, декларацияның екінші бөлігі тестілеуді өткізгеннен кейін толтырылады.

Тестілеу сəтінде көңіл-күйі нашарлаған зерттелетін адам бұл туралы тестілеуді жүргізу 
басталғанға дейін полиграфологқа хабарлайды жəне ол туралы декларацияда көрсетеді. 
Бұл жағдайда осындай адамдарды тестілеу осы күн ішінде басқа уақытта не басқа күні 
жүргізіледі, бұл ретте көңіл-күйінің нашарлау себебі бойынша тестілеуді ауыстыруға он 
күнтізбелік күн ішінде кемінде екі рет жол беріледі.

Сонымен қатар, зерттелетін адамды:
1) жүрек-қантамыры немесе тыныс алу қызметінің бұзылуына байланысты сырқаты 

күрт ушыққан жағдайда (зерттелетін адам тиісті медициналық қорытынды ұсынады);
2) зерттелетін адам алкогольге немесе есірткіге мас күйде болса немесе улануының 

қалдық құбылыстары болса;
3) жүктілігі туралы деректер болса тестілеуге жол берілмейді.
126.Зерттеу жүргізген кезде оны аудио жəне бейнеге жазып алу жүзеге асырылады, 

ол туралы зерттелетін адамға хабарланады.
127. Зерттелетін адамды үздіксіз тестілеудің ұзақтығы 120 минуттан аспауы тиіс. 

Жүктемені азайту үшін тестілеу барысында зерттелетін адамға ұзақтығы 15 минутқа 
дейінгі демалыс беріледі.

Бұл ретте, зерттеу жүргізген кезде бір полиграфологқа арналған жұмыс жүктемесі 
күніне екі адамнан аспауы тиіс.

128. Зерттеуден өту нəтижелері бойынша зерттелетін адамның қойған сұрақтарға бер-
ген жауаптарының дұрыстығы туралы тұжырымы бар қорытынды жасалады.

Қорытындыға жүргізілген зерттеулердің мəнін барынша анықтайтын қосымша 
мəліметтер жазылуы мүмкін.

129. Зерттеу барысында алынған ақпарат ықтималдық, ұсынымдық сипатқа, сондай-ақ 
қосалқы мəнге ие болады, кадр бөліністерінің қызметкерлері жəне білім беру мекемелерінің 
қабылдау комиссиялары, аттестаттау комиссиялары жəне өзіндік қауіпсіздік қызметтері 
(бұдан əрі – мүдделі бөліністер) қызметке, білім беру ұйымдарына оқуға қабылдау туралы 
мəселені шешкен кезде пайдаланады.

130. Дайындалып жатқан, жасалып отырған немесе жасалған құқық бұзушылықтарға 
зерттелетін адамның қатыстылығы туралы ақпарат зерттеу барысында анықталған кезде 
полиграфолог оны мүдделі бөліністердің бастықтарына (басшыларына) жеткізеді жəне 
ол заңнамада белгіленген тəртіппен тексеріледі.

131. Полиграфологиялық зерттеу нəтижелері бойынша қорытындыны осы 
Қағидалдарға 20-қосымшаға сəйкес нысан бойынша полиграфолог үш жұмыс күні ішінде 
дайындайды, содан кейін мүдделі бөлініске жібереді. Қорытындының жарамдылық 
мерзімі – 12 ай. 

132. Зерттеу материалдары қызмет бабында пайдалануға арналған құжаттарға 
жатқызылады.

133. Зерттеу материалдары (зерттеудің нəтижелері туралы қорытынды, полиграмм 
түрінде принтерден басып шығарылған психофизиологиялық реакциялар, аудио жəне 
бейне материалдар, сұрақнамалар жəне басқа да құжаттар) зерттеуге жолдаған бөліністің 
мұрағатында: 

1) қызметке, білім беру ұйымдарына оқуға түскен жəне қабылданбаған азаматтарға 
қатысты бес жыл бойы;

2) қатардағы жəне басшы құрамның адамдарына қатысты жиырма бес жыл бойы 
сақталады.

134. Зерттеудің нəтижелерін жария еткені жəне бұрмалағаны үшін полиграфолог жəне 
Қазақстан Республикасының ішкі істер органдары мүдделі бөліністерінің бастық тары 
(басшылары) Қазақстан Республикасының заңдарына сəйкес жауапкер шілікте болады.

4. Ішкі істер органдарының қатардағы жəне басшы құрамдағы адамдарының, ішкі 
істер органдары білім беру ұйымдарының тыңдаушылары мен курсанттарының, 

ішкі істер органдарында қызмет өткерген азаматтардың ауруларының, 
мертігулерінің (контузияларының, жаралануының, жарақаттарының) ішкі істер 

органдарында қызмет өткеру кезеңімен (əскери қызметтің міндеттерімен) себепті 
байланысын анықтау

135. Себепті байланыс – бұл қатардағы жəне басшы құрамдағы адамның, Ішкі істер 
министрлігіне ведомстволық бағынысты білім беру ұйымдарының тыңдаушылары мен 
курсанттарының немесе ішкі істер органдарында қызмет өткерген азаматтардың ауруының 
жəне мертігуінің уақытын жəне мəн-жайын айқындайтын, оны штаттық əскери-дəрігерлік 
комиссия белгілейтін, сондай-ақ əлеуметтік көмектің түрлерін көрсету үшін медициналық-
əлеуметтік сараптама комиссиясы (бұдан əрі – МƏСК) белгілейтін мүгедектік салдарынан 
болған себепті айқындайтын сараптамалық санат.

136. Қатардағы жəне басшы құрамдағы адамдарының, Ішкі істер министрлігіне 
ведомстволық бағынысты білім беру ұйымдарының тыңдаушылары мен курсанттарының 
немесе Қазақстан Республикасының ішкі істер органдарында қызмет өткерген 
азаматтардың ауруларының, мертігулерінің себепті байланысы айқындалады. 

137. Ішкі істер органдарында қызмет өткеру кезеңінде азамат ауру, қызмет өткерген 
(қызметтік міндеттерін атқару) кезеңінде алынған мертігу бойынша емдеуде болған жəне 
ƏДК-ға медициналық куəландыруға жолданбаған, азаматта соғыс қимылдарына қатысқан 
кезеңде алынған дене жарақаттарының анық салдары болған, сондай-ақ ішкі істер орган-
дарында қызмет өткеру кезеңінде азамат ауру, қызмет өткерген (қызметтік міндеттерін 
атқару) кезеңінде не ішкі істер органдарындағы жұмыс орнынан босатылғаннан кейін бір 
жыл өткенге дейін алынған мертігу салдарынан азаматтың мүгедектігі белгіленген не-
месе ол қайтыс болған жағдайларда аурудың, мертігудің себепті байланысын Қазақстан 
Республикасы ІІМ ОƏДК анықтайды.

138. Медициналық куəландыру барысында сараптамалық диагноз қойылған 
қатардағы жəне басшы құрамдағы адамдарға, Ішкі істер министрлігіне ведомстволық 
бағынысты білім беру ұйымдарының курсанттары мен тыңдаушыларына жəне əскери 
жиынға шақырылған адамдарға ƏДК осындай адамдар тергеуде болған жағдайларды 
қоспағанда, осындай адамдар алған аурулардың, мертігулердің себепті байланысын 
міндетті тəртіппен анықтайды. 

139. «Ұлы Отан соғысының қатысушылары мен мүгедектерiне жəне оларға 
теңестiрiлген адамдарға берiлетiн жеңiлдiктер мен оларды əлеуметтiк қорғау ту-
ралы» 1995 жылғы 28 сəуірдегі № 2247 Қазақстан Республикасының Заңына, осы 
саладағы қатынастарды реттейтін Қазақстан Республикасының заңнамалық жəне өзге 
де нормативтік актілеріне, сондай-ақ «Семей ядролық сынақ полигонындағы ядролық 
сынақтар салдарынан зардап шеккен азаматтарды əлеуметтік қорғау туралы» 1999 жылғы 
16 қарашадағы № 480-І Қазақстан Республикасының Заңына жəне «Əскери қызметшілер 
мен олардың отбасы мүшелерінің мəртебесі жəне оларды əлеуметтік қорғау туралы» 2012 
жылғы 16 ақпандағы № 561-IV Қазақстан Республикасының Заңына, осы Қағидаларға 
сəйкес Қазақстан Республикасы ІІМ ОƏДК бұрынғы қатардағы жəне басшы құрамдағы 
адамдарға, Ішкі істер министрлігіне ведомстволық бағынысты білім беру ұйымдарының 
курсанттары мен тыңдаушыларына жəне əскери жиынға шақырылған адамдарға олардың 
өтініштері, ішкі істер органдары кадр қызметтерінің, əскери бөлімдер командирлерінің, ҚІД, 
ҚІБ, ҚІб жəне халықты əлеуметтік қорғау органдарының қолдаухаттары бойынша, өтініш 
иесі, санамаланған органдар ұсынған не бұрынғы КСРО-ның Мемлекеттік мұрағаттарынан 
табылған, көрсетілген кезеңдегі аурулар, мертігу фактісін растайтын əскери-есептік жəне 
медициналық сараптама құжаттары бойынша мертігудің себепті байланысын анықтайды. 

140. Қызмет өткергенін, Ұлы Отан соғысының майдандарында сол кездегі армияда 
болғанын, басқа да қарулы қақтығыстарға, жауынгерлік операцияларға қатысқанын, 
сондай-ақ мертігу (жаралану, контузия, жарақаттану) жəне ауру фактісін растайтын 
мұрағаттық құжаттарды іздеуді ішкі істер органдары арнайы мемлекеттік мұрағатының 
бөліністері жəне жергілікті əскери басқармалардың органдары жүргізеді. 

141. Ішкі істер органдарының қатардағы жəне басшы құрамдағы адамдарына не-
месе ішкі істер органдарында қызмет өткерген азаматтарға мертігудің себепті байла-
нысын анықтау туралы ƏДК қорытындысы мертігу (жаралану, контузия, жарақаттану) 
мəн-жайлары туралы актінің немесе қызметтік тексеру материалдарының негізінде 
шығарылады. 

142. Мертігуді алудың мəн-жайлары туралы актіні азамат қызметін өткерген ішкі 

істер органдарының кадр қызметтері береді жəне акт мертіккен сəттен бастап бір ай-
дан кешіктірмей ресімделеді, басқа жағдайларда қызметтік тексеру жүргізіледі жəне 
ресімделеді.

143. Мертігуді алудың мəн-жайлары туралы актіде мертігуді алудың мəн-жайлары 
жəне ішкі істер органдарында қызметтік міндеттерін атқарумен байланысы көрсетіледі. 

144. Ішкі істер органдарының ƏДК-сы мертігуді алудың мəн-жайлары туралы актіні 
жəне мертігуді алудың мəн-жайлары көрсетілген растау құжаттарын жəне басқаларын 
қарау негізінде мертігудің себепті байлынысы туралы ƏДК қорытындысын шығарады.

145. Ауру, мертігу туралы жаңадан ашылған мəн-жайлар жəне олардың ішкі істер 
органдарында қызмет өткеру (қызметтік міндеттерді орындау) кезеңімен байланысы 
болған кезде аурудың, мертігудің себепті байланысы туралы ƏДК қорытындысы сырттай 
(құжаттар бойынша) қайта қаралады.

Штаттық жəне штаттан тыс ƏДК-лардың аурулардың, мертігулердің, қаза табудың 
(қайтыс болудың) себепті байланысы туралы қорытындылары бір данада, қолдану мерзімі 
шектелмей бір рет беріледі. 

146. Аурулардың, мертігулердің себепті байланысын анықтау азаматтардың, халықты 
əлеуметтік қорғау саласындағы орталық атқарушы органның аумақтық бөліністерінің, 
зейнетақымен қамсыздандыруды жүзеге асыратын органдардың, ішкі істер органда-
ры, сондай-ақ Қазақстан Республикасының Қарулы Күштеі, басқа əскерлері мен əскери 
құралымдары кадр қызметтерінің өтініші негізінде жүргізіледі.

147. Ауру туралы куəлікте, анықтамда немесе басқа да медициналық құжаттарда 
аурудың, мертігудің себепті байланысы туралы ƏДК қорытындысы болмаған кезде, 
көрсетілген құжаттар дұрыс ресімделмеген, азамат аурудың, мертігудің себепті байланысы 
туралы ƏДК-ның қорытындысымен келіспеген кезде, сондай-ақ ішкі істер органдарында 
қызмет өткергенін куəландыратын құжаттарда ішкі істер органдарындағы қызметтен «ауру 
бойынша» немесе «денсаулық жағдайы бойынша» босатылғаны туралы жазулар болған 
кезде құжаттар Қазақстан Республикасы ІІМ ОƏДК-сына қарауға жолданады.

148. Құжаттарды қарау нəтижелері жəне ішкі істер органдарының штаттық ƏДК-сының 
аурудың, мертігудің себепті байланысы туралы қорытындысы ƏДК отырысының хаттама-
сымен ресімделеді жəне сараптамалық қорытынды шығарылады. 

149. Ішкі істер органдарында қызмет өткерген азаматтың құжаттарында аурудың 
диагнозы көрсетілмеген жағдайда, бірақ медициналық куəландырудан өткен сəтте 
қолданыста болған талаптардың (аурулар кестесінің) тармағы көрсетілген жағдайда ішкі 
істер органдарының штаттық ƏДК-сы аурудың, мертігудің себепті байланысы туралы өзінің 
қорытындысында талаптардың (аурулар кестесінің) көрсетілген тармағында көзделген 
аурулардың атауларын көрсетеді.

150. Егер ішкі істер органдарының қатардағы жəне басшы құрамдағы адамдардың не-
месе ішкі істер органдарында қызмет өткерген азаматтардың əртүрлі жағдайларда пай-
да болған (алған) бірнеше аурулары, мертігулері немесе олардың салдары анықталса, 
себепті байланыс туралы ƏДК қорытындысы бөлек шығарылады.

151. Құжатта себепті байланыс туралы ƏДК қорытындысының бұрын шығарылған 
аурудың, мертігудің диагнозы нақты көрсетілмесе, ішкі істер органдарының штаттық ƏДК-
сы тұжырымын өзгертпей, алғашқы диагнозды көрсетеді, одан кейін аурудың, мертігудің 
нақтыланған диагнозын көрсетеді жəне ол бойынша себепті байланысы туралы ƏДК 
қорытындысын шығарады.

152. Азаматтың медициналық куəландыру нəтижелері туралы құжаттары болмаған 
немесе оған медициналық куəландыру жүргізілмеген кезде аурудың, мертігудің себепті 
байланысы туралы ƏДК қорытындысын шығару үшін негіздеме ауру тарихындағы, 
медициналық кітапшадағы, медициналық анықтамадағы, мұрағат анықтамасындағы 
жазбалар болып табылады.

153. Егер оларға қатысты себепті байланыс анықталып жатқан адамдардың 
медициналық құжаттарында аурудың жекелеген симптомдары ғана көрсетілсе, онда ƏДК 
осы аурудың себепті байлынысы мəселесін шешуге құқылы.

154. Бұрынғы қатардағы жəне басшы құрамдағы адамдарында, əскери қызметшілерде 
осы Қағидалардың 164-тармағының 1), 3) тармақшаларында көрсетілген жағдайларда 
алған дене жарақатының айқын көрінетін зардаптары (аяқ-қолының болмауы, сүйек 
кемістігі, жарақаттан кейінгі көлемді тыртықтар, бөгде денелердің болуы) бар болған 
кезде, егер көрсетілге н оқиғаларға жататын кезеңдерде дене жарақатын алудың жанама 
фактісінің болуын растайтын əскери-есептік жəне медициналық құжаттар ұсынылған бол-
са, ƏДК-ға құжаттарды жіберген кадр қызметтері, ҚІД, ҚІБ, ҚІб не оларды қарастырушы 
ƏДК жарақаттану сипатын, ескілігін жəне дəл орнын анықтау үшін сот-медициналық 
сараптаманың куəландыруына жібереді.

Қазақстан Республикасы ІІМ ОƏДК ерекше жағдайларда айқын көрінетін дене 
жарақаттарының сипаты мен ескілігін анықтау үшін комиссиялық тексеру жүргізеді, де-
ректер хаттамаға енгізіледі жəне оған оны жүргізген адамдар қол қояды. 

155. Басындағы,  мойнындағы жарақатты немесе бір уақытта алған кез келген жердегі 
көптеген жарқыншақ жарақаттарды көрсететін деректер бар болған кезде ƏДК бір уақытта 
бар контузия бойынша қорытынды шығарады.

156. Куəгерлік айғақтар бұрынғы қатардағы жəне басшы құрамдағы адамдарда ауырған 
аурулары немесе контузиялары фактісін анықтау үшін негіз бола алмайды.

Куəгерлік айғақтар ішкі істер органы бастығының, əскери бөлім командирінің нұс қауы-
мен мертігу фактісі бойынша қызметтік тергеу жүргізілген кезде ғана ескерілуі мүмкін.

157. Егер ƏДК қараған құжаттарда аурудың, мертігудің (жараланудың, контузияның, 
жарақаттанудың) себепті байланысы туралы қаулы шығару үшін қажетті мəлімет тер 
болмаса, тиісті мекемелер мен мұрағаттардан əскери-есептік, медициналық сараптама 
құжаттары қосымша сұратылады.

158. Аурулардың , мертігулердің  (контузиялардың , жарақаттанулардың , 
жараланулардың) себепті байланысын анықтау үшін осы Қағидалардың 139-тармағында 
санамаланған адамдарға ОƏДК-да мынадай құжаттар қарауға жатады:

1) іс жүзінде əскери қызметті өткеру кезеңінде немесе Қарулы Күштерден босатылу 
кезінде ƏДК-ның куəландыру нəтижелері туралы деректері бар əскери-есептік құжаттар 
(əскери билет, қызыл армия кітапшасы, əскери міндеттен босату туралы куəлік, тіркеу 
куəлігі, емделуге кету туралы бұйрықтан үзінді жəне т.б.);

2) мертігу (жаралану, контузия, жарақаттану) жəне ауру фактісін растайтын əскери-
медициналық құжаттар (ауру туралы куəлік, мертігу туралы анықтама, мертігу мəн-
жайлары туралы акт, əскери-емдеу мекемелердегі емделу фактісі жəне нəтижелері туралы 
мұрағаттардың анықтамалары);

3) Қарулы Күштерде қызмет өткергенін, емделуде болғанын, əскери-дəрігерлік комис-
сия куəландыруын тікелей немесе жанама растайтын басқа да құжаттар;

4) мертігу (жаралану, контузия, жарақаттану) жəне ауру фактісін жанама растайтын 
құжаттар (бөлім бойынша бұйрықтардан үзінділер, жауынгерлік, қызметтік, партиялық 
мінез демелердің, аттестаттаулардың, наградтау парақтарының, сот материалдарының 
көшірмелері);

5) өтініш білдірген уақыты мен себептерін көрсете отырып, əскери қызметшінің, ішкі 
істер органдарының қатардағы жəне басшы құрамдағы адамының медициналық көмек 
көрсетуге өтініш білдіргенін растайтын əскери жəне азаматтық емдеу мекемелерінің 
құжаттары;

6) МƏСК-те осы уақыттағы жəне мұрағаттық куəландыру материалдары;
7) арнайы тексерістердің материалдары бойынша мертігу (жаралану, контузия, 

жарақаттану) туралы деректер.
159. ОƏДК құжаттарды қарап, əрбір нақты жағдайда:
1) мертігу (жаралану, контузия, жарақаттану) мен аурудың себепті байланысы тура-

лы қаулыны ресімдеу;
2) қосымша материалдар сұрату;
3) ҚІД, ҚІБ, ҚІб медициналық комиссиясында медициналық тексеру, сот-медициналық 

сараптама, куəландыру жүргізу;
4) мəселенің мəні бойынша түсіндірме беру;
5) тиесілігі бойынша құжаттарды жіберу туралы шешім қабылдайды.
160. Жараланудың, контузияның, жарақаттанудың, мертігудің жəне аурудың себепті 

байланысын жан-жақты негіздей отырып, құжаттарды қарау нəтижелері əскери-дəрігерлік 
комиссия отырысының хаттамасымен ресімделеді, сырттай қорытындылар кітабына 
ен гізіледі, комиссияның төрағасы мен барлық мүшелері қол қояды жəне елтаңбалы 
мөрмен бекітіледі.

161. Əскери-есептік құжаттардан басқа ƏДК қаулысын негіздеуде пайдаланылған 
құжаттар мұрағатта сақтауға жатады. 

162. МƏСК үшін қаулы қабылданған шешімді негіздейтін құжаттар көрсетіліп, себепті 
байланысты анықтаған ƏДК-нің бланкісінде нысан бойынша жалғыз данада ресімделеді, 
Қазақстан Республикасы ІІМ ОƏДК бастығы қол қояды, ал олар болмаған жағдайда 
олардың орынбасары қол қояды, қорытынды елтаңбалы мөрмен бекітіледі. 

Қаулы аталған адамға мүгедектікті белгілейтін МƏСК-ке жіберіледі (беріледі). ƏДК-ға 
қарау үшін құжаттарын жолдаған органдар мен азаматтарға (халықты əлеуметтік қорғау 
органдарын қоспағанда) нақты МƏСК-ке қаулы жолданғаны туралы хабардар етіледі, 
оларға əскери-есептік құжаттар қайтарылады.

163. Аурулар болған кезде ƏДК мынадай редак цияда себепті байланыс туралы 
қаулы қабылдайды:

1) «Ауру құқық қорғау органдарында қызмет өткеру кезінде алынған» деген қаулы, егер 
ол куəландырылатын адамда ішкі істер органдарында əскери қызмет өткеру кезеңінде 
туындаса немесе көрсетілген кезеңде ішкі істер органдарындағы əскери қызметке 
жарамд ылық санатын өзгертетін ауырлық дəрежесіне жеткен болса, сондай-ақ əскери 
қызметтен босатылғаннан кейін бір жыл ішінде диагнозы қойылған созылмалы баяу 
үдемелі науқастанулар кезінде, науқастанудың басталуын ішкі істер органдарындағы 
əскери қызмет өткеру кезеңіне жатқызса, аурудың басталуын көрсетілген кезеңге 
жатқызуға мүмкіндік беретін медициналық құжаттар болған кезде ішкі істер органдарының 
қатардағы жəне басшы құрамдағы адамдарына немесе ішкі істер органдарында əскери 
қызмет өткерген азаматтарға шығарылады;

2) «Ауру құқық қорғау органдарында қызметтік міндеттерін орындау кезінде алынған» 
деген қаулы, егер ол аса қауіпті инфекцияның эпидемиялық ошағында болу уақытында 
жұқтырып алған кезде алынса, сондай-ақ осыған байланысты көзделген жеңілдіктерді 
пайдаланатын (қылмыстық-атқару жүйесінің медициналық мекемелерінде тікелей істейтін) 
жəне сотталған науқастармен тікелей қатынастағы қызметкерлер туберкулезбен, ЖҚТБ-
мен ауырған жағдайда шығарылады;

3) «Ауғанстанда немесе жауынгерлік іс-қимылдар жүргізілген басқа да мемлекеттерде 
əскери қызмет өткерумен байланысты ауру» деген қаулы; егер қатардағы жəне басшы 
құрамдағы адамдар жəне бұрынғы КСР Одағы үкіметтік органдарының шешімдеріне 
сəйкес басқа мемлекеттердің аумағында жауынгерлік іс-қимылдарға қатысқан əскери 
қызметшілер, оқу жиындарына шақырылған жəне жауынгерлік іс-қимылдар жүргізіліп 
жатқан кезінде басқа мемлекеттерге жіберілген (зейнетақы тағайындау үшін еңбек 
сіңірген жылдарын жеңілдікті есептеген жағдайда – қызметтің 1 айы 3 айға), бұрынғы 
КСР Одағының республикаларында бейбітшілік пен құқық тəртібін орнату бойынша 
аралас күштердің құрамында, бірақ 1992 жылғы 4 шілдеден ерте емес уақытта болып 
ауырған болса, шығарылады.

Аталған қаулы егер аурудың басталуын көрсетілген оқиғаларға қатысу кезеңіне жатқызуға 
мүмкіндік беретін медициналық құжат болған кезде жоғарыда санамаланған адамдарға 
жауынгерлік іс-қимылдар жүргізіліп жатқан шет мемлекеттердің аумағынан кеткеннен кейін 
алғашқы 5 жыл ішінде белгіленіп, созылмалы, ақырын асқынған аурулар болған кезде 
шығарылады. 

4) «Майданда болуына байланысты ауру» - егер ауру куəландырылатын адамның 
азаматтық жəне Ұлы отан соғыстарының жылдары əрекет ететін армияның құрамында, 
1929 жылы Қытай-Шығыс темір жолында, 1938 жылы Хасан көліндегі жəне 1939 
жылы Халхин-Гол өзеніндегі ұрыстарда, 1939 жылы Батыс Беларусьтағы жəне Батыс 
Украинадағы жауынгерлік іс-қимылдар кезеңінде, 1939-1940 жылдарғы совет-финлян-
дия соғысы кезінде, Жапониямен соғыс кезінде, сондай-ақ 1944 жылғы 12 қаңтардан 
бастап 1951 жылғы 31 желтоқсанға дейінгі кезеңде Украина КСР, Беларусь КСР, Литва 
КСР, Латвия КСР, Эстон КСР аумақтарында майданда болған халықты қорғайтын 
жойғыш батальондар, взводтар мен отрядтар құрамында əскери операцияларда 
(соғысқа қатысушының куəлігі болған кезде), екінші əлемдік соғыс жылдары парти-
зан отрядтарының, жасырын топтардың жəне басқа фашизмге қарсы құралымдардың 
құрамында фашистік Германияға жəне оның одақтастарына қарсы əскери іс-қимылдарда, 
тұтқында болған кезінде (егер тұтқындау ерікті болмағаны жəне əскери қызметші тұтқында 
болғанда Отанына қарсы қылмыс жасамағаны дəлелденсе), сондай-ақ егер көрсетілген 
оқиғаларға дейін болған ауру оларға қатысқан кезде ауырлаған деңгейге жетіп, əскери 
қызметке, ішкі істер органдарындағы, ҰҚК-дағы қызметке жарамдылығы санатын өзгертсе 
(оның ішінде уақытша), сондай-ақ егер аурудың басталуын аталған оқиғаларға қатысу 
кезеңіне жатқызуға мүмкіндік беретін медициналық құжаттар болса созылмалы, баяу 
асқынатын аурулар болса;

5) «Құқық қорғау органдарында қызметтік міндеттерге байланысты емес аурулар» деген 
қаулы егер ол куəландырылатын адамда ішкі істер органына қызметке кіргенге дейін жəне 
ішкі істер органында қызмет өткеру кезеңіне дейін куəландырылатын адамның ішкі істер 
органындағы қызметке жарамдылық санатын өзгерту дəрежесіне жетпесе шығарылады. 

164. Мертігулер (контузиялар, жаралану, жарақаттар) кезінде əскери-дəргерлік комис-
сиялар себепті байланыс туралы қаулыны мынадай редакцияда қабылдайды: 

1. «Қызметтік міндеттерді (əскери қызметтің міндеттерін) атқару кезіндегі мертігулер 
(контузиялар, жаралану, жарақаттар)» деген қаулы ішкі істер органдарының қатардағы 
жəне басшы құрамдағы адамдарына немесе ішкі істер органдарында қызмет өткерген 
азаматтарға, егер ол куəландыратын адамда қызметтік міндеттерді атқару кезінде, 
сондай-ақ радиактивті заттардың əсерлері, иондаушы сəулелендірудің, ракетаның 
жанар-жағармайлары жəне өзге де жоғары уландырғыш заттар, электромагниттік өрістер 
жəне оптикалық кванттық генераторлар көздерінің əсеріне байланысты зақымдаулардың 
нəтижесінде болса шығарылады. 

Осындай қаулы куəландырылатын адам мынадай жағдайларда мертігулер (контузи-
ялар, жаралану, жарақаттар) алғанда қабылданады: 

1) мемлекеттің меншігін күзету, қоғамдық құқықтық тəртіпті, əскери тəртіпті қолдау 
жəне сақтау, адам өмірін құтқару бойынша борышын өтеу кезінде; 

2) егер зардап шегуші лауазымдық нұсқаулықтың, Қарулы Күштердің жалпы əскери 
жарғысының, бұйрықтар жəне директивалардың, тəлімгерлік пен басшылықтың, 
нұсқаулардың жəне басқа да басшылық алынатын құжаттардың талаптарын бұзбаса, 
қызметке келу немесе қызметтен қайту жолында, іссапарға бару кезінде, іссапар 
уақытындағы қызметтік сапарларда жəне қызмет орнына қайту кезінде;

3) егер зардап шегуші лауазымдық нұсқаулықтың, Қарулы Күштердің жалпы əскери 
жарғысының, бұйрықтар жəне директивалардың, тəлімгерлік пен басшылықтың, 
нұсқаулардың жəне басқа да басшылық алынатын құжаттардың талаптарын бұзбаса 
ішкі істер органының, əскери бөлімнің аумағында немесе жұмыстың, əскери қызметтің 
өзге орнында, белгіленген үзілісті қоса алғанда, жұмыс (оқу) уақыты ішінде сабақта; 

4) егер сол жерде болуы қатардағы жəне басшылық құрам адамының, əскери қызметшінің 
күн міндеттеріне жəне тəртібіне немесе ол ішкі істер органы басшысының, тиісті командирдің 
(бастықтың) бұйрығымен жіберілген болса, ішкі істер органының, əскери бөлімнің аумағынан 
тыс жерде; 

5) осы тапсырмалар қызметпен байланысты болмаса да, мемлекеттік немесе қоғамдық 
міндеттерді орындау кезінде, сондай-ақ арнайы тапсырмаларды орындау кезінде; 

6) интернационалдық борышты орындау кезінде;
7) донорлық функцияларды орындауға байланысты. 
2. «Қызметтік міндеттерді атқару кезіне байланысты емес, жазатайым жағдай 

нəтижесінде мертігулер (контузиялар, жаралану, жарақаттар)» деген қаулы, егер ол 
қызметтік міндеттерді атқаруға байланысты емес мəн-жайлар кезінде алынса, сондай-ақ егер 
ол алкогольдік, уландырғыш, есірткіге мастану күйінде, құқық бұзушылық жасау салдарынан 
алынса немесе қызметтік, əкімшілік, қылмыстық тергеу нəтижесінде оларға қасақана зиян 
келтірілсе, көрсетілген адам қылмыстық жауапкершілікке тартылмаса немесе оған қатысты 
қылмыстық іс тоқтатылса, ішкі істер органдарының қатардағы жəне басшы құрамдағы 
адамдарына немесе ішкі істер органдарында қызмет өткерген азаматтарға шығарылады. 

3. «Бұрынғы КСР Одағын қорғаукезінде мертігу алу кезінде» - егер оны 
куəландырылатын адам азаматтық жəне Ұлы Отан соғыстары жылдары əрекет ететін 
армияның құрамында, 1929 жылы Қытай-Шығыс темір жолында, 1938 жылы Хасан көліндегі 
жəне 1939 жылы Халхин-Гол өзеніндегі ұрыстарда, 1939 жылы Батыс Беларусьтағы 
жəне Батыс Украинадағы жауынгерлік іс-қимылдар кезеңінде, 1939-1940 жылдарғы со-
вет-финляндия соғысы кезінде, Жапониямен соғыс кезінде, сондай-ақ 1944 жылғы 12 
қаңтардан бастап 1951 жылғы 31 желтоқсанға дейінгі кезеңде Украина КСР, Беларусь 
КСР, Литва КСР, Латвия КСР, Эстон КСР аумақтарында майданда болған халықты 
қорғайтын жойғыш батальондар, взводтар мен отрядтар құрамында əскери операция-
ларда (соғысқа қатысушының куəлігі болған кезде), екінші дүниежүзілік соғыс жылдары 
партизан отрядтарының, жасырын топтардың жəне басқа фашизмге қарсы құралымдардың 
құрамында фашистік Германияға жəне оның одақтастарына қарсы əскери іс-қимылдарда, 
тұтқында болған кезінде (егер тұтқындау ерікті болмағаны жəне əскери қызметші тұтқында 
болғанда Отанына қарсы қылмыс жасамағаны дəлелденсе), сондай-ақ бейбіт уақытта 
мемлекеттік шекараны күзету кезінде шығарылады. 

4. «Құқық қорғау органдарындағы қызметке байланысты емес мертігулер» - егер оны 
қатардағы жəне басшы құрамның адамы, ішкі істер органдарына қызметке түскенге дейін 
əскери жиынға шақырылған азаматтарға шығарылады. 

165. ƏДК қорытындысы:

«Бұрынғы КСР Одағын қорғау кезінде алынған мертігу (жарақаттану, жаралану, 
контузия);

«Əскери қызметтік міндеттерді атқару кезінде алынған мертігу (жарақаттану, жара-
лану, контузия);

«Майданда болуға байланысты аурулар»; 
«Əскери қызметті соғыс жүріп жатқан Ауғаныстанда немесе басқа мемлекетерде өткізіп 

соған байланысты науқастанғандар»;
 «Əскери қызметті жауынгерлік іс-қимылдар жүріп жатқан Ауғанстанда немесе басқа 

мемлекеттерде əскери қызметтің міндеттерін орындау кезінде алған мертігу (жарақаттар, 
жаралану, контузия)» деген қаулы мəртбесі «Ұлы Отан соғысы мүгедектері жəне оларға 
теңестірілгендерді əлеуметтік қорғау жəне жеңілдіктер туралы» 1995 жылғы 25 сəуірдегі 
Қазақстан Республикасының Заңында айқындалған əскери қызмет өткерген əскери 
қызметшілерге жəне азаматтарға шығарылады».

Мертігу деп – еңбекке жарамдылықты немесе əскери қызметті атқару мүмкіндігінен 
жартылай немесе толық жоғалтуға əкелетін механикалық, химиялық (техникалық сұйықтық-
тармен, зымырандық отын компоненттерімен, газдармен, түтінмен, булармен жəне улы 
заттармен улану), термикалық, атмосфералық (қату, қалтырау, үсу), арнайы (электрлік, 
радиоактивті жəне иондаушы сəулелендіру, электрмагниттік өріс, оптикалық квант тық 
генераторлар əсері, лазерлер жəне радиотолқындар), барометрлік жəне акустикалық 
факторлар əсерінен тіндердің, органдардың жəне жүйелердің бұзылуы түсініледі. 

 166. Егер қызметтік міндеттерін (əскери қызметтің міндеттерін) атқару кезінде 
мертігу (жаралану, контузия, жарақаттану) алған қатардағы жəне басшы құрамның ада-
мына, əскери жиыннан өтіп жатқан əскери қызметшіге, азаматқа амбулаторлық немесе 
стационарлық емдеуден кейін денсаулықтың зақымдану ауырлығының дəрежесі туралы 
анықтама берілмесе ƏДК көрсетілген адамдардың өтініші, сақтандыру органдарының, ішкі 
істер органдары, Қазақстан Республикасы ҰҰ, ҚІД, ҚІБ, ҚІб бөліністерінің жəне басқалардың 
кадр қызметтерінің қолдаухаттары бойынша мертігу (жаралану, контузия, жарақаттану) 
ауырлығының дəрежесі туралы қаулыны осы Қағидаларға 21-қосымшаға сəйкес нысан 
бойынша ƏДК отырысының хаттамасын толтырады. 

 Осы жағдайда қаулы мертігу (жаралану, контузия, жарақаттану) алу фактісін 
жəне мəн-жайларын растайтын амбулаторлық науқастың медициналық картасында 
(медициналық кітапшасында), стацинонарлық науқастың медициналық картасында, басқа 
да сараптамалық құжаттарда, ішкі істер органдары, Қазақстан Республикасы ҰҰ бөліністері 
қызметкерлерінің жеке істерінен алынған актілерде жəне анықтамаларда тиісті жазбалар 
болған кезде шығарылады.

 Қаулы емдеу мекемелерін жəне олардың əрқайсысында емделу мерзімдерін көрсете 
отырып, осы Қағидаларға 21-қосымшаға сəйкес нысан бойынша мертігудің ауырлық 
дəрежесі туралы анықтамамен ресімделеді. Анықтаманың нөмірі мен беру күні отырыс 
хаттамасындағы нөмірге жəне күніне сай келуі тиіс.

 167. Қатардағы жəне басшы құрам адамының, əскери қызметшінің қайтыс болу-
ына əкеп соққан аурудың, мертігудің (жараланудың, контузияның, жарақаттанудың) 
себепті байланысы туралы қаулы шығарар алдында ƏДК мынадай материалдарды 
зерделейді: ведомстволық медициналық жəне əскери-медициналық мекемелердің, 
басқа министрліктер мен ведомстволардың медициналық мекемелерінің медициналық 
құжаттары, қызмет кезеңіне медициналық куəландырудың деректері, мертігу (жарала-
ну, контузия, жарақаттану) алудың мəн-жайлары туралы ішкі істер органдарының жəне 
Қазақстан Республикасы ҰҰ қызметтік тергеулерінің материалдары, сот-медициналық 
(патологоанатомиялық) зерттеу хаттамалары, қайтыс болғаны туралы куəлік, жеке 
құрамнің тізімінен алып шығару туралы ішкі істер органының (əскери бөлімнің) бұйрығының 
көшірмесі.

168. Қызмет мерзімі кезеңінде не қызметтен босатылғаннан кейін 1 жыл ішінде 
қатардағы жəне басшы құрам адамының, əскери қызметшінің қайтыс болуына əкеп соққан 
аурудың, мертігудің (жараланудың, контузияның, жарақаттанудың) себепті байланысы 
туралы əскери-дəрігерлік комиссияның қаулысы сырттай қаулы шығару кітабында ƏДК 
отырысы хаттамасының нысаны бойынша ресімделеді, комиссия төр ағасы жəне мүшелері 
қол қояды жəне елтаңбалы мөр қойылады.

Олардың негізінде аурудың, мертігудің себепті байланысы туралы қаулы шығарылған 
барлық құжаттар мен əскери-есептік құжаттардың көшірмелері сырттай куəландыру 
жүргізген ƏДК істерінде сақталады.

Қаулы бір данада комиссияның бланксінде басылады, оған бастық, ал ол болмаған 
жағдайда орынбасары қол қояды, елтаңбалы мөрмен бекітіледі.

Себепті байланысты анықтау туралы өтінішті жолдаған органға қаулы жолданады 
(жіберіледі).

 169. Қатардағы жəне басшы құрам адамының, əскери қызметшінің қайтыс болуына 
əкеп соққан аурудың, мертігудің (жараланудың, контузияның, жарақаттанудың) себепті 
байланысын штаттық ƏДК ішкі істер органы бастығының, əскери бөлім командирінің, ішкі 
істер органы (Қазақстан Республикасы ҰҰ) кадр қызметінің, ҚІД, ҚІБ, ҚІб, прокуратура 
органдарының өтініші бойынша анықтайды.

170. Қатардағы жəне басшы құрам адамының, əскери қызметшінің қайтыс болуына 
əкеп соққан аурудың, мертігудің (жараланудың, контузияның, жарақаттанудың) себепті 
байланысы туралы қаулы мынадай редакцияда шығарылады: 

1) «Қызметтік міндеттерін атқару кезінде қазаға (қайтыс болуға) əкеп соққан мертігу» 
егер қызметтік міндеттерін атқару кезінде алған мертігу салдарынан немесе жұмыстан 
шыққаннан кейін бір жыл ішінде қаза (қайтыс) болса ішкі істер органдарының қатардағы 
жəне басшы құрамының адамдарына немесе ішкі істер органдарында қызмет өткерген 
азаматтарға шығарылады;

2) «Қызметтік міндеттерін атқару кезінде қазаға (қайтыс болуға) əкеп соққан ауру» 
егер аса қауіпті инфекцияның эпидемиологиялық аймағында болу уақытында инфекция 
жұқтырған кездегі аурулар салдарынан, сондай-ақ осы жағдайға көзделген жеңіл діктерді 
пайдаланатын (қылмыстық-атқару жүйесінің медициналық мекемелерінде тікелей жұмыс 
істейтін) жəне сотталған науқастармен тікелей байланысы бар қызмет керлер туберкулез-
бен, ЖҚТБ-мен ауырған жағдайда, қорғау органдарында қызмет тік міндеттерін орындау 
кезінде алған аурудың салдарынан немесе жұмыстан шыққаннан кейін бір жыл ішінде 
қаза (қайтыс) болса ішкі істер органдарының қатардағы жəне басшы құрамындағы адамға 
немесе ішкі істер органдарында қызмет өткерген азаматқа шығарылады.

3) «Құқық қорғау органдарында қызмет өткерген кезеңде қазаға (қайтыс болуға) əкеп 
соққан ауру» егер ішкі істер органдарында қызмет өткерген кезеңде шалдыққан аурудың 
салдарынан немесе босатылғаннан кейін бір жыл ішінде қаза (қайтыс) болса, ішкі істер 
органдарының қатардағы жəне басшы құрамдағы адамдарға немесе ішкі істер органда-
рында қызмет өткерген азаматтарға шығарылады;

Осы тармақтың 1), 2) тармақшаларында көрсетілген қорытындылар қайтыс болу 
себебі (қайтыс болғаны туралы куəлікке сəйкес) мен əскери қызметтің міндеттерін орын-
дау нəтижесінде алынған мертігу арасында тікелей себеп-салдарлы байланыс болған 
кезде шығарылады.

4) «Чернобыль АЭС-тегі апаттың жəне азаматтық немесе əскери мақсаттағы жəне 
ядролық сынақ объектілеріндегі басқа да радиациалық апаттар мен авариялардың 
əсеріне байланысты қазаға (қайтыс болуға) əкеп соққан ауру (мертігу)» егер, ішкі істер 
органдарында қызмет өркерген кезеңде шалдыққан ауру (мертігу) салдарынан немесе 
жұмыстан шыққаннан кейін бір жыл ішінде қаза (қайтыс) болса, ішкі істер органдарының 
қатардағы жəне басшы құрамдағы адамдарына немесе ішкі істер органдарында қызмет 
өткерген азаматтарға шығарылады. 

Қорытынды қайтыс болу себебі (қайтыс болғаны туралы куəлікке сəйкес) мен 
Чернобыль АЭС-тегі апаттың жəне азаматтық немесе əскери мақсаттағы жəне ядролық 
сынақ объектілеріндегі басқа да радиациалық апаттар мен авариялардың əсеріне 
байланысты ауру, мертігу арасында тікелей себеп-салдарлы байланыс болған кезде 
шығарылады. 

5. Радиациялық əсерлерден зардап шеккен қатардағы жəне басшы құрамдағы 
адамдарда, əскери қызметшілерде, бұрынғы қатардағы жəне басшы құрамдағы 
адамдарда жəне əскери қызметшілерде аурулар мен мертігулердің себеп салдар-

лы байланысын айқындау тəртібі
 171. Атомдық объектілердегі радиациялық апаттарға жəне олардың зардаптарына, 

сынақтарға, оқу-жаттығуларға жəне ядролық қару мен ғарыштық техниканы қоса алғанда, 
ядролық қондырғылардың кез келген түріне байланысты өзге де жұмыстарды жүргізуге, 
сондай-ақ радиациялық авария ретінде сараланған басқа жағдайларда (бұдан əрі - 
радиациялық əсер) алынған мертігулер мен аурулардың себепті байланысы «Семей сынақ 
ядролық полигонындағы ядролық сынақтардан зардап шеккен азаматтарды əлеуметтік 
қорғау туралы» 1992 жылғы 16 қарашадағы Қазақстан Республикасының Заңына жəне 
«Əскери қызмет жəне əскери қызметшілердің мəртебесі туралы» 2012 жылғы 16 ақпандағы 
Қазақстан Республикасының Заңына сəйкес айқындалады. 

172. Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің Орталық əскери-дəргерлік ко-
миссиясы, Қазақстан Республикасы ҰҰ ƏДК: 

1) ішкі істер органдарының қатардағы жəне басшы құрамдағы адамдарында жəне 
Қазақстан Республикасы ІІМ əскери қызметшілерінде;

2) ішкі істер органдарының бұрынғы қатардағы жəне басшы құрамдағы адамдарында 
жəне əскери қызметшілерінде;

3) ішкі əскерлердегі (Қазақстан Республикасы ҰҰ) арнайы жиындарға шақырылған 
жəне атомдық объектілердегі аварияларды жəне олардың зардаптарын жоюға байла-
нысты жұмыстарға тартылған əскери міндеттілерде;

4) ішкі əскерлердегі (Қазақстан Республикасы ҰҰ) арнайы жиындарға бұрын 
шақырылған жəне атомдық объектілердегі аварияларды жəне олардың зардаптарын 
жоюға байланысты жұмыстарға бұрын тартылған əскери міндеттілерде аурулардың 
радиациялық əсерлермен себепті байланысын айқындайды.

173. Радиациялық əсерден зардап шеккен қатардағы жəне басшы құрамдағы адам-
дарды жəне əскери қызметшілерді мертігудің, аурудың себепті байланысын анықтау 
үшін медициналық тексеруге жəне куəландыруға ішкі істер органдарының кадр қызметі, 
əскери бөлім командирі (кадр органы), ал бұрынғы қатардағы жəне басшы құрамдағы 
адамдар мен əскери қызметшілерді кадр қызметі, ҚІД, ҚІБ, ҚІб, халықты əлеуметтік 
қорғау органдары жібереді. Мертігудің, аурудың себепті байланысы қатардағы жəне 
басшы құрамдағы адамдардың жəне əскеи қызметшілердің, оның ішінде бұрынғылардың 
өтініштері бойынша айқындалады.

174. Мертігудің, аурулардың радиациялық əсерлермен себепті байланысы туралы 
 Қазақстан Республикасы ІІМ ОƏДК жəне Қазақстан Ре спубликасы ҰҰ ƏДК қаулысы: 

1) қатардағы жəне басшы құрамдағы адамдарда, əскери қызметшілер мен əскери 
міндеттілерде:

жеке куəлігі, əскери билеті;
амбулаторлық науқастың медициналық картасы, медициналық кітапшасы; 

стационарлық науқастың медициналық картасынан үзінділер жəне амбулаторлық не-
месе стационарлық тексерудің деректері, диагнозы, қайталанудың жиілігі мен ұзақтығы 
көрсетілген ауру ағымының сипаты туралы мəліметтер;

радиоактивтік заттармен ластануға ұшыраған аумақтарда (жоғарыда көрсетілген 
заңда белгіленген) орналасқан ішкі істер органдарында қызмет өткерудің, əскери 
бөлімдердегі нақты əскери қызметтің ұзақтығы көрсетілген кадр қызметі, əскери бөлім 
берген анықтамалар (актілер);

радиациялық авария ретінде сараланған жағдайларда қызметтік тергеудің мате-
риалдары; 

иондаушы сəулелендіру көздерімен жұмыстың ұзақтығы мен мерзімдері, сəулелену 
мөлшері көрсетілген маманның еңбек жағдайының жəне жұмыс орнының санитарлық-
гигиеналық сипаттамасының карталары; 

 2) бұрынғы қатардағы жəне басшы құрамдағы адамдарда жəне əскери қызметшілерде, 
сондай-ақ бұрын арнайы жиындарға шақырылған əскери міндеттілерде: 

 əскери билеті, жеке ісі, зейнеткерлік ісі;
 стационарлық, амбулаторлық науқастың медициналық карталарынан үзінділер;
 радиоактивтік заттармен ластануға (мерзімін көрсете отырып) ұшыраған аумақ тарда 

(жоғарыда көрсетілген заңда белгіленген) орналасқан ішкі істер органдарында қызмет 
өткеру, əскери бөлімдердегі нақты əскери қызмет (жиындар) фактісін растайтын құжаттар, 
сондай-ақ радиациялық авария ретінде сараланған жағдайды растайтын құжаттар; 

иондаушы сəулелендіру көздерімен еңбек жағдайы мен жұмыс мерзімдерінің 
санитарлық-гигиеналық сипаттамасының карталары негізінде қабылданады.

 175. Азаматты мертігудің, аурудың себепті байланысын анықтау үшін жіберген жау-
апты адам ƏДК-ға оның радиациялық əсері бар жағдайларда қызмет өткергенін (жиын-
да болғанын) растайтын анықтама ұсынады. 176. Ядролық апаттар нəтижесінде пайда 
болған, сондай-ақ қашықтағы радиоактивтік əсерлердің салдарына байланысты жіті жəне 
созылмалы аурулардың диагноздары Қазақстан Республикасы ІІМ Орталық госпиталінде 
жəне Қазақстан Республикасы Ұлы Отан соғысы мүгедектерінің госпиталі жанындағы 
Чернобыль АЭС-тегі аварияның зардаптарын жоюшыларға арналған Республикалық 
оңалту орталығында стационарлық тексеруден өткеннен кейін ғана белгіленеді.

Ішкі істер органдары денсаулық сақтау мекемелерінің штаттарында радиолог-токсико-
лог дəрігер болмаған жағдайда Отан соғысының мүгедектеріне арналған республикалық 
клиникалық госпиталь жанындағы Республикалық Орталық ведом ствоаралық сарапшылар 
кеңесінің міндетті сараптамалық қорытындысы талап етіледі.

177. Қарастыруға жататын аурулардың тізбесі «Иондаушы сəулелендіру əсерiне 
байланысты аурулардың тiзбесiн жəне иондаушы сəулелендiру əсерi бар аурулардың 
се бептiк байланысын анықтау ережесiн бекiту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіме-
тінің 2004 жылғы 13 қаңтардағы № 34 қаулысымен айқындалған. 

178. Санамаланған адамдар санаттарының мертігуінің, ауруларының себепті байла-
нысы туралы қаулы мынадай редак цияда қабылданады:

1) «Төтенше экологиялық жағдайлар салдарынан шалдыққан ауру» деген қаулы егер 
ауру апаттың салдарынан туындаған қолайсыз факторларынан пайда болса, ішкі істер 
органдарының қатардағы жəне бас шы құрамдағы адамдарына немесе ішкі істер орган-
дарында қызмет өткерген жəне төтенше экологиялық жағдайлар зардаптарын, оның 
ішінде 1986-1990 жылдардағы Чернобыль АЭС-гі аварияны жою жөніндегі жұмыстарды 
орындауға тартылған азаматтарға шығарылады;

2) «Иондаушы сəулелендіру əсеріне байланысты ауру» деген қаулы ішкі істер 
органдарының қатардағы жəне басшы құрамдағы адамдарына немесе ішкі істер ор ган-
дарында қызмет өткерген жəне 1949-1991 жылдары радиоактивті заттармен ластануға 
ұшыраған аумақтарда ядролық қаруды сынауға қатысқан азаматтарға шығарылады. 

179. Осы Қағидалардың 187-тармағының 1, 2) тармақшаларында көрсетілген аза-
маттар санаттарының ауруларының себепті байланысын анықтау кезінде ішкі істер 
органдарының штаттық ƏДК-сы Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысымен 
бекітілген иондаушы сəулелендіру əсеріне байланысты аурулар тізбесін, ішкі істер 
органдарында (Қарулы Күштерде) қызмет (əскери қызмет) өткеру туралы Қазақстан 
Респ убликасы жəне Ресей Федерациясы қорғаныс министрліктерінің архивтік деректерін 
басшылыққа алады. 

Созылмалы баяу өршитін (жалпы соматикалық) аурулар кезінде егер аурудың басталу-
ын көрсетілген кезеңде ішкі істер органдарындағы қызмет өткеру кезеңіне немесе олардың 
апат зардаптарын жоюға байланысты жұмыстарды тоқтатқаннан кейін бес жыл бойына 
жатқызуға болатын болса осы Қағидалардың 187-тармағының 1, 2) тармақшаларында 
көрсетілген ƏДК қорытындысы шығарылады. 

180.  Мертігулер мен аурулардың себепті байланысы туралы əскери-дəргерлік 
комиссияның қаулысы комиссия отырысының хаттамасымен ресімделеді, сырттай 
қорытындылар кітабына енгізіледі, комиссия төрағасы мен барлық мүшелері қол қояды 
жəне елтаңбалы мөрмен бекітіледі. 

Олардың негізінде мертігудің, аурудың себепті байланысы туралы қаулы шығарылған 
барлық құжаттар мен əскери-есепке алу құжаттардың көшірмелері сырттай куəландыру 
жүргізген ƏДК-нің істерінде сақталады.

Қаулы комиссияның бланкісінде бір данада басылады, оған бастық, ал ол болмаған 
жағдайда орынбасары қол қояды, елтаңбалы мөрмен бекітіледі.

Қаулы осы адамның мүгедектігін бекітетін МƏСК-ге жолданады (жіберіледі). Қарау үшін  
МƏСК-ге құжаттар жіберген органдар (халықты əлеуметтік қорғау органдарынан басқа) 
мен азаматтар қаулыны МƏС жіберілгендігі туралы хабардар етіледі, оларға əскери-
есепке алу құжаттары қайтарылады. 

6. Əскери-дəргерлік комиссияның қорытындысын ресімдеу
Медициналық куəландыру нəтижелері бойынша  ƏДК мынадай қорытындылар 

шығарады:
181. Ішкі істер органындарына қызметке қабылданатын азаматтарға қатысты:
1) «_____________________________ ретінде қызметке жарамды».
 (лауазым көрсетілсін)
2) «_____________________________ретінде қызметке жарамсыз».
 (лауазым көрсетілсін)
3) «Ішкі істер органдарындағы қызме тке жарамсыз» (қабылданушыда Ішкі істер 

орган дарындағы талаптардың барлық бағандары бойынша қызметке кедергі келтіретін 
ауру, мертігу табылғанда шығарылады).

 4) «Қорытынды медициналық куəлəндыруға келмеуіне немесе тексерудің 
аяқталмауына байланысты шығарылмаған».

(Жалғасы. Басы 15-бетте) 

(Жалғасы 17-бетте) 
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182. Білі м беру ұйымдарына түсетін жəне оларда оқитын адамдарға қатысты:
1) «_______________________________ түсуге жарамды».
(оқу орнының жəне факультеттің атауы көрсетілсін)
2) «_______________________________ түсуге жарамсыз».
(оқу орнының жəне факультеттің атауы көрсетілсін)
3) «Кейіннен куəландыра отырып, тексеруге (емдеуге) жатады».
4) «________________________________ оқуға жарамды».
(оқу орнының жəне факультеттің атауы көрсетілсін)
5) «_________________________________ оқуға жарамсыз».
(оқу орнының жəне факультеттің атауы көрсетілсін)
6) «Қорытынды медициналық куəлəндыруға келмеуіне немесе тексерудің 

аяқталмауына байланысты шығарылмаған». 
Оқуға жарамсыз деп танылған білім беру ұйымдарының курсанттары мен 

ты ңдаушыларына қатысты, сонымен қатар 192-тармақтың 2 (курсанттар мен алғашқы оқу 
жылының тыңдаушыларынан басқа), 4, 5, 6, 7-тармақшалары бойынша əскери қызметке 
жарамд ылық санаты туралы қорытынды шығарылады. 

Егер ондайлар болса жəне оларда даярланып жатқан мамандар Талаптардың əртүрлі 
бағандарына жататын болса. 

183. Ішкі істер органдарының қатардағы жəне басшы құрамдағы адамдарына қатысты:
1) «_____________________________________ ретінде ішкі істер органдарындағы 

қызметке жарамды».
2) «Бейбіт уақытта саптан тыс қызметке жарамды, соғыс  уақытында бірінші дəрежелі 

шектеулі жарамды» (соғыс уақытында қорытынды мынадай редакцияда шығарылады – 
«бірінші дəрежелі шектеулі жарамды»).

3) «Кейіннен куəландыра отырып, тексеруге (емделуге) жатады».
4) «Қызметтік міндеттерін (оқу) атқарудан босатуға ________________ мерзімде 

мұқтаж».
5) «Ауруы бойынша демалысқа ________________ мерзімде мұқтаж» (демалыс 

мерзі мі көрсетілсін). 
6) «Бейбіт уақытта əскери қызметке жарамсыз, соғыс уақытында екінші дəрежелі 

шектеулі жарамды» (соғыс уақытында қорытынды мына дай редакцияда шығарылады: 
«екінші дəрежелі шектеулі жарамды»). 

7) «Əскери есептен шығарыла отырып, əскери қызметке жарамсыз». 
Соғыс уақытында, сонымен қатар, мынадай қорытынды шығарылады «6-12 айдан 

кейін қайта медициналық куəландырыла отырып, əскери қызметке жарамсыз» (нақты 
мерзімі көрсетілсін). 

8) «_____________________________________ ретінде ішкі істер органдарындағы 
қызметке жарамсыз» (ІІ баған бойынша лауазымы көрсетілсін). Талаптардың І, ІІІ, ІV 
бағандарында көзделген лауазымдарда ішкі істер органдарында қызметке жарамды.

184. Əскери қызметшілерге, сондай-ақ əскери-оқу орындарының курсанттары мен 
тыңдаушыларына қатысты қ орытынды «Қазақстан Республикасының Қарулы Күштерінде 
əскери-дəрігерлік сараптаманы жүргізу қағидасын жəне əскери-дəрігерлік сараптама орган-
дары туралы ережені бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрінің 2015 
жылғы 2 шілдедегі № 373 бұйрығына жəне «Қазақстан Респу бликасы Ұлттық ұланының 
əскери-дəрігерлік сараптама өткізу қағидаларын жəне Əскери-дəрігерлік, сараптама ор-
гандары туралы ережені бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрінің 
2015 жылғы 17 ақпандағы № 118 бұйрығына сəйкес шығарылады. 

185. Егер қатардағы жəне басшы құрамдағы адамдар, əскери қызметшілер əскери 
есептен шығарыла отырып, əскери қызметке жарамсыз деп танылса жəне денсаулық 
жағдайы бойынша жұмыстан шығуды ресімдеу кезеңінде қызметтік міндеттерін атқара 
алмаса ƏДК біруақытта «Жұмыстан шығуды ресімдеуге қажет, бірақ 30 тəуліктен аспай-
тын мерзімге қызметтік міндеттерін (əскери қызметтің міндеттерін) атқарудан босатуды 
қажет етеді» деген тұжырымда қорытынды шығарады. 

186. Егер куəлəндырылатын адамда Талаптарда көзделмеген ауру болса, ƏДК 
куəлəндырылатын адамның ауруына жəне оның қызметке іс жүзінде жарамдылығына 
барынша сəйкес бап бойынша қорытынды шығарады. 

Қорытынды бұл ретте «Талаптардың _____ бағанының ______ қосымшасына 
қолданылады» деген редакцияда шығарылады. 

187. Қызметке жарамдылықты жеке бағалауды (Д-жеке) көздейтін Талаптардың 
қосымшалары бойынша куəландырылатын қатардағы жəне басшы құрамдағы адамдарға 
ƏДК мынадай тұжырымдардың біреуі бойынша қорытынды шығарады: 

1) «Бейбіт уақытта сапт ан тыс қызметке жарамды, соғыс уақытында бірінші дəрежелі 
шектеулі жарамды»;

2) «Бейбіт уақытта əскери қызметке жарамсыз, соғыс уақытында екінші дəрежелі 
шектеулі жарамды». 

188. Əскери-дəргерлік комиссия осы Қағидалардың 3-параграфының 65, 66, 79, 
80-тармақтарында баяндалған басқа да қорытындыларды шығарады. 

7. Медициналық сараптамалық құжаттарды ресімдеу
189. Əскери-дəрігерлік сара птама жүргізу кезінде əскери-дəргерлік комиссияларда 

мынадай құжаттар пайдаланылады:
штаттық əскери-дəрігерлік комиссияларда медициналық куəландыру актісі:
1) ішкі істер органдарындағы қызметке қабылданатын адам дарға;
2) қатардағы жəне басшы құрамдағы адамдарға, сырттай оқу нысанында білім беру 

ұйымдарына; күндізгі оқу нысанында магистратураға, доктарантураға, Академиялық 
курстарға түсушілерге;

3) одан əрі қызметті, бөліністердегі жəне қызмет түрлеріндегі (нақты лауазымда, 
мамандық бойынша) қызметті өткеруге жарамдылығын анықтау кезінде қатардағы жəне 
басшы құрамдағы адамдарға (оның ішінде сырттай куəландырылылатын адамдарға); 

4) Қазақстан Республикасының қолайсыз климаттық жағдайлары бар жерлерінде 
денсаулық жағдайы бойынша жəне қолайсыз ыстық климатты шет елд ерде қызмет өткеру 
(тұру) мүмкіндігін анықтау үшін жіберілген қатардағы жəне басшы құрамдағы адамдар 
мен олардың отбасы мүшелеріне; 

5) білім беру ұйымдарының тыңдауш ылары мен курсанттарына, сондай-ақ 
академиялық демалыстан кейін куəландырылылатын адамға ресімделеді.

Штаттан тыс əскери-дəрігерлік комиссиялар медициналық куəландыру актісін толтыр-
майды, сарапшы-дəрігерлер  зерттеу деректерін науқастың (амбулаторлық) стационарлық 
медициналық картасына «ƏДК үшін» деген белгімен жазады.

Медициналық куəландыру актісінің паспорттық бөлігін барлық тармақтарды, Қарулы 
Күштердегі жəне ішкі істер органдарындағы қызмет мерзімдерінің басталу жəне аяқталу 
жылы мен айын көрсете отырып, куəландырылатын адам өзі толтырады, оның қолымен 
расталады. Паспорттық бөлікті толтырудың дұрыстығын ƏДК-нің медициналық тіркеушісі 
тексереді; содан соң əскери қызметке, əскери шенге жарамдылық санатын, күні мен 
берген орнын белгілеу арқылы əскери билеттегі мəліметтердің толық деректері жəне 
қызметкердің қызметтік куəлігіндегі мəліметтер де енгізеді жəне ƏДК медициналық 
тіркеушісінің қолымен расталады. 

Медициналық куəландыру актісінің медициналық бөлігінің барлық бөлімдерін ƏДК 
мүшелері – дəрігер сарапшы-мамандар толтырады. Толық клиникалық-сараптамалық 
анамнез, объективті зерттеулердің деректері, қосымша зерттеулердің нəтижелері жазыла-
ды. Хаттамалардың, пленкалардың түпнұсқалары жəне белгіленген диагнозды негіздейтін 
басқа құжаттар медициналық куəландыру актісіне қоса тігіледі. 

Медициналық куəландыру актісіне нөмір беріледі, оның астына отырыс хаттама-
ларының кітабында ƏДК қорытындысы тіркеледі. Келісілмеген түзетулер мен тазарту-
ларға жол берілмейді. 

190. Қатардағы жəне басшы құрамның адамдарына жəне білім  беру ұйымдарының 
күндізгі оқу нысанында оқуға түсетін азаматтарға медициналық куəландыру карталарын 
штаттық ƏДК ресімдейді. 

Талаптардың қосымшалары бойынша жарамсыз деп танылған адамдардың (оның 
ішінде білім беру ұйымынан қайтарылғандар) медициналық куəландыру карталары алдын 
ала медициналық куəландыру жүргізген ƏДК-де 3 жыл бойы сақталады жəне белгіленген 
тəртіпте жойылады. Медициналық куəландыру карталарын ресімдеу тəртібі 1-параграфта 
сипатталған. Келісілмеген түзетулер мен тазартуларға жол берілмейді.

191. «Əскери-дəрігерлік комиссия отырыстарының хатамалар кітабын хатшы (əдетте 
медтіркеуші, ал ол болмаған жағдайда коммисияның кез-келген мүшесі) жүргізеді, барлық 
штаттық жəне штаттан тыс ƏДК-да: 

1) ішкі істер органдарына қызметке түсушілер;
2) қатардағы жəне басшы құрамның адамдары, олардың отбасы мүшелері, білім беру 

ұйымдарының тыңдаушылары мен курсантары; 
3) азаматтық жас, қатардағы жəне басшы құрамның адамдары жəне əскери 

қызметшілер қатарынан білім беру ұйымдарына түсетін адамдар; 
4) əскери қызметке келісімшарт бойынша түсушілер, əскери қызметшілер мен 

олардың отбасы мүшелері, əскери-оқу мекемелерінің курсантары мен тыңдаушылары 
үшін бөлек жазылады.

ƏДК отырыстарының хаттамалары кітабы медициналық куəландыру туралы 
статистикалық есептер жасау үшін пайдаланылады жəне 75 жыл бойы сақталады. 

Əрбір хаттаманың ағымдағы жылдың басынан бастап есептелетін реттік нөмірі, оның 
басталған жəне аяқталған күні болады.

ƏДК хаттамалары кітабындағы жазбалар толық, белгіленген нысанға сəйкес болуы 
тиіс. Келісілмеген түзетулер мен тазалауға жол берлімейді. Штаттан тыс ƏДК нысанда 
белгіленгеннен басқа, госпитальдік (гарнизондық) ƏДК отырыстарының хаттамалары 
кітабында «ауру диагноздары жəне олардың себепті байланысы» бағанында стационарлық 
(амбулаторлық) науқастың медициналық картасының нөмірін көрсетеді.

Білім беру ұйымдарының уақытша əрекет ететін ƏДК отырыстарының хаттамалары 
кітабында қысқаша жазбалар жүргізуге рұқсат етіледі. ƏДК созылмалы аурулары жəне 
дене кемістігі бойынша білім беру ұйымдарына түсуге жарамсыз деп таныған адамдарға 
қатысты белгіленген диагноздан басқа, кандидатты алдын ала куəландырған ƏДК-нің 
атауы мен диагнозын көрсетілуі тиіс.

ƏДК отырысының хаттамасына комиссия төрағасы (комиссия отырысын өткізген адам), 
отырысқа қатысқан комиссияның барлық мүшелері (үшеуден кем емес) жəне комиссия 
хатшысы комиссия отырысы күні қол қояды, елтаңбалы мөрмен бекітіледі, содан кейін 
хаттама заңды күші бар ресімделген құжат болып табылады.

Білім беру ұйымдарында хаттамаға комиссия төрағасы мен хатшысы қол қояды.
192. Электрондық есеп əрбір куəландырылатын, оның ішінде медициналық 

сараптамалық құжаттар бойынша қаралған адамға жүргізіледі, сондай-ақ ПФЗ-да 
психофизиологиялық зерттеулердің есебі жүргізіледі.

Қайта жүргізілген медициналық куəландыру кезінде алдынғы жазба толықтырылады.
193. Бейбіт уақытта ауруы туралы куəлік білім беру ұйымдарының уақытша əрекет 

ететін ƏДК-дан басқа, мыналарға:
əскери есептен шығарыла отырып, əскери қызметке жарамсыз; 
бейбіт уақытта əскери қызметке жарамсыз, соғыс жағдайында шектеулі екінші 

дəрежеде жарамды;
егер ƏДК қорытындысын іске асыру қатардағы жəне басшы құрамдағы адамды:
1) қатардағы жəне басшы құрамдағы адамдарды;
2) білім беру ұйымдарының курсанттары мен тыңдаушыларын;
3) қатардағы жəне басшы құрамдағы адамдарының отбасы мүшелерін жаңа қызмет 

орнына ауыстырға əкеп соқса, мамандандырылған емдеу мекемелерінде ұзақ уақыт (1 
жылдан астам) емделу, бақылауда болу, мамандандырылған білім беру ұйымдарында оқу 
немесе тəрбиелеу қажет болған жағдайда (тек отбасы мүшелері үшін), сондай-ақ оларды 
тасымалдау мүмкін болмаған жағдайда қолайсыз климаттық жағдайлары бар жерлер-
де қызмет өткеруге (тұруға) жарамсыз деп танылғандарға барлық ƏДК-да ресімделеді

Соғыс уақытында ауру туралы куəлік əскери қызметке жарамсыз; екінші дəрежелі 
шектеулі жарамды; 6-12 айдан кейін қайта куəландырыла отырып, əскери қызметке 
жарамсыз деп танылған қатардағы жəне басшы құрамдағы адамдарға толтырылады. 

Штаттан тыс ƏДК ресімделген ауру туралы куəліктер қатардағы жəне басшы құрамдағы 
адамдарға жоғары тұрған ƏДК-да, жоғары басшы құрам мен генералдарға – Қазақстан 
Республикасы ІММ ОƏДК-да бекітілуге жатады. 

Ауру туралы куəліктерді бейбіт уақытта штаттық ƏДК 4 данада, штаттан тыс ƏДК 
5 данада (5-ші данасы штаттан тыс ƏДК-нің қорытындысын бекіткен ƏДК-де қалады) 
толтырылады. Ауру туралы куəліктің үш данасы медициналық куəландыру актісінің ти-
тул парағына қол қойдыра отырып, тиісті кадр қызметіне (1 данасы жеке іске, 2-данасы 
зейнеткерлік іске, 3-данасы тұрғылықты жері бойынша ҚІД, ҚІБ, ҚІб əскери жеке ісіне тігу 
үшін) беріледі, төртінші данасы ƏДК-нің медициналық куəландыру актісінде қалдырылады.

Соғыс уақытында ауру туралы куəліктер 3 данада жасалады.
Кадр қызметінің инспекторына медициналық куəландəру актісіне қол қойғыза отырып, 

ауру туралы куəлік беріледі.
Ауру туралы куəлік куəландырылатын адамның қолына берілмейді.
Психикалық аурулары, қатерлі ісік аурулары, жыныстық аурулары бар адамдарға, 

АИТВ, ЖҚТБ жұқтырған науқастарға толтырылған ауру туралы куəліктердің əр данасының 
ішкі жағындағы жоғарғы жағында мынадай мазмұндағы мөртаңба қойылады: «көшірмесін 
жасауға, қолға беруге, мəліметтерді жария етуге тыйым салынады».

Көрсетілген ауру туралы куəліктерден көшірмелер немесе телнұсқалар тек олар жоғал-
ған жағдайларда ішкі істер органдарының, медициналық мекемелердің, халықты əлеу-
меттік қорғау органдарының, ҚІД, ҚІБ, ҚІб сұрау салуы бойынша тек бір данада беріледі.

Ауру туралы куəлікте ƏДК ресімдеген жарамдылық санаты туралы қорытынды 6 ай 
ішінде жарамды. Егер қорытынды мерзім ішінде іске асырылмаса немесе қызмет өткеруін 
жалғастырып жүрген куəландырылатын адамның денсаулық жағдайында елеулі өзгерістер 
болса, куəландыру қайтадан жүргізіледі. 

Ауру туралы куəлікте куəландыру барысында анықталған барлық ауруларға қатысты 
аурудың себепті байланысы туралы қорытынды міндетті түрде шығарылады, əртүрлі 
тұжырымдар болған жағдайда бөлек шығарылады. Мертігулердің (контузиялардың, 
жарақаттардың, жараланулардың) зардаптары бойынша ƏДК-ге анықтама не 
денсаулығына зиян келтіру фактісі мен оның мəн-жайлары туралы қызметтік тергеу 
қорытындылары ұсынылуы тиіс, бұл ретте ауру туралы куəлікте себепті байланыс туралы 
тиісті тұжырымнан кейін құжаттың сақталу орны көрсетіле отырып, толтырылған күні мен 
нөмірі жазылады (№ істе, медициналық куəландыру актісінде жəне т.б.). 

Жарамдылық санаты туралы қорытындыны жəне аурудың, мертігудің, (жараланудың, 
жарақаттардың, контузиялардың) себепті байланысы туралы қаулыны бекіту үшін жоғары 
тұрған ƏДК-нің қарауына жататын ауру туралы куəліктер тиісті комиссияларға ƏДК 
отырыстарының хаттамалары кітабында тіркелген сəттен бастап 5 күннен кешіктірілмейтін 
мерзімде медициналық куəландыру актісімен жəне анықталған ауруларды сипаттайтын 
медициналық сараптама құжаттарымен бірге жолданады. 

Ауру туралы куəліктерді толтыруда латын белгілерін пайдалануға, терминдер мен 
сөздерді (жалпы қабылданғандардан басқа) қысқартуға тыйым салынады. Ауру туралы 
куəлікте келісілмеген түзетулер мен тазартуларға жол берілмейді.

193. Медициналық куəландыру туралы анықтама медициналық куəландыру нəтижелері 
бойынша барлық басқа жағдайларда:

1) ƏДК нақты лауазымда, мамандықта қызметке жарамды; бейбіт уақытта саптан тыс 
қызметке жарамды, соғыс уақытында бірінші дəрежелі шектеулі жарамды, əскери қызметке 
жарамды деп таныған қатардағы жəне басшы құрамдағы адамдарға;

2) ішкі істер органдарындағы қызметке түсетіндерге (жарамды, жарамсыз); 
3) алдын ала куəландыру нəтижелері бойынша күндізгі жəне сырттай оқу нысаны-

на білім беру ұйымдарына түсетіндерге, сондай-ақ академиялық демалыстардан кейін 
куəландырылатын адамдарға;

4) Қазақстан Республикасының қолайсыз климаттық жағдайлары бар жерлерінде 
қызмет өткеруге (тұруға) жарамды деп танылған қатардағы жəне басшы құрамдағы 
адамдарға жəне олардың отбасы мүшелеріне;

5) ауруы бойынша қызметтік міндеттерінен, əскери қызметтің міндеттерінен босатуға, 
демалыс алуға мұқтаж қатардағы жəне басшы құрамдағы адамдарға, білім беру 
ұйымдарының курсанттары мен тыңдаушыларына ресімделеді.

ƏДК əскери қызметке жарамды деп таныған қатардағы жəне басшы құрамдағы 
адамдарға анықтама 3 данада ресімделеді жəне тиісті кадр қызметіне: 1 данасы жеке іске, 
2-данасы зейнеткерлік іске, 3-данасы əскери жеке іске тігу үшін жолданады.

Ауруы бойынша демалысқа, қызметтік міндеттерінен босатылуға, əскери қызмет 
міндеттерінен босатылуға мұқтаж адамдарға штаттан тыс ƏДК 2 данада анықтама толты-
рады. Екінші данасы жоғары тұрған аумақтық ƏДК-ге бақылау үшін жіберіледі. 

Қалған жағдайларда анықтама 1 данада ресімделеді.
Өз құрамында психофизиологиялық зертханасы бар ƏДК осы Қағидалардың 

112-тармағында көрсетілген адамдарға міндетті түрде медициналық куəландыру туралы 
анықтамаға психологиялық мінездемені енгізеді.

Соғыс уақытында əскери қызметке жарамды деп танылғандарға анықтама 2 данада, 
барлық басқа жағдайларда – 1 данада жасалады. 

Соғыс уақытында штаттан тыс ƏДК анықтамаларын жоғары тұрған ƏДК-ге тексе-
руге жібермейді. 

Анықтама ƏДК-де отырыстар хаттамаларын тіркеу кітабында қорытынды тіркелген 
күннен бастап 3 күндік мерзімде ресімделеді жəне қызметке түсетіндер үшін алты ай 
ішінде, қатардағы жəне басшы құрамдағы адамдар үшін 12 ай жарамды. 

Егер куəландырылатын адамның денсаулық жағдайында айтарлықтай өзгерістер 
болса, медициналық куəландыру қайта жүргізіледі. 

194. Денсаулыққа келген ауырлық дəрежесі туралы анықтама, əдетте, Қазақстан 
Республикасы ішкі істер органдарының қызметкерлерін міндетті жеке сақтандыруды өткізу 
тəртібі туралы нұқсаулыққа сəйкес қызметтік міндеттерін, əскери қызмет міндет терін орын-
дау кезінде алған мертігу (жаралану, жарақат, контузия) туралы анық тама (акті) ұсынған 
жағдайда қатардағы жəне басшы құрамдағы адамдарға, əскери қызмет шілерге, оқу, 
əскери-оқу орындарының курсанттары мен тыңдаушыларына, Қазақ стан Республикасы 
ҰҰ-ның əскери жиындарына шақырылған азаматқа ем жүргіз ген ведом стволық денсаулық 
сақтау жүйесінің емдеу-профилактикалық мекемесінде беріледі.

Егер жоғарыда санамаланған адамдар ведомстволық емдеу-профилактикалық 
мекемелерінде емделу барысында қызметтік міндеттерін, əскери қызмет міндеттерін 
орындау кезінде мертігу (жаралану, жарақат, контузия) алғаны туралы актіні (анықтаманы) 
ұсынбаса, соның салдарынан денсаулығына келтірілген зиянның ауырлық дəрежесі тура-
лы анықтама ресімделмесе, ƏДК кадр қызметтерінің бағыттары бойынша қызметте тұруды 
жалғастырушы адамдарға медициналық куəландыру жүргізеді не қызметтен босатылған 
адамдардың оларды алу фактісін жəне мəн-жайларын растайтын түпнұсқа медициналық 
жəне басқа да сараптамалық құжаттарды қарайды.

Нəтижелер тиісінше медициналық куəландыру актісіне жазылады не ƏДК отырысының 
хаттамасымен сырттай қаулылар кітабында ресімделеді.

Осы екі жағдайда да мертігудің ауырлық дəрежесі туралы қорытынды бойынша 
анықтама жалғыз данада ресімделеді. Анықтама нөмірі медициналық куəландыру 
актісінің тіркеу нөміріне не болмаса сырттай қаулылар кітабындағы хаттаманың нөміріне 
сəйкес келеді.

Анықтама жоғалған жағдайда азаматтың өтініші бойынша ƏДК анықтаманың оң жақ 
жоғарғы бұрышында «Жоғалғанның орнына телнұсқа» деген белгіні көрсете отырып, 
телнұсқа береді.

Қызметке (əскери қызметке) жарамдылық санаты туралы қорытынды осы мəселені 
кадр қызметі ƏДК-нің алдына қойған жағдайларда ғана шығарылады, бұл ретте акт тол-
тырылып, толық медициналық куəландыру жүргізіледі.

195. Қолайсыз ыстық климатты шетелге шығатын адамның денсаулық жағдайы тура-
лы анықтаманы штаттық ƏДК қатардағы жəне басшы құрамдағы адамдарға толтырады.

Медициналық куəландыру нəтижелері бойынша қорытынды анықтамаға осы 
Қағидаларда көрсетілген тұжырымдарда жазылады.

8. Қорытынды ережелер
196. ІІД ƏДКБ жəне Ішкі істер министрлігіне ведомстволық бағынысты білім беру 

ұйымдарының штаттан тыс уақытша əрекет ететін ƏДК-сының қорытындысы Қазақстан 
Республикасы ІІМ ОƏДК-де шағымдалады. 

197. Қазақстан Республикасы ІІМ ОƏДК-сының қорытындысы сот тəртібінде 
шағымдалады. 

Қазақстан Республикасының ішкі істер органдарында əскери-дəрігерлік сарапта-
ма өткізу қағидаларына 1-қосымша

 
ЖОЛДАМА ТҮБІРТЕГІ
____________________________
(түсушінің тегі, аты
____________________________
əкесінің аты; қызметкердің
____________________________
арнаулы атағы)
____________________________
(жолдау мақсаты:
____________________________
əрі қарай қызметке;
____________________________
нақты лауазымға;
____________________________
жекеленген жердегі,
____________________________
оның ішінде шетелдегі)
анықтау үшін медициналық 
куəландыруға жолданады. 
Кадр аппаратының бастығы:
_____________________________
(органның атауы
_____________________________
арнаулы атағы,
_____________________________
қолы, тегі, а.ə.)
_____________________________
_____________________________
20__ жылғы «____» ___________.

20__ жылғы «____» __________ 
дейін созылды. 
Кадр аппаратының бастығы
_____________________________
(органның атауы
_____________________________
арнаулы атағы,
_______________________ ______
қолы, тегі, аты-жөні)
_____________________________
_____________________________
20__ ж. «____» ____________.

____________________________________
(жолдама берген органның атауы)
____________________________________
__________________________________
(əскери-дəрігерлік комиссияның атауы)
Комиссияның мекенайы_____________________
№ ______ЖОЛДАМА

____________________________________
 (жазылсын:
____________________________________
арнаулы атағы (түсуші);
____________________________________
тегі, аты, əкесінің аты)
_____________________________________
 (жолдау мақсаты: əрі қарай қызметке;
____________________________________
нақты лауазымға; жекеленген жердегі,
____________________________________
оның ішінде, шетелдегі қызметке, оқуға; 
жарамдылығын )
анықтау үшін медициналық куəландыруға жол-
данады. 
Бұған дейін 20__ жылы ________
№__ анықтама ƏДК-ден өткен, өтпеген.
(өткен жері)
____________________ себепті өткен.
Жолданушы адам комиссияға жеке куəлігін, 
əскери-есептік құжаттарын, қолында бар 
медициналық құжаттарын (амбулаторлық, 
медициналық картасын, диспансерлерден 
анықтамаларын, талдаулардың, қажет болғанда, 
басқа да зерттеулер мен консультациялардың 
нəтижелері жəне т.б.) ұсынуы қажет екендігі 
жөнінде ескертілді.

ФОТО

М.О. 
Кадр аппаратының бастығы
____________________________________
(бөлімі, атағы, Т.А.Ж. көрсетілсін)
Орындаушы________________________
 (лауазымы, атағы,  Т.А.Ж. көрсетілсін)
Телефоны __________________________
20___ жылғы «____» ____________.

 Қазақстан Республикасының ішкі істер органдарында əскери-дəрігерлік сарапта-
ма өткізу қағидаларына 2 - қосымша

Полиграфологиялық зерттеуге жолдама

№ ____жолдаманың түбіртегі 

 _______________________________ 
(зерттелетін адамның аты-жөні) 
_______________________________ 
(зерттеудің негіздемесі көрсетілсін)
полиграфологиялық зерттеуге жол-
данады

Кадр бөлінісінің басшысы 
_______________________________ 
(лауазымы, Т.А.Ə. көрсетілсін)

20___ж. «____» _______________.

_______________________________ 
(жолдама берген органның атауы) 
________________________
 (əскери-дəрігерлік комиссияныңатауы)
Комиссияның мекенжайы: 
_______________________
 №_______ ЖОЛДАМА

__________________________________
____ (зерттелетін адамның Т.А.Ə.) ____
__________________________________
_ (зерттеудің негіздемесі көрсетілсін)
полиграфологиялық зерттеуге жол-
данады 

Фотосурет 
М.О. 

Кадр бөлінісінің басшысы __________
___________________________
(лауазымы, Т.А.Ə. көрсетілсін)
 20___ж. «_____» ______________  

Қазақстан Республикасының ішкі істер органдарында
əскери-дəрігерлік сараптама өткізу қағидаларына 3-қосымша

___________ данадан тұратын анықтаманы, 
ауру туралы куəлікті (кажет емесі сызылып тасталсын) алдым
_____________/__________________________
(қолы, тегі түсінікті жазылсын) 
20__ ж. «____» ___________________ 

_________________________________________________________________________
əскери-дəрігерлік комиссияның атауы

 
Жаңадан қабылданушы, Қызметкер
 (қажет емесі сызылып тасталсын) 

№______МЕДИЦИНАЛЫҚ КУƏЛАНДЫРУ АКТІСІ
 1. Тегі, аты, əкесінің аты ____________________________________________________
2. Туған жылы __________ 3. Білімі ___________________________________________
Азаматтық кəсібі, мамандығы ________________________________________________
4. Қарулы күштерде (мерзімді қызмет) ____;_______бастап _______дейін қызмет етті. 
    (иə, жоқ)        айы, жылы
Қызметтен шығу себебі _____________________________________________________

5. *Құқық қорғау органдарында жəне əскерлерде (ІІМ, ҰҚК, ҚМ, МТК, Прокуратура, ҚП, 
КК, МӨҚ, ІƏ) _____________ бастап _______________ дейін қызмет етті

 айы, жылы айы, жылы
Куəландырудан өту/қызметтен шығу себебі ____________________________________
6. *Арнаулы немесе əскери атағы_______________________________________________
7. *Қазіргі жұмыс (қызмет) орны жəне лауазымы (толық жазыңыз) ____________________
_________________________________________________________________________
8. Соңғы 12 ай ішінде ауырған күндер саны___________________________________
Қашан жəне қайда емделді_________________________________________________
Мүгедек болып танылды ма _____қандай топтағы______. ______бастап______дейін
Қандай сырқат бойынша___________________________________________________
9. Бұрын комиссиядан (ОƏДК, ƏДК, жергілікті əскери басқару органдары) өткен бе __
қай жылы ___________, қайда _____________________________________________
10. Өзімді ұсынылып отырған немесе əрі қарайғы қызметке __________________ деп 
 (жарамды, жарамсыз)
санаймын. 
12. Мекен – жайы жəне телефон номері________________________________________
13. ƏДК-ға əскери билетімді, қызметтік куəлігімді, жеке куəлігімді жəне емделу, 

медициналық куəландырудан өту туралы қолымда бар медициналық құжаттарымды 
ұсынуға міндеттенемін. Мен хабарлаған мəліметтердің дұрыстығын өз қолыммен рас-
таймын________________ «_____»____________20____ ж. 

14. Қызметтік куəліктегі мəліметтер
№ ________ сериясы _____ Қайда берді ___________________ 
Атағы__________________ Күні _________________Лауазымы __________________

Əскери билеттегі (тіркеу куəлігіндегі) əскери қызметке жарамдылығы туралы 
мəліметтер. 

Əскери билет № _______________ Берілген күні_____________ 
Жарамдылық санаты _________________баптар _____ Бұйрықтың № ____________ 
Қайда берілді__________________________________Атағы_____________________
Қызмет мерзімі___________________________________________________________
 * 5,6,7- тармақтарды бұрынғы жəне қазіргі уақыттағы қызметкерлер толтырады. 

Күні 20___ж. «___» _________ ƏДК медициналық тіркеушісі тексерді _____________

Объективті зерттеу деректері

1. Лор-дəрігері (отоларинголог). Шағымдар, анамнез ___________________________
_______________________________________________________________________

Сөйлеу дефектілері_______________________________________________________
Жұтқыншақ, көмекей______________________________________________________
_______________________________________________________________________
Мұрын қуыстарының жағдайы______________________________________________ 
 _______________________________________________________________________
Мұрынмен тыныс алу оң жақ ____________________сол жақ _____________________
Иіс сезу оң жақ____________________сол жақ________________________________
Құлақтар. Дабыл жарғақтарының жағдайы____________________________________ 
_______________________________________________________________________ 

Сыбырлап сөйлегендегі есту өткірлігі оң жақ _____________сол жақ _______________
Құлақтың барофункциясы оң жақ ________________сол жақ_____________________
Вестибулярлық аппараттың қызметі (ОС-ның айналуымен екі еселік тəжірибе)_______
Диагнозы: ______________________________________________________________
 
Күні_____________ Т.А.Ə.\қолы_____________________________________________

2. Офтальмолог. Шағымдар, анамнез ______________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
Түстерді ажырату________________________________________________________ 
 Оң жақ көзі, Сол жақ көзі
Коррекциясыз көру өткірлігі ______________________ _________________________
Коррекциямен көру өткірлігі ______________________ _________________________
Скиаскопиялық рефракция
Анық көрудің ең жақын нүктесі ______________________ _______________________
Қозғалыс аппараты ______________________ ________________________________
Көз жасының жолдары ______________________ _____________________________
Қабағы мен конъюнктивасы ______________________ _________________________
Көз алмаларының орналасуы мен қозғалмалылығы____________________________
Қарашықтары мен олардың реакциясы________________________________________
Оптикалық орта ___________________________________________________________
Көздің түбі ______________________________________________________________
 ________________________________________________________________________
КІҚ
Көру аумағы_____________________________________________________________
Бинокулярлық көру_______________________________________________________
Диагноз_________________________________________________________________

Күні_____________ Т.А.Ə.\қолы_____________________________________________

3. Хирург.
Антропометриялық деректер: Бойы _____ см. Салмағы ______ кг.
Кеуде шеңбері: тыныш күйде ______, ауа жұтқанда______, ауа шығарғанда ______.
Динамометрия: оң жақ қол басы ______, сол жақ қол басы _______, тұлға 

бойы_____________.
Шағымдары:_____________________________________________________________

Анамнез (жарақаттар, операциялар, қайда емделді) _____________________________
Жалпы дене дамуы_______________________________________________________
Тері жəне көзге көрінетін кілегейлі қабықшалар_________________________________

Лимфа түйіні_____________________________________________________________

Бұлшық ет жүйесі_________________________________________________________

Сүйек жүйесі жəне буындары_______________________________________________

Қалқанша безі ___________________________________________________________
Шеткері қан тамырлары___________________________________________________
________________________________________________________________________ 

Несеп шығару жүйесі_______________________________________________________
Ректальды______________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Диагнозы: ________________________________________________________________

Күні_____________ Т.А.Ə.\қолы______________________________________________

4.Невролог. Шағымдары, анамнез. ___________________________________________
_________________________________________________________________________ 

Бас сүйегі–ми нервтері______________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

Қозғалыс саласы___________________________________________________________
________________________________________________________________________

Рефлекстер______________________________________________________________

Сезгіштігі________________________________________________________________

Вегетативтік нерв жүйесі___________________________________________________

Диагнозы. ________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________

Күні_____________ Т.А.Ə.\қолы______________________________________________

5. Тіс дəрігері. Шағымдар, анамнез___________________________________________
________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________

Тістері  8 7 6 5 4 3 2 1* 1 2 3 4 5 6 7 8 
  8 7 6 5 4 3 2 1* 1 2 3 4 5 6 7 8
Тіс түйісі_________________________________________________________________
Ауыз қуысының кілегейлі қабықшасы, қызыл иектері_____________________________
________________________________________________________________________

Диагнозы________________________________________________________________

Күні_____________ Тегі\қолы________________________________________________

6. Дерматовенеролог. Шағымдар, анамнез_____________________________________
________________________________________________________________________
Объективті деректер_______________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Диагнозы ________________________________________________________________
________________________________________________________________________
 
Күні_____________ Т.А.Ə.\қолы_____________________________________________

7. Гинеколог. Шағымдар, анамнез_____________________________________________
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________

Объективті деректер _______________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________

Диагнозы________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Күні_____________ Т.А.Ə.\қолы______________________________________________
8. Терапевт. Шағымдар_____________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Анамнез (қандай аурулармен ауырды, қайда тексеруден өтті, емделді) _____________
________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Тері жамылғысы ___________________________________________________________
Кілегейлі қабат____________________________________________________________
ДСИ (дене салмағының индексі) _________Тамақтану_____________________________
Эндокриндік жүйесі_________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

Жүрегі: шекаралары______________________________________________________
_________________________________________________________________________

Тондары_________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Күні «____» _________20__ ж. «____» _________20__ ж. «___ _» _________20__ ж.
Өлшеу шарт-
тары

Тыныш-
тықта 
отыр-
ғанда

15 
отырып 
тұрудан 
кейін

2 
минут-
тан 
соң

Тыныш-
тықта 
отыр-
ғанда

15 
отырып 
тұрудан 
кейін

2 
минут-
тан 
соң

Тыныш-
тықта 
отыр-
ғанда

15 
отырып 
тұрудан 
кейін

2 минут-
тан соң

Пульс          
Артериялық 
қысымы

         

1 минуттағы 
тыныс алу 
қозғалысының 
жиілігі

         

Тыныс алу органдары_____________________________________________________
________________________________________________________________________ 

Ас қорыту органдары_____________________________________________________
________________________________________________________________________

Бауыры _______________________________Көк бауыры_______________________
Бүйректері_______________________________________________________________
________________________________________________________________________

Диагнозы________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Күні_____________ Т.А.Ə.\қолы______________________________________________
9. Психодиагностикалық зерттеу. __________________________________________
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 

Қорытынды (ұсынылады, ұсынылмайды)_____________________________________ 

Күні_____________ Психологтың Т.А.Ə.\қолы__________________________________

10. Психиатр.Шағымдар____________________________________________________
_________________________________________________________________________

Анамнез _______________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Мəртебесі ___________ Санасы_______________ Зейіні_________________________
Жады___________________________________________________________________
Ойлауы__________________________________________________________________
Интеллекті_______________________________________________________________
Эмоционалдық ерік саласы________________________________________________
_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Диагнозы________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

Күні_____________ Т.А.Ə.\қолы_____________________________________________

11. Рентгенологиялық зерттеудің, зертханалық, функционалдық жəне басқа да 
зерттеулер мен консультациялардың деректері: _______________________________

_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
 
Аурудың, мертігудің (жараланудың, контузияның, жарақаттанудың) 
диагноздары мен олардың себепті байланысы______________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

ƏДК ҚОРЫТЫНДЫСЫ
20___жылғы __________№___ бұйрықпен бекітілген Адамдардың ішкі істер 

органдарындағы  қызметке денсаулық жағдайының сəйкестігіне қойылатын 
талаптардың_______________бағанының ___________қосымшасы (лары) негізінде 

_______________________________________________________________________
(комиссияның қорытындысы көрсетілсін)

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Еріп жүретін адамды қажет етеді, қажет етпейді (керек емесін сызып тастаңыз)
Ескертпе________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
 

Комиссия төрағасы:
    ______________________________________
Елтаңбалы мөр    (қолы, тегі, аты-жөні)

 Сарапшы-дəрігерлер:
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
    _____________________________________
20___ жылғы «______» _________________ 

Қазақстан Республикасының ішкі істер органдарында əскери-дəрігерлік сарапта-
ма өткізу қағидаларына 4-қосымша

______________________________________________________
(əскери-дəрігерлік комиссия атауы)

______________________________________________________
(пошталық мекенжайы)

 Фотосуретке
арналған орын

(ƏДК-ның елтаңбалы мөрі)
 

Білім беру ұйымына түсушіні медициналық куəландыру 
картасы

_______________________________________________________________________
(оқу орнының, факультеттің атауы)

 
1. Паспорттық деректер
1.1. Тегі, аты, əкесінің аты__________________________________________________
(қатардағы жəне басшы құрамдағы адамдар,
_______________________________________________________________________
 əскери қызметшілер арнаулы немесе əскери атағын көрсетсін)
1.2. Туған жылы _________________________________________________________
1.3. Тұрақты тұратын жері _________________________________________________
1.4. Əскери билеттегі (тіркеу куəлігіндегі) жарамдылық санаты туралы белгі) 
_______________________________________________________________________
ƏДК-нің медициналық тіркеушісі тексерді ____________________________________
Анықтаманы алдым_______________________________________________________
(кадр аппараты қызметкерінің қолы, тегі, аты, əкесінің аты түсінікті жазылуы тиіс)
 
20__ жылғы «____»_____________.
 

2. Картаның медициналық бөлімі 
 Алдын-ала іріктеу Соңғы іріктеу

   
2.1 Шағымдар  

2.2 Анамнез (о.і 
жарақаттанулар опера-
циялар)

  

 
2.3. Антропометрия деректері 

Бойы   
Салмағы   
Кеуде шеңбері тыныш күйде- тыныш күйде-

ауа жұтқанда- ауа жұтқанда-
ауа шығарғанда- ауа шығарғанда-

Динамометрия оң жақ қол басы - оң жақ қол басы -
сол жақ қол басы - сол жақ қол басы -
тұлғалы- тұлғалы

 2.4. ЛОР-органдарын зерттеу деректері 
Жұтқыншақ, көмекей   
Сөйлеу    
Мұрын тыныс алуы Оң жақ–

Сол жақ-
Оң жақ–
Сол жақ–

Мұрынмен тыныс алу Оң жақ–
Сол жақ–

Оң жақ–
Сол жақ–

Құлақтар. Дабыл жарғағының 
жағдайы

  

Сыбырлап сөйлегендегі есту 
өткірлігі

Оң жақ –
Сол жақ –

Оң жақ –
Сол жақ –

Құлақтың барофункциясы Оң жақ–
Сол жақ–

Оң жақ–
Сол жақ –

Вестибулярлық аппараттың 
функциясы

  

Диагнозы   
Күні, ЛОР-дəрігердің қолы   

2.5 Көру органдарын зерттеу деректері 
Түстерді ажырату оң жақ көзі–

сол жақ көзі–
оң жақ көзі –
сол жақ көзі –

Коррекциясыз көру 
өткірлігі:

оң жақ көзі –
сол жақ көзі –

оң жақ көзі –
сол жақ көзі –

Коррекциямен: оң жақ көзі –
сол жақ көзі –

оң жақ көзі –
сол жақ көзі –

Скиаскопиялық реф-
ракция:

оң жақ көзі –
сол жақ көзі –

оң жақ көзі –
сол жақ көзі –

Бинокулярлық көру   
Анық көрудің ең жақын 
нүктесі

оң жақ көзі –
сол жақ көзі –

оң жақ көзі –
сол жақ көзі –

Көз жасының жолдары   

Қабақтары мен конъюк-
тивалары

  

Көз алмаларының орнала-
суы мен қозғалмалылығы

  

Қарашықтар мен олардың 
реакциялары

  

Оптикалық ортасы оң жақ көзі –
сол жақ көзі –

оң жақ көзі –
сол жақ көзі –

Көз түбі: оң жақ көзі –
сол жақ көзі –

оң жақ көзі –
сол жақ көзі –

Диагноз   
Күні, көз дəрігерінің қолы   

2.6. Нерв жүйесін зерттеу деректері
 

Бас сүйегі – ми невртері   
Қозғалыс саласы   
Рефлекстер   
Сезгіштігі
Вегетативтік нерв жүйесі   
Диагнозы   
Күні, неврологтың қолы   

2.7 Хирургиялық зерттеу деректері 
Жалпы дене дамуы   
Дененің сыртқы қабаты   
Лимфа түйіндері   
Бұлшық ет жүйесі   
Сүйек жүйесі, буындар   
Шеткері қан тамы рлары   
Несеп жыныс жүйесі   
Анус жəне тік ішек   
Диагнозы   
Күні, хирургтың қолы    

2.8. Ішкі органдарды зерттеу деректері 
Тамақтану   
Эндокриндік жүйе   
Жүрек: шекаралары   
 Тондары   

Функциялық сынақ Тыныш
тықта

15 рет 
отырып 
тұрудан 
кейін

2 минут-
тан кейін

.

Тыныш
тықта

15 рет 
отырып 
тұрудан 
кейін

2 минут-
тан кейін

Пульс   
Артериялық қысым   
Тыныс алу органдары   
Ас қорыту органдары   
Бауыр   
Көк бауыр   
Бүйрек тер   
Диагнозы   
Күні, терапевтің қолы    

2.9. Дерматовенерологиялық зерттеу деректері 
Объективті деректер   
Диагнозы   
Күні, дерматовенерологтың қолы   

2.10. Жақтарды жəне ауыз қуысын зерттеу деректері 
Тіс түйісі   
Ауыз қуысының 
кілегейлі 
қабықшасы, қызыл 
иектер
Тістері  8 7 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 

 8 7 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 

 8 7 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 

 8 7 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 
Диагнозы   
Күні, тіс дəрігерінің 
қолы

  

 
2.11. Гинекологиялық зерттеу деректері 

Объективті деректер   
Диагнозы   
Күні, гинекологтың қолы   

2.12. Психикалық жай-күйді зерттеу деректері 
Жады, зейіні    
Ойлауы   

Интеллекті   
Эмоционалдық ерік саласы   

Диагнозы   
Күні, психиатрдың қолы   

 
2.13. Рентгенологиялық, зертханалық, басқа да зерттеулер мен 

консультациялардың деректері:

3. Əскери-дəрігерлік комиссиялардың қорытындысы
3.1. Алдын ала медициналық куəландыру

_______________________________________________________________________
(əскери-дəрігерлік комиссия атауы)

Диагнозы _______________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________

20____жылғы ____________ № __________ қорытынды 

Қазақстан Республикасы ІІМ-нің (ҚМ-нің) 20____жылғы _________ №_____бұйрығымен 
бекітілген Адамдардың ішкі істер органдарындағы қызметке денсаулық жағдайының 
сəйкестігіне қойылатын талаптардың_______________бағанының ___________
қосымшасы (лары) негізінде _________________________________________________
_______________________________________________ оқуға түсуге

 (оқу орнының атауы) 
_______________________________________________________________________

(жарамды, жарамсыз)
Төраға _________________________________________________

М.О. Хатшы_____________________________________________

1.2. Соңғы медициналық куəландыру
_______________________________________________________________________

(əскери-дəрігерлік комиссия атауы)

Диагнозы________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 

ƏДК 20 ____ жылғы «___» ____________№______ қорытындысы. _______________
__________________________________________________________________________

(оқу орнының атауы)
20____жылғы _________ №_____бұйрықпен бекітілген Адамдардың ішкі 

істер органдарындағы қызметке денсаулық жағдайының сəйкестігіне қойылатын 
талаптардың_______________бағанының ___________қосымшасы (лары) негізінде ___
_______________________________________________________________ оқуға түсуге

  (оқу орнының атауы) 
________________________________________________________________________

(жарамды, жарамсыз) 
 Төраға ______________________________________________

М.О.  Хатшы______________________________________________

Қазақстан Республикасының ішкі істер органдарында əскери-дəрігерлік сарапта-
ма өткізу қағидаларына 5-қосымша

________________________________________________________________________
(əскери-дəрігерлік комиссия атауы)

 
 Медициналық куəландыру туралы

№ _____ анықтама
 _______________________________________________________________________
(қатардағы жəне басшы құрамдағы адамдардың, əскери қызметшілердің арнаулы не-

месе əскери атағы; тегі, аты, əкесінің аты, туған жылы)
________________________________________________________________________

(əскери – дəрігерлік комиссияның атауы) 

20____ жылғы «_____»___________________куəландырылды.

Аурудың, мертігудің (жараланудың, контузияның, жарақаттанудың,) себепті байланысы 
туралы комиссияның диагнозы мен қаулысы:

20___ жылғы «___»_______________ №____ бұйрықпен бекітілген Адамдардың 
ішкі істер органдарындағы қызметке денсаулық жағдайының сəйкестігіне қойылатын 
талаптардың_______________бағанының ___________қосымшасы (лары) негізінде

ПФЗ қорытындысы:
Ескертпе:
Комиссия төрағасы: ______________ ____________________________________
   (қолы)  (арнаулы немесе əскери атағы, Т.А.Ə.)
ПФЗ бастығы (психолог): _________ _____________________________________
    (қолы)   (Т.А.Ə.)
Комиссия хатшысы: _______________ ___________________________________
   (қолы)   (Т.А.Ə.)

Қазақстан Республикасының ішкі істер органдарында əскери-дəрігерлік сарапта-
ма өткізу қағидаларына 6-қосымша

_______________________________________________
(комиссия атауы)

əскери-дəрігерлік комиссия отырыстары хаттамаларының
КІТАБЫ 

Р/с 
№ 

Тегі, аты, əкесінің аты, туған 
жылы, арнаулы немесе 
əскери атағы, қызмет орны, 
лауазымы, медициналық 
куəландыруға кім жіберді

Диагноз жəне аурудың, 
мертігудің (аурулардың, 
жарақаттанудың, 
контузияның) себепті 
байланысы туралы ƏДК 
қаулысы (шағымдар, 
қысқаша анамнез, 
қажет болған жағдайда 
объективтік зерттеудің 
қысқаша деректері)

Адамдардың ішкі істер 
органдарындағы қызметке 
денсаулық жағдайының 
сəйкестігіне қойылатын 
талаптардың қосымшасы 
мен бағаны, нақты лауа-
зымда əскери қызметке 
жарамдылық санаты тура-
лы қорытынды

1 2 3 4

     
Комиссия төрағасы ________________________________________________
М.О. Комиссия мүшелері ___________________________________________

20___ жылғы «____» _________________.

(Жалғасы. Басы 15-16-беттерде) 

(Жалғасы 18-бетте) 
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Қазақстан Республикасының ішкі істер органдарында əскери-дəрігерлік 
сараптама өткізу қағидаларына 7-қосымша

______________________________________________________
(білім беру ұйымының атауы)

оқу, əскери-оқу орнының əскери-дəрігерлік комиссиясы денсаулық жағдайы 
бойынша 20_____жылы оқуға түсуге жарамсыз деп танылған кандидаттардың 

ТІЗІМІ 
Р/с 
№ 

Тегі, аты, 
əкесінің аты, 
туған жылы, 
арнаулы не-
месе əскери 

атағы

Алдын ала 
медици-
налық 
куəлан-
дыруды 
өткізген 

ІІМ, ІІД, ІІБ 
əскери-
дəрігерлік 
комиссия-

сының атауы 

Оқуға жіберу 
кезінде 

ІІМ, ІІД, ІІБ 
əскери-
дəрігерлік 
комиссия-
сының диа-

гнозы

Білім беру 
ұйымының 
ОƏДК толық 
жазылған 
диагнозы

Адамдардың 
ішкі істер 

органдарындағы 
қызметке 
денсаулық 
жағдайының 
сəйкестігіне 
қойылатын 
талаптардың 

қосымшасы мен 
бағаны (Қазақстан 
Республикасы ІІМ-
нің 2010 жылғы 31 

наурыздағы 
№ 132 бұйрығы

1 2 3 4 5 6
       
Əскери-дəрігерлік комиссия төрағасы_______________________________________
(арнаулы немесе əскери атағы, қолы, тегі, аты-жөні)

20___ жылғы «____» __________________ 
Қазақстан Республикасының ішкі істер органдарында əскери-дəрігерлік сарапта-

ма өткізу қағидаларына 8-қосымша

Бекітемін
_______________________________________________________________________ 

(актіні бекітетін ішкі істер органы бастығының, əскери бөлім 
_______________________________________________________________________ 

 командирінің, арнаулы немесе əскери атағы, тегі, аты-жөні, қолы) 

Елтаңбалы мөр

Мертігудің (жараланудың, контузияның, жарақаттың) мəн-жайлары туралы 
№ ___АКТІ 

1. _____________________________________________________________________
(арнаулы немесе əскери атағы, тегі, аты, əкесінің аты,

_______________________________________________________________________
туған жылы, лауазымы, ішкі істер органының атауы,

________________________________________________________________________
əскери бөлімнің нөмірі)
2. Мертігу (жаралану, контузия, жарақат) алған орны ___________________________
________________________________________________________________________

(мертігу (жаралану, контузия, жарақат) алған орны, түрі, сипаты
________________________________________________________________________
жəне оны оқшаулау көрсетілсін)
3. Мертігу (жаралану, контузия, жарақат) ______ жылы ________ айында ___________ 

күні __________ сағат _________алды.
4. Мертігу (жаралану, контузия, жарақат) алудың мəн-жайларының толық сипаттама-

сы (еркін түрде) _____________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
5. Мертігу (жаралану, контузия, жарақат) алудың себептері _______________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

6. Мертігу (жаралану, контузия, жарақат) алудың мəн-жайлары туралы қорытынды:_____
_______________________________________________________________________
Мертігу мыналарда алынды:

а) қызметтік міндеттерін (əскери қызмет міндеттерін) орындау кезінде:
_______________________________________________________________________
б) қызметтік міндеттерін (əскери қызмет міндеттерін) орындаумен байланысты емес 

жазатайым оқиғаның нəтижесінде – қажетін жазыңыз
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Қазақстан Республикасының ішкі істер органдарында əскери-дəрігерлік 
сараптама өткізу қағидаларына 9-қосымша

Мертігу (жаралану, контузия, жарақат) туралы 
АНЫҚТАМА 

________________________________________________________________________
(жарақат алушының əскери атағы, тегі, аты, əкесінің аты, туған күні)

20___ жылғы «____» ______________ ________________________________________
_________________________________________________________________________

(мертігу (жаралану, жарақат, контузия) алынған мəн-жайлар 
_________________________________________________________________________
жəне оны оқшаулару көрсетілсін) ____________________________________________ 
________________________________________________________________________ 

Мертігу (жаралану, жарақат, контузия): 
1) қызметтік міндеттерді атқару кезінде; 
2) қызметтік міндеттерді атқарумен байланысы жоқ, жазатайым оқиға нəтижесінде 

алынды. (қажеттінің астын сызыңыз)
Анықтама ________________________________________ ұсыну үшін берілді. 
(анықтама ұсынылатын мекеменің, ұйымның атауы)

М.О.    Бастық________________________________

Қазақстан Республикасының ішкі істер органдарында əскери-дəрігерлік сарапта-
ма өткізу қағидаларына 10-қосымша

 
Ауру туралы № _______ куəлік

20___ жылғы «___»________________________________________________________
 (əскери – дəрігерлік комиссия атауы)
 ___________________________________________ жолдама  бойынша 

куəландырылды. 1. Тегі, аты, əкесінің аты, туған жылы_____________________________
2. Арнаулы жəне əскери атағы______________________________________________
кəсібі____________________________________________________________________
3. Қызмет орны, атқаратын лауазымы________________________________________
4. Қай уақыттан бастап Қарулы күштерде қызмет атқарған___________бас тап________

дейін; ІІМ-де__________бастап______________ дейін.
5 Мерзімді əскери қызметке________________________________шақырылған
6. Бойы ___________ см. Салмағы__________ кг. Кеуде шеңбері ____________ см.
7. Шағымдары:
8. Кысқаша анамнез:
9. Зерттелуде жəне емделуде болған: _______________________________________ 
________________________________________________________________________
10. Объективті зерттеу деректері:
11. Арнайы зерттеулердің (рентгенологиялық, зертханалық, аспаптық жəне т.б. 

консультациялардың) нəтижелері:
12. _____________________________________________________________________
аурудың, мертігудің (жараланудың, контузияның, жарақаттың) себепті байланысы 

туралы)
______________________________диагнозы жəне қаулысы. 
13. Қорытынды ___________________________________________________________
 əскери қызметке (ішкі істер органдарындағы қызметке), əскери мамандық бойын-

ша қызметке 
________________________________________________________________________
(лауазымдағы қызметке)жəне т.б.жарамдылық туралы
Қазақстан Республикасы ІІМ-нің (ҚМ-нің) 20__жылғы _____№___бұйрығымен бекітілген 

Адамдардың ішкі істер органдарындағы қызметке денсаулық жағдайының сəйкестігіне 
қойылатын талаптардың_______________бағанының ___________қосымшасы (лары) 
негізінде 

14. Ертіп жүруші адамды қажет етеді, қажет етпейді (керек емесін сызып тастаңыз) 
__________________________________________________________________________

(саны)
М.О.  Комиссия төрағасы ___________________________________
  Хатшы _____________________________________________

Қазақстан Республикасының ішкі істер органдарында əскери-дəрігерлік 
сараптама өткізу қағидаларына 11-қосымша

Əскери-дəрігерлік комиссия отырысының № ________ хаттамасы 
_________________________________________________________________________

(комиссияның атауы)
20____ жылғы «____» ____________.
1. ___________________________________________ жолдама, хат, шағым, арыз 

қаралды
(құжаттың нөмірі мен датасы, құжат кімнен келіп түскені, қандай мəселе бойынша 

екендігі көрсетіледі)
2. Мына құжаттар қаралды (олардың күнін, нөмірін жəне т.б. көрсете отырып, аурудың, 

жараланудың, контузияның, жарақаттың, мертігудің себепті байланысы туралы ƏДК-ның 
қаулысын шығару үшін сараптамалық құндылығы бар нақты құжаттарды санамалау қажет):

1)______________________________________________________________________
(комиссияның нақты атауы көрсетілсін)
_________________________________ ƏДК-ның 20___ жылғы «____»_____________
№ _____медициналық куəландыру актісі. 
2) ______________________________________________________________________
(комиссияның атауы көрсетілсін)
ƏДК-ның 20___ жылғы «____»____________ № _____ ауру туралы куəлігі. 
3)_________________________________________ 20____ жылғы «__» ____________
 (атауы көрсетілсін)
№ _____ анықтамасы (медициналық куəландыру актісінен үзінді).
4) ______________________________________________________________________
(медициналық немесе əскери-медициналық мекеменің, денсаулық сақтау
__________________________амбулаторлық науқастың_________ жылдан бастап
 мекемесінің атауы көрсетілсін)
__________жылға дейінгі № ____ медициалық картасы (медициналық кітапшасы). 
5) ______________________________________________________________________

(медициналық немесе əскери-медициналық мекеменің,
________________________________________________________________________

денсаулық сақтау мекемесінің атауы көрсетілсін)
20___ жылғы «____»____________ № _____ауру тарихы немесе одан үзінді. 
6) жараланудың (контузияның, жарақаттың, мертігудің) мəн-жайлары туралы ішкі 

істер органы бастығының (əскери бөлім командирінің) 20___ж. «____» ________ №___
анықтамасы.

7) мұрағаттардың (əскери-медициналық құжаттардың, ҚМ Орталық мұрағатының, 
наградалық мұрағаттардың, партия құжаттарының, армия штабтарының, партизан 
құрамаларының жəне т.б.) 20___ жылғы «____»__________№___ анықтамалары.

8) əскери міндеттен босату туралы куəлік, сериясы ______________________________ 
№ ______ берілген күні ______________________________________ (кім) берген.

9) 20___жылғы «___»________________ № ___________ қайтыс болу туралы куəлік.
10) 20__жылғы «___»_________(кім) _______________________ берген қызыл əскер 

кітапшасы.
11) əскери билет, сериясы _______________________ № _____________________ 20 

____ жылғы «_____» _____________________ əскери комиссары берген.
12) _________________________________________________№ ________ жеке іс 

(ішкі істер органы, əскери бөлімнің нөмірі көрсетілсін)
13) əскери комиссариаттың №_______________ жеке əскери ісі
14) _____________________________________________________________________

(зейнеткерлік органының, ІІМ-нің, ІІД-нің, ІІБ-нің қаржы
________________________________________________________________________
бөлінісінің, əскери комиссариаттың, халықты 
_______________________________________________ № _______ зейнеткерлік ісі.
əлеуметтік қорғау бөлімінің атауы көрсетілсін)
15) 20 __жылғы»__» _______ жауынгерлік мінездеме (көшірме).
16) 20 __жылғы.»__» _______ аттестаттау (көшірме).
17) _______________ орденіне (медаліне) наградтау парағының көшірмесі.
18) МƏСК-ның 20 __ жылғы «__» ______ сериясы_____ № ______ анықтамасы.
19) ____________________________________________________ аудандық МƏСК-да 

20____ жылғы куəландыру актісі.
20) басқа да медициналық, сот-медициналық, сараптамалық, əскери-есептік 

құжаттардан, қызметтік тергеулердің қорытыныдыларынан жəне т.б. мəліметтер ____
________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
21) _____________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Тегі_________________________________ аты ________________________________
əкесінің аты _____________________________ туған жылы _____________________
Арнаулы немесе əскери атағы___________________________________ ______________
20_ж «__»____ əскери қызметке (келісімшарт бойынша қабылданды) шақырылды.
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________

(əскери комиссариат, облыс, қала, аудан, күні, жылы, айы көрсетілсін)
4. Əскери қызметті өткеру туралы деректер, əскери қызметтен босатылу уақыты мен 

себебі; ішкі істер органдарында қызмет өткеру туралы деректер;
майд анда болғаны тур алы деректер (əскери бөлімдерге, ішкі істер органдарына, нақты 

əскердің құрамына ену уақытын көрсете отырып), жауынгерлік іс-қимылдар жүргізілген 
елдерде болу, Чернобыль АЭС-тегі аварияның зарда бын жоюға қатысу, қашан, қандай 
негізде жəне кімнің бұйрығы бойынша (бұйрықтың күні мен  нөмірі көрсетілсін) əскери 
қызметтен (ішкі істер органдарынан) босатылған жəне т.б.

___________ _____________________________________________________________
________________________________________________________________________

5. ______________________________________________________________________ 
(мекеменің атауы (нөмірі) жəне 

__________________ ______________________________________________________
емдеуде болу мерзімі көрсетілсін)
ведомстволық медициналық жəне əскери-медициналық мекемеде емдеуде болды.
6. ______________________________ ________________________________________
(ƏДК- ның атауы, куəландыру күні жəне 
_______________ _________________________________________ ƏДК-да 

куəландырылды. 
ƏДК-ның қорытындысы көрсетілсін)
7. Қаралатын мəселе бойынша ƏДК  қаулысының негіздемесі_____________________ 
________________________________________________________________________

8. ƏДК-ның қаулысы______________________________________________________ 
________________________________________________________________________
9. Комиссия мүшелерінің дауыс беру нəтижелері: «Қолдағандар» -...,»Қарсы 

болғандар» - (Комиссия мүшелерінің ерекше пікірі хаттамаға қоса беріледі).
Комиссия төрағасы_________________________________________________________

 (арнаулы немесе əскери атағы, қолы, тег, аты-жөні)
Комиссия мүшелері ________________________________________________________

  (арнаулы немесе əскери атағы, қолы, тегі, аты-жөні)
____________________________________________________ ƏДК отырысының 

(атауы көрсетілсін)
___ парақтағы 20___жылғы «___» __________ № ________ хаттамасына қосымша 

(қаралған құжаттардан үзінді)
_________________________________ƏДК-нің 20___жылғы «___» ______________  

 (атауы көрсетілсін)
______________________ № _____ қаулысы ______________________________ (кімге 

жіберілгені, мекенжайы, жіберілген күні жəне шығыс нөмірі көрсетілсін) 
___________________________________________________________ жіберілді.
_______________________
Құжаттар 20___ жылғы №_____ істің ____ томындағы _____ бетке тігілген № 
Комиссия хатшысы _______________________________________________________ 

  (қолы, тегі, аты-жөні)
Қазақстан Республикасының ішкі істер органдарында əскери-дəрігерлік 

сараптама өткізу қағидаларына 12-қосымша

Қазақстан Республикасының климаттық жағдайлары қолайсыз 
жерлерінде қатардағы жəне басшы құрамдағы адамдардың, əскери 

қызметшілердің қызмет, əскери қызмет өткеруіне медициналық қарсы 
көрсетімдердің ТІЗБЕСІ

1. Қазақстан Республикасының климаттық жағдайлары қолайсыз жерлері:
1) Ақмола облысында - Аршалы, Жарқайың, Есіл, Жақсы, Қорғалжын жəне Целиноград 

аудандары (Астана қаласын қоспағанда), Сілеті селолық округі жəне Степногор қаласы;
2) Ақтөбе облысында - Байғанин жəне Мұғалжар аудандары;
3) Алматы облысында - Жамбыл, Іле (Күрті селолық округін қоспағанда), Талғар, Ұйғыр, 

Еңбекшіқазақ (Шелек селолық округін қоспағанда), Райымбек, Алакөл (Үйгентас селолық 
округін қоспағанда), Көксу, Сарқан, Талдықорған (Талдықорған қаласын қоспағанда), 
Панфилов, Қарасай, Балқаш, Кербұлақ, Қапшағай аудандары, Кербұлақ ауданының 
Гвардейск қала үлгісіндегі кенті, Текелі қаласы жəне Ақсу ауылы, Іле ауданының Күрті 
селолық округі, Еңбекшіқазақ ауданының Шелек селолық округі;

4) Атырау облысы;
5) Шығыс Қазақстан облысында – Қатонқарағай, Күршім, Аягөз, Жарма, Зайсан, 

Тарбағатай, Абай, Бесқарағай, Жаңа Семей, Таскескен аудандары, Үржар ауданының 
Мақаншы селолық округі, Семей жəне Курчатов қалалары;

6) Жамбыл облысында - Қордай, Мойынқұм, Талас, Байзақ жəне Шу аудандары жəне 
Жаңатас қаласы; 7) Батыс Қазақстан облысында - Жаңақала жəне Орда аудандары, 
Теректі аудандары, Тайпақ селолық округі;

8) Қарағанды облысында – Абай, Нұра, Шет, Ұлытау, Қарқаралы аудандары, Шет 
ауданының Ағадыр селолық округі, Ұлытау ауданының Жезді селолық округі, Қаражал 
қаласы жəне Жəйрем кенті, Сəтбаев, Жезқазған жəне Приозерск қалалары;

9) Қостанай облысында - Арқалық қаласы;
10) Қызылорда облысы;
11) Маңғыстау облысында – Қарақия, Бейнеу, Маңғыстау, Мұнайлы аудандары 

(Өмірзақ селосын, сондай-ақ бұрынғы Түпқараған ауданының жерлерін қоспағанда), 
Жаңаөзен, Форт-Шевченко жəне Ақтау қалалары;

12) Павлодар облысында - Май жəне Лебяжі аудандары;
13) Солтүстік Қазақстан облысында - Айыртау ауданы;
14) Оңтүстік Қазақстан облысында - Созақ, Сарыағаш (Келес селолық округін 

қоспағанда) аудандары жəне Түркістан жəне Сарыағаш қалалары;
15) Байқоңыр қаласы жəне «Байқоңыр» ғарыш айлағына іргелес аудандар.
2. Қазақстан Республикасының климаттық жағдайлары қолайсыз жерлерінде қатардағы 

жəне басшы құрамдағы адамдардың, əскери қызметшілердің қызмет, əскери қызмет 
өткеруіне медициналық қарсы көрсетімдер:

1) кез келген ауырлық дəрежесіндегі тиреотоксикоз; 
2) тастардың болуымен немесе конкременттерсіз, бірақ жиі бүйрек шаншуы талмасы-

мен несептасты ауру; бір бүйректің болмауы, бүйректің даму аномалиялары (таға тəрізді 
бүйрек, бүйрек түбекшесі мен несепағардың толықтай қосарлануы); 

3) II сатыдағы гипертониялық ауру; 
4) Сатысы мен емдеу нəтижелеріне қарамастан қатерлі ісіктер;
5) Фотодерматоздар, эритематоздық жегі; 
6) Күрт байқалған созылмалы ларингофарингиттер; 
7) Емдеудің əсері болмаған кезде үздіксіз қайталанатын аллергиялық аурулардың 

ауыр асқынған нысандары; 
8) Жатырдың, аналық бездің немесе сүт безінің ісіктері; 
9) Климакспен немесе жатырдан қан кетулермен ілесе жүретін аналық бездердің 

дисфункциясы. 
3. Қазақстан Республикасының климаттық жағдайлары қолайсыз жерлерінде қатардағы 

жəне басшы құрамдағы адамдардың, əскери қызметшілердің тұруына медициналық 
қарсы көрсетімдер: 

1) Жиі ұстамалары бар эпилепсия (ай сайын); 
2) Мидың немесе жұлынның тамыр аурулары жəне параличтер немесе терең па-

рездер болған кезде орталық нерв жүйесінің басқа да ауыр органикалық аурулары, 
гидроцефалия, сөйлеудің, көрудің бұзылулары, денесінің немесе жүрісінің бұзылуы; ми 
жəне жұлын ісіктері; 

3) Эндокриндік жүйе ауруларының ауыр нысандары, кез келген ауырлық дəрежесіндегі 
тиреотоксикоз; 

4) Коронарлық немесе жалпы қан айналымының ІІ немесе ІІІ дəрежелі бұзылуымен 
қан айналу жүйесінің аурулары; 

5) III сатыдағы гипертониялық ауру; 
6) Коллагеноздар (ревматоидтық артрит, жүйелі қызылжегі, жүйелі склеродермия, 

түйінді периартериит, дерматомиозит); 
7) Сатысы мен емдеу нəтижелеріне қарамастан қатерлі ісіктер; 
8) тастардың болуымен немесе конкременттерсіз, бірақ жиі бүйрек шаншуы талмасы-

мен несептасты ауру; бір бүйректің болмауы, бүйректің даму аномалиялары (таға тəрізді 
бүйрек, бүйрек түбекшесі мен несепағардың толықтай қосарлануы); 

9) Кез келген этиологиядағы жатырдың, аналық бездің немесе сүт безінің ісіктері; 
4. Таулы жерлерде қатардағы жəне басшы құрамдағы адамдардың, əскери 

қызметшілердің қызмет, əскери қызмет өткеруіне медициналық қарсы көрсетімдер: (теңіз 
деңгейінен 1500 метр жəне одан жоғары): 

1) Ми қан айналысының ауыспалы бұзылуларымен мидың жəне жұлынның тамыр 
аурулары; 

2) Кез келген ауырлық дəрежесіндегі тиреотоксикоз; 
3) Функцияларының əлсіз бұзылуымен жəне сирек асқынулармен баяу өршитін қан 

өндіру жүйесінің аурулары; 
4) Сыртқы тыныс алу функциясының бұзылуымен өкпенің созылмалы аурулары; 
5) Жалпы жəне коронарлық қан айналысының бұзылуымен қан айналу жүйесінің 

аурулары; 
6) Сатысы мен емдеу нəтижелеріне қарамастан қатерлі ісіктер; 
7) Кез келген дəрежеде көрінетін облитерациялайтын эндартериит; 
5. Таулы жерлерде қатардағы жəне басшы құрамдағы адамдардың, əскери 

қызметшілердің тұруына медициналық қарсы көрсетімдер: (теңіз деңгейінен 1500 метр 
жəне одан жоғары): 

1) Олигофрения. 
2) Жиі ұстамалары бар эпилепсия (ай сайын). 
3) Аурудың жиі қайталанатын фазаларымен маниакальдық-депрессивтік психоз, 

шизофрения. 
4) Гидроцефалиямен, параличтермен, парездермен, сөйлеудің, көрудің бұзылуымен 

ілесе жүретін орталық нерв жүйесінің органикалық аурулары, ми немесе жұлын ісіктері 
жəне ағзалардың функцияларын тұрақты бұзулары бар орталық нерв жүйесінің басқа да 
ауыр жəне жылдам өршитін аурулары. 

5) Эндокриндік жүйе аурулары, кез келген ауырлық дəрежесіндегі тиреотоксикоз. 
6) Өршу белгілері болған кездеа қанның жүйелік аурулары. 
7) Сыртқы тыныс алу функциясының бұзылуымен тыныс алу органдарының созыл-

малы аурулары. 
8) Жалпы немесе коронарлық қан айналымының ІІ жəне ІІІ дəрежелі бұзылуымен қан 

айналу жүйесінің аурулары. 
9) II жəне III сатыдағы гипертониялық ауру. 
10) Сатысы мен емдеу нəтижелеріне қарамастан қатерлі ісіктер. 
11) Кез келген дəрежеде көрінетін облитерациялайтын эндартериит. 
12) Кез келген этиологиядағы жатырдың, аналық бездің немесе сүт безінің ісіктері. 
6. Шетелде уақытша қызмет өткеретін қатардағы жəне басшы құрамдағы адамдардың, 

уақытша шетелде орналасқан əскерлерде қызмет өткеретін əскери қызметшілердің ше-
телде тұруына қарсы көрсетімдер: 

1) Психикалық аурулар, оның ішінде ремиссия немесе компенсация жағдайындағы. 
2) Жиі ұстамалары бар (ай сайын) немесе тұлғаның өзгеруісі бар эпилепсия. 
3) Мінез-құлықтың əлеуметке қарсы нысандары бар айқын психопатия. 
4) Нашақорлық жəне созылмалы алкоголизм.

Қазақстан Республикасының ішкі істер органдарында əскери-дəрігерлік 
сараптама өткізу қағидаларына 13-қосымша

Қолайсыз ыстық климаттты шет елдерге шығатын қатардағы жəне 
басшы құрамдағы адамдар, əскери қызметшілер үшін 

медициналық қарсы көрсетімдер 
ТІЗБЕСІ

1. Қатардағы жəне басшы құрамдағы адамдар, əскери қызметшілер үшін климаты 
қолайсыз ыстық шет елдерге шығуға қарсы көрсетімдер:

1) барлық жіті аурулар (толық емделгенге дейін), асқыну сатысындағы созылмалы 
аурулар; 

2) Психикалық аурулар, оның ішінде ремиссиялар немесе компенсациялар 
жағдайындағы аурулар;

3) Психопатия жəне айқын невротикалық жай-күй;
4) Созылмалы алкоголизм жəне нашақорлықтың барлық нысандары;.
5) Эпилепсия жəне түрлі генездегі пароксизмальдық жай-күй;
6) Мидың қан айналысының тұрақты бұзылуы кезіндегі мидың жəне жұлынның та-

мыр аурулары;
7) Орталық нерв жүйесінің жұқпалы-вирустық ауруларының зардаптары, 

функцияларының терең немесе əлсіз байқалатын бұзылулары кезінде мидың жəне 
жұлынның органикалық зақымдануы;

8) Орталық нерв жүйесі функцияларының тұрақты бұзылуларымен бас сүйек-ми 
жарақатының зардаптары;

9) Қозғалыстың, сезгіштіктің жəне трофиканың айқын бұзылулары кезіндегі 
перифериялық нервтердің созылмалы аурулары мен жарақаттарының зардаптары;

10) Клиникалық сауыққан сəттен бастап вирустық тұмаудың, ішсүзектің, паратифтердің 
ауыр нысандарынан кейінгі жай-күй;

11) Эндокриндік жүйе аурулары: ауыр жəне орташа нысандары (қалқанша без 
функциясының бұзылуынсыз оның І жəне ІІ дəрежелі диффуздық үлкеюі шығуға қарсы 
көрсетім болып табылмайды). Асқынбаған ағымымен эндокриндік аурулардың жеңіл 
нысандары болған жағдайда, сондай-ақ диффуздық тиреотоксиндік зоб бойынша 
операциялық емдеуден кейін немесе түйінді зоб себебі бойынша операциядан кейін шығу 
туралы мəселе жеке шешіледі;

12) Қан жəне қан өндіруші ағзалардың аурулары (əлсіз темір жетіспеушілігі анемия-
ларында – шығу туралы мəселе жеке шешіледі);

13) Өкпе жəне басқа ағзалар туберкулезінің белсенді нысандары (үш жылда процестің 
белсенділігі болмаған жағдайда шығуға қарыс көрсетім жоқ);

14) ІІ-ІІІ дəрежелі өкпе жəне өкпе-жүрек жеткіліксіздігі көріністерімен туберкулездік 
емес өкпенің созылмалы аурулары;

15) Бронх демікпесі жəне аурудың стационарлық емделуін қажет ететін жиі 
асқынуларымен аллергиялық аурулар;

16) Соңғы талма себебі бойынша емделу аяқталғаннан кейін бір жыл ішіндегі рев-
матизм (жүрек кемістігі);

17) Митраль қақпақшаның тұрақты компенсациялы жеткіліксіздігін қоспағанда, жүрек 
кемістігі;

18) II-III дəрежелі созылмалы коронарлық жеткіліксіздікпен созылмалы ишемиялық 
ауру, инфаркттан кейінгі кардиосклероз;

19) Жүрек ырғағының бұзылуымен пароксизмалы жиі (2 айда 1 реттен көп) немесе 
үнемі нысандары немесе II-III дəрежелі қан айналуының бұзылуы бар жүрек бұлшық 
етінің аурулары; 

20) III сатыдағы гипертониялық ауру;
21) Клиникалық тексерудің деректерімен расталған соңғы асқынудан кейін 3 жылдың 

ішінде асқазанның, ұлтабардың ойықжара ауруы;
22) Асқазанның немесе ұлтабардың ойықжара ауруы себебі бойынша асқазанның 

резекциясынан кейінгі жай-күй,
23) Асқазанның немесе ішектің көптеген полиптері;
24) Функцияларының бұзылуымен бауырдың созылмалы аурулары; 
25) Созылмалы холецистит, өттас аурулары;
26) Созылмалы панкреатит, энтероколит;
27) Аурудың стационарлық емделуін қажет ететін жыл сайын асқынулармен өтетін 

гастродуоденит;
28) Диспансерлік бақылаудың бір жыл бойы жіті холециститтен, жіті панкреатиттен 

кейінгі жай-күй;
29) Функцияларының бұзылуымен бүйрек аурулары;
30) Коллагеноздар (ревматоидтық артрит, жүйелік қызылжегі, жүйелік склеродермия, 

түйінді периартериит, дерматомиозит);
31) Жиі жара болатын, қозғалысты шектейтін, аяқ киім, киім киюді жəне жарақтарды 

тағуды қиындататын терінің патологиялық тыртықтары;
32) Ағзалар мен жүйелердің функцияларының айқын жəне тұрақты бұзылуларымен 

кеуде немесе ішперде қуысының ағзалары зақымдарының, операциялық араласулардың 
зардаптары; 

33) Жиі асқынатын немесе функцияларының айқын бұзылуларымен сүйектердің, 
шеміршектердің, бұлшық еттердің, буындардың созылмалы прогрессивтік аурулары мен 
зақымдануларының зардаптары;

 34) Екі жəне одан көп ірі тамырдың анкилоздары, жамбас-сан буынының анкилозы; 
35) Қолында, аяғында барлық саусақтардың болмауы, аяқ басының, кез келген 

деңгейде қолының немесе аяғының болмауы (қатардағы жəне басшы құрамдағы адам-
дар, əскери қызметшілер үшін); санды жоғарыдан ампутациялау; 

36) Сатысына жəне емдеу нəтижелеріне қарамастан, қатерлі ісіктер;
 37) Өсуге бейім, ағзалардың функцияларының бұзылуын тудыратын жəне қозғалысқа, 

аяқ киім, киім киюге жəне жарақтар тағуға кедергі келтіретін қатерсіз ісіктер; 
38) Қан айналысы мен аяқ-қол функциялары бұзылған жағдайда перифериялық 

тамырлардың аурулары мен бұзылуларының зардаптары;
 39) Операциялық емдеуге жататын шап, сан, диафрагмалық, операциядан кейінгі 

жарықтар; 
40) тік ішектің ІІ сатыдағы түсуі (қатардағы жəне басшы құрамдағы адамдар мен 

əскери қызметшілер үшін);
41) Жиі асқынулары, қан кетулері, түйіндердің түсуі бар геморрой, созылмалы па-

рапроктит, қуық түбі безінің ІІ-ІІІ дəрежелі гипертрофиясы, созылмалы қабынумен 
ушыққан эпителиялық құйымшақ жолдары, емдеуге жататын параректалдық шелмайдың 
дермоидтік кисталары; 

42) Жиі ұстамалары мен несеп шығару жолдарының ілеспелі қабынуы бар несеп-
тас ауруы; 43) Жиі қайталанатын созылмалы іріңді эпимезотимпаниттер, полипозды-
іріңді синуиттер; 

44) Стационарлық тексеру кезінде расталған Меньер ауруы немесе вестибулопатиялар; 
45) Екі құлақта да есту қабілетінің күрт төмендеуі (отосклероздың, созылмалы 

кохлеарлық невриттің, адгезитік отиттің салдарынан сыбырлап сөйлеу бір метрден кем 
қашықтықта қабылданады); 

46) Сөзді түсініксіз ететін кекештіктің, тіл мүкістігінің жоғарғы дəрежесі; 
47) Афония, созылмалы ларингиттің салдарынан анық байқалатын дауыстың қарлығуы; 
48) Күрт айқын байқалатын созылмалы ларингофарингиттер;
49) Озена;

50) Жоғарғы тыныс алу жолдары мен құлақ склеромасы; 
51) Аурулардың немесе зақымданулардың салдарынан беттің жəне дененің басқа да 

ашық бөліктерінің тұрақты көріксізденуі;
52) Пародонтит; ауыр дəрежедегі генерализацияланған пародонтоз; 
53) Созылмалы жаралы жəне қайталанатын афтоздық стоматиттер; 
54) Ерін, ауыз қуысы сілемейлісінің лейкоплакиясы; 
55) Хейлит, глоссит, глоссалгия, асқыну сатысындағы ауыз қуысының басқа да 

учаскелерінің парестезиясы; 
56) Емдеуге жатпайтын конъюнктив пен жас жолдарының созылмалы аурулары; 
57) Көздің мүйізгек, тор, тамырлы қабықшасының жəне склерінің созылмалы жəне 

жиі қайталанатын қабыну немесе дегенеративтік аурулары. Созылмалы иридоциклит, 
асқынған алыстан көрмеушілік (тор қабықшасының айқын дегенеративтік өзгерістері 
шыны тəрізді дененің деструкциясы, бастапқы катаракта),

58) Глаукома;
59) Көру нервісінің невриті жəне атрофиясы;
60) Əр көздің көргіштігі коррекциямен 0,3-тен төмен, 8,0 Д-дан жоғары емес аметропия. 
61) Түрлі-түсті объектілерді ажырта білу жəне көлікте жұмыс істеу қажеттілігіне байла-

нысты адамдар үшін түр-түсті сезіну жəне бинокулярлық көрудің бұзылуы;
62) Терінің кең таралған созылмалы жиі қайталанатын аурулары (экзема, псориаз, 

нейродермит); 
63) Айыққанға дейін терінің жұқпалы аурулары;
64) Терінің жəне оның қосалқыларының таз аурулары, асқынған немесе жиі 

қайталанатын нысандары; 
65) Фотодерматоздар;
66) Көптеген пигменттік меңдер мен сенильдік кератоздар;
67) Базалиома (айыққаннан кейін де);
68) Барлық сатыдағы сифилис, толық айыққанға дейін созылмалы гонорея. 
2. Қатардағы жəне басшы құрамдағы адамдар, əскери қызметшілер арасындағы 

əйелдер үшін климаты қолайсыз ыстық шет елдерге шығуға қарсы көрсетімдер: 
1) Жатырдың, аналық немесе сүт бездерінің кез келген этиологиядағы ісіктері, сондай-

ақ мастопатияның кистозды жəне түйінді нысандары;
2) Жүйелі амбулаторлық немесе стационарлық емдеуді қажет ететін жыл сайынғы 

асқынуларымен əйелдердің жыныс ағзаларының созылмалы қабыну аурулары (аднек-
ситтер, периаднекситтер, эндо-, пери-, параметриттер);

3) Аналық бездің дисфункциясы жəне функциялық жатыр қан кетулері; 
4) Жүктіліктің екінші жартысы, сондай-ақ дағдылы түсік кезіндегі патологиялық 

ағымдағы жəне басқа да ауырлататын анамнезді жүктілік;
5) Ауыр өтетін климакс;
6) Операциядан кейін бір жыл ішінде əйелдің жыныс ағзаларына операциялық 

араласулардың зардаптары. 
3. Қатардағы жəне басшы құрамдағы адамдардың, əскери қызметшілердің балалары 

үшін климаты қолайсыз ыстық шет елдерге шығуға қарсы көрсетімдер: 
1) Қолданыстағы егулер күнтізбесіне сəйкес профилактикалық егулердің болмауы. 
2) Диспансерлік бақылауда болуы тиіс аурулардың болуы.
4. Куəландырылатын адамда карантиндік ауруларға қарсы профилактикалық егулер 

жүргізу үшін қарсы көрсетімдер болып табылатын аурулар (сары қызба, тырысқақ жəне 
т.б.) болған кезде климаты қолайсыз ыстық шет елге шығуға қарсы көрсетім туралы 
қорытынды шығарылады.

5. Климаты қолайсыз ыстық шет елде науқастарға жүргізілген ем сəтсіз болғанда, осы 
Тізбеде көрсетілген аурулар ұдайы үдеген немесе жиі асқынған жағдайда қатардағы жəне 
басшы құрамдағы адамды, əскери қызметшіні оның денсаулық жағдайы бойынша қызметке 
жіберу туралы шешім дəрігерлер консилиумының негізінде шешіледі.

Қазақстан Республикасының ішкі істер органдарында əскери-дəрігерлік 
сараптама өткізу қағидаларына 14-қосымша

Əскери-дəрігерлік комиссияның 
бұрыштама мөртаңбасы
 

 Қолайсыз ыстық климатты шет елге шығатын адамның 
денсаулық жағдайы туралы 

АНЫҚТАМА 

Тегі____________________________________________________________________
аты_____________________________________________________________________
əкесінің аты______________________________________________________________
Туған жылы _____________________________________________________________
Арнаулы немесе əскери атағы (қатардағы жəне басшы құрамдағы адамның, əскери 

қызметшінің отбасы мүшесі___________________________________________________
    (керегі жазылсын)

Қызмет (жұмыс) орны______________________________________________________
________________________________________________________________________
Шағымдар_______________________________________________________________
________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Қысқаша анамнез__________________________________________________________
_______________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Ауырған аурулары мен жарақаттары________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Профилактикалық егулер жасау үшін қарсы көрсетімдер_________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

(бар, жоқ)
Зерттеу нəтижелері:
Зертханалық _____________________________________________________________
________________________________________________________________________
Рентгенологиялық (12 жастағы жəне жасы одан үлкен балалар үшін) ______________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Электрофизиологиялық____________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Аспаптық жəне басқа да___________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Қан тобы жəне резус-тиесілігі (қатардағы жəне басшы құрамдағы адамдар, əскери 
қызметшілер үшін) ________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________
Мама-дəрігерлердің қорытындысы
Хирург: _________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Терапевт: ______________________________________________________________
________________________________________________________________________
Невролог:________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Психиатр:_______________________________________________________________
 (психоневрологиялық диспансердің анықтамасына сəйкес)
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Көз дəрігері:______________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Оториноларинголог:_______________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Терматовенеролог:________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Тіс дəрігері:_____________________________________________________________
________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Гинеколог (сүт бездерінің жағдайы көрсетілсін): _______________________________
________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Басқа мамандықтардың дəрігерлер (педиатр, уролог, эндокринолог) ______________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Диагноз:_________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Əскери-дəрігерлік комиссия қорытындысы (комиссияның тиеслігі көрсетілсін)
________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

 Комиссия төрағасы ______________________________________________
    (арнаулы немесе əскери атағы, қолы, тегі, аты - жөні)

М.О.
  Хатшы ________________________________________________________

   (қолы, тегі, аты-жөні)
20_____ жылғы «_____»____________ 
Комиссияның пошталық мекенжайы _________________________________________
Жоғары тұрған əскери-дəрігерлік комиссияның қорытындысы_____________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Қазақстан Республикасының ішкі істер органдарында əскери-дəрігерлік 
сараптама өткізу қағидаларына 15-қосымша

_________________________________________________________________________
(əскери-дəрігерлік комиссия атауы)

ПСИХОФИЗИОЛОГИЯЛЫҚ ЗЕРТХАНА
№ ҚОРЫТЫНДЫ

________________________________________________________________________
(тегі, аты, əкесінің аты, туған жылы)

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Қорытынды: _____________________
Психолог_________________________
  (тегі, аты-жөні)
ПФЗ бастығы______________
  (қолы)
Күні 20____ жылғы «____» _______ 

Қазақстан Республикасының ішкі істер органдарында əскери-дəрігерлік 
сараптама өткізу қағидаларына 16-қосымша

_______________________________________________________________________
(əскери-дəрігерлік комиссия атауы)

 
Психологиялық зерттеу нəтижелері бойынша

№ _______ ҚОРЫТЫНДЫ
_________________________________________________________________ түсуші

(оқу орнының атауы)
кандидат _______________________________________________________________

   (тегі, аты, əкесінің аты, туған жылы)
I. Зерттеу нəтижелері:

 L F K 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
100              
90              
70              
50              
30              

L F K 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 
ЖАЖЗ: ____________________
___________________________
___________________________
 
Сома+К_________________________________________________________________
Равен тесті:__________________________________________________________ 

  ________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Люшер тесті:
________________________________________________________________________

        
 

_______________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Қосымша əдiстер: ________________________________________________________
_______________________________________________________________________
II. Қорытындылар: _______________________________________________________
Психофизиологиялық зертхана бастығы _____________________________________
Психолог ________________________________________________________________
Күні 20__ жылғы «___» ___________

Қазақстан Республикасының ішкі істер органдарында əскери-дəрігерлік 
сараптама өткіз у қағидаларына 17-қосымша

Полиграфологиялық зерттеу жүргізуге алдын ала тіркеу журналы
№ Полигра-

фологтың 
аты-жөні

Зерттеу 
күні

Зерттеу 
уақыты

Зерттелетін 
адамның 
аты-жөні

Ескертпе 
(жолдама № , 
берілген күні, 
жодаманы кім 
берді)

Лауазымы Ескертпе

Полиграфологиялық зерттеуден өтудің қорытындысын беру журналы
№ Зерттелетін 

адамның 
Т.А.Ə., туған 
жылы

Кім берді (кадр 
бөлінісі қызметкерінің 
аты-жөні,лауазымы, 
кызметтік куəлік №)

Материалдарды 
беру күні жəне 
уақыты

Материалдарды 
алғаны туралы 
қолы

 Қазақстан Республикасының ішкі істер органдарында əскери-дəрігерлік 
сараптама өткізу қағидаларына 18-қосымша

Полиграфты қолдана отырып, зерттеуден өтуге арналған үй-жайларға 
қойылатын негізгі талаптар мыналар болып табылады:

1) ауданы кемінде 10 шаршы метр, төбесінің биіктігі кемінде 2,5 метр;
2) дыбыстан оқшаулаудың тиісті деңгейін қамтамасыз ететін қабырғалары мен 

төбелерінің бейтарап жəне жағымды түсте болуы;
3) бөлмедегі ауаның тұрақты температурасы +20-дан +25 Со-ге дейін. 

Қазақстан Республикасының ішкі істер органдарында əскери-дəрігерлік 
сараптама өткізу қағидаларына 19-қосымша

Полиграфологиялық зерттеу туралы
ДЕКЛАРАЦИЯ

1-бөлім (тестілеу өткізгенге дейін толтырылады)
1. Зерттелетін адамның Т.А.Ə._____________________________________________ 

__________________________________________________________________________
Шағымдары:_____________________________________________________________
Көңіл-күйі:_______________________________________________________________
Эмоциялық жай-күйі:_____________________________________________________ 

Тестілеу сəтіндегі жалпы көңіл-күйі:____________________________________ Жүрек-
қантамыр жəне тыныс алу қызметінің бұзылуына байланысты сырқаттарының болуы ту-
ралы медициналық құжаттарының болуы:________________________________________

2. Маған, полиграфологпен əңгімелесу барысында:
1) əңгімелескен жəне полиграфты қолдана отырып, тестілеу жүргізген кезде аудиокөру 

қадағалауы мен жазба жүргізілетіні;
2) үздіксіз тестілеу ұзақтығы 120 минутты құрайтыны жəне қажет болған кезде 15 

минутқа дейін демалыс берілетіні хабарланды.
3) Сондай-ақ маған зерттеудің құқықтары мен міндеттері, полиграф жұмысының 

қағидаты, тестілеу сұрақтарының тақырыбы түсіндірілді.
  Зерттелетін адамның қолы______________________________
4) Алкогольге немесе есірткіге мас күйде емес екенімді растаймын.
  Зерттелетін адамның қолы______________________________
5) Зерттеу жүргізу барысында аудармашының көмегі қажет емес. 
  Зерттелетін адамның қолы______________________________
 Күні жəне уақыты 20___ ж. «___» ____________ «___» сағат «___» минут

2-бөлім (тестілеу өткізілген соң толтырылады)
Мен,__________________________________________________________________ 

(зерттелетін адамның Т.А.Ə.) 20__ ж. «___» _______________ ___ сағат ___ минут-
тан ____ сағат __ минутқа дейін (басталған уақыты) (аяқталған уақыты) өткізілген 
полиграфологиялық зерттеулер шеңберінде тестілеуден соң, ________________________
____________________________________________байланысты, (зерттеудің негіздемесі 
көрсетіледі) мыналарды растаймын:

1) тестілеу уақытында маған алдын ала таныс болған тақырыптағы сұрақтар қойылды; 
2) сауал алу уақытында мен тестілеу рəсімдерін үзуге ниет білдірген жоқпын; 3) зерт-
теу рəсімдері жəне сұрақтардың мазмұны менің адамгершілік қадір-қасиетіме нұқсан 
келтірген жоқ жəне қорлаған жоқ; 4) маған қатысты қауіп, күш жəне əсер етудің өзге де 
заңсыз əдістері пайдаланылған жоқ; 5) тестілеу жүргізілген соң менің психикалық жəне 
дене денсаулығым нашарлаған жоқ.

Ерекше пікір:____________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________
__ ___________/____________________ (қолы, Т.А.Ə.)

20__ж. «_____» ________________.

Қазақстан Республикасының ішкі істер органдарында əскери-дəрігерлік 
сараптама өткізу қағидаларына 20-қосымша

«Қызмет бабында пайдалану үшін» 
№ – 2 дана

Полиграфологиялық зерттеудің нəтижелері бойынша қорытынды
20__ жылғы «___» _________ жолдама бойынша_______________________________ 
_______________________________________________________________________ 

(бастамашының лауазымы, Т.А.Ə.) 
_______________________________________________________________________ 

(зерттелетін адамның Т.А.Ə., туған жылы)
полиграфологиялық зерттеу жүргізілді.
Зерттеу_________________________________________________________________
 (өткізу орны) 20__ ж. «__________» _____. ____ - ____полиграфолог_____________ 
 (басталған уақыты) (аяқталған уақыты) (Т.А.Ə.) 
Зерттеу __________________________________________________ полиграфта 

жүргізілді. (маркасы, сериялық нөмірі) 
Зерттеудің негіздемесі:____________________________________________________
_________________________________________________________________________
Анықталуы тиіс сұрақтар: _________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________

 (сұрақтардың мазмұны) 
Алынған полиграммалар________________________________бойынша бағаланды. 
   (əдістеме атауы) 
Тестілеу барысында зерттелетін адамның жауаптары кезінде мынадай сұрақтарға 

физиологиялық реакциялар алынды: 
1. ______________________________________________________________________ 
2. _______________________________________________________________________
3. _______________________________________________________________________ 
Сондай-ақ, зерттелетін адам əңгімелесу процесінде ____________________________

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

(зерттелетін адамнан қандай да болмасын құқыққа қайшы əрекеттер туралы алынған 
ақпарат көрсетіледі)

Зерттеудің нəтижелері мынадай қорытынды жасауға мүмкіндік береді: ____________
______________________________________________________________________
Полиграфолог: _________________________________________________________ 

    (қолы, Т.А.Ж..) 
20___жылғы «___» _________________ 

Қазақстан Республикасының ішкі істер органдарында əскери-дəрігерлік 
сараптама өткізу қағидаларына 21-қосымша

Емдеу-профилактикалық мекемесінің 
(əскери-дəрігерлік комиссияның) 
бұрыштама мөртаңбасы

 АНЫҚТАМА 
_______________________________________________________________________

(арнаулы атағы, тегі, аты, əкесінің аты)

Қызметтік міндеттерін орындау кезінде_______________________________________ 
     (күні, айы, жылы)
________________________________________________________________________

(денсаулықты ауыр, жеңіл зақымдау – жазбаша түрде көрсетіледі)
жаралану, контузия, жарақат, мертігу, ауру____________________________________
    (керек емесі сызып тасталсын) 
________________________________________________________________________ 

(жараланудың, контузияның, жарақаттанудың,
________________________________________________________________________
мертігудің немесе аурудың сипаты мен оны оқшаулау көрсетілсін) ______________

___________________________________________________________________кезінде
(сақтандыру оқиғасының туындауының мəн-жайлары көрсетіледі)
________________________________________________________________алдым.

Осыған байланысты 201__жылғы «__»___ бастап 201__жылғы «__»___ аралығында
________________________________________________________________________
(емдеу-профилактикалық мекемесінің атауы _______________________________

___________________________________________________________емдеуден өттім.
  көрсетілсін)
Анықтама сақтандыру сомасын алу үшін берілді.
   ______________________________________
М.О.   Əскери-дəрігерлік комиссияның емдеу-
  профилактикалық мекемесі бастығының қолы

Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрінің 
2015 жылғы 18 қарашадағы №939 бұйрығына 2-қосымша

Қазақстан Республикасы ішкі істер органдарының əскери-дəрігерлік 
сараптама органдары туралы ереже

1. Жалпы ережелер
1. Осы Ереже Қазақстан Республикасының 2009 жылғы 18 қыркүйектегі «Халық 

денсаулығы жəне денсаулық сақтау жүйесі туралы» Кодексіне, «Ішкі істер қызметі туралы» 
2011 жылғы 6 қаңтардағы Қазақстан Республикасының Заңына сəйкес əзірленді, Қазақстан 
Республикасының ішкі істер органдарындағы əскери-дəрігерлік сараптама органдарының 
(бұдан əрі – ƏДС) функциялары мен өкілеттіктерін айқындайды.

Қазақстан Республикасы Ұлттық ұланының (бұдан əрі – ҰҰ) əскери-дəрігерлік сарап-
тама органдарының функциялары мен өкілеттіктері Қазақстан Республикасы Ішкі істер 
министрінің 2015 жылғы 17 ақпандағы №118 бұйрығымен (Нормативтік құқықтық актілерді 
мемлекеттік тіркеу тізілімінде №10337 болып тіркелген) бекітілген ҰҰ ƏДС органдары ту-
ралы ережемен регламенттелген. 

2. ƏДС органдары ішкі істер органдарында ƏДС-ны ұйымдастыруға жəне өткізуге 
арналған. 

3. ƏДС органдары – Ішкі істер министрлігі мен оның аумақтық ішкі істер 
департаменттерінің дербес құрылымдық бөліністері болып табылатын штаттық ƏДК.

4. Əскери-дəрігерлік сараптама органдарының негізгі міндеттері:
1) ішкі істер органдарының білім беру ұйымдарының курсанттары мен тыңдаушылары, 

ішкі істер органдарының қатардағы жəне басқарушы құрамындағы адамдардың, ішкі істер 
органдарына қызметке жəне Ішкі істер министрлігіне ведомстволық бағынысты білім беру 
ұйымдарына түсуші кандидаттардың ішкі істер органдарында қызметке жарамдылығын, 
Қазақстан Республикасының 2009 жылғы 18 қыркүйектегі «Халық денсаулығы мен 
денсаулық сақтау жүйесі туралы» Кодексінің 60-бабына сəйкес, «Ішкі істер органдарында 
қызмет ету үшін адамдардың денсаулығы жағдайларының сəйкестілігіне қойылатын талап-
тарды бекіту туралы» (бұдан əрі – Талаптар) Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрінің 
2010 жылғы 31 наурыздағы № 132 бұйрығына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік 
тіркеу тізілімінде №6175 болып тіркелген) сəйкес республиканың жекелеген жерлерде жəне 
шет елдерде, оның ішінде қолайсыз климат жағдайларында қызмет етуге жарамдылығын 
денсаулық жағдайы, физикалық жəне психикалық дамуы бойынша анықтау;

2) ƏДС материалдары бойынша ведомстволық медициналық жəне əскери-дəрігерлік 
мекемелерде емдік-диагностикалық жұмыстың ұйымдастырылуын, өткізілуін жəне 
нəтижелерін бақылау;

3) ішкі істер органдарының қатардағы жəне басшы құрамдағы адамдарының 
Қазақстанның жекелеген жерлерінде жəне шет елдерде, оның ішінде жағымсыз климат 
жағдайларында өмір сүру мүмкіндігін, сондай-ақ ұзақ мерзімді мамандандырылған ем-
деу жəне медициналық қарау қажеттілігін денсаулығының жағдайы бойынша анықтау;

4) ішкі істер органдарына қызметке жаңадан қабылданатын, Ішкі істер министрлігіне 
ведомстволық бағынысты білім беру ұйымдарына түсуші қызметкерлерді, кандидаттар-
ды медициналық куəландырудың нəтижелерін бағалау жəне осы жұмысты жетілдіру 
бойынша ұсыныстар əзірлеу;

5) ішкі істер органдарының қатардағы жəне басшы құрамдағы адамдарының 
ауруларының, мертігулерінің (жаралануының, контузияларының, жарақаттарының) май-
данда болумен, қызмет өткерумен, қызметтік (əскери қызметтің) міндеттерін орындаумен 
себепті байланысын анықтау;

6) бұрынғы КСР Одағы үкімет органдарының шешіміне байланысты басқа мемлекеттер 
аумағындағы əскери іс-қимылдарға қатысқан, ішкі істер органдарының қатардағы жəне 
басшы құрамдағы адамдарының; əскери іс-қимылдар жүргізіп жатқан кезеңдегі басқа мем-
лекеттерге бағытталған жəне оқу даярлығына шақыртылған əскери міндетті адамдардың 
ауруларының, мертігулерінің (жаралануының, контузияларының, жарақаттарының) себепті 
байланысын анықтау;

7) радиациялық апаттар мен Чернобыль АЭС-тегі жəне басқа да азаматтық немесе 
əскери объектілердегі, ядролық қаруды сынаудағы авариялардың зардаптарын жоюға 
байланысты жұмыстарды орындауға тартылған қатардағы жəне басшы құрамдағы 
адамдардың жəне əскери қызметшілердің ауруларының, мертігулерінің (жаралануының, 
контузияларының, жарақаттарының) себепті байланысын анықтау;

8) КСРО-ны қорғау кезінде немесе əскери қызметтің міндеттерін, қызметтік міндеттерінн 
орындау кезінде алған мертігулерінің (жаралануының, контузияларының, жарақаттарының) 
себепті байланысы туралы мəселені шешу үшін бұрынғы əскери қызметшілердің, Ұлы 
Отан соғысы мен басқа да қарулы қақтығыстарға қатысушылардың дене жарақаты айқын 
салдарының сипаты мен мезгілін анықтау;

9) қатардағы жəне басшы құрамдағы адамдардың жəне əскери қызметшілердің қайтыс 
болуына əкеп соққан ауруларының, мертігулерінің (жаралануының, жарақаттарының, 
контузияларының) себепті байланысын анықтау;

10) қатардағы жəне басшы құрамдағы адамдарды жəне əскери қызметшілерді ем-
деу қорытындыларын жəне медициналық куəландыру нəтижелерін талдау, қызмет 
жағдайларының денсаулық жағдайына əсерін бағалау жəне мамандығы бойынша қызмет 
ету мерзімін ұзарту не тиімді жұмысқа орналастыру мақсатында олардың денсаулығын 
нығайту бойынша ұсыныстар əзірлеу;

11) азаматтардың ішкі істер органдарынан, Қазақстан Республикасының ҰҰ-дан 
қызметтен босатылу сəтіне ішкі істер органдарындағы қызметке, əскери қызметке 
жарамдылығын анықтау;

12) əскери-дəрігерлік сараптама мамандарының біліктілігін арттыруды ұйым дастыру.
5. Бір дəрігер-маманның жұмыс күні қабылдайтын адамдар саны, зерттеуден кейін 

қайта келген адамдарды есепке ала отырып, бейбіт уақытта 25 адамнан, ал Ішкі істер 
министрлігіне ведомстволық бағынысты білім беру ұйымдарындағы соңғы куəландыру 
кезінде жəне соғыс уақытында 50 адамнан аспауы тиіс.

6. Əскери-дəрігерлік сараптама органдарына сарапшы-мамандар лауазымдары-
на жоғары медициналық (əскери-медициналық) білімі, маман сертификаты, сондай-ақ 
орталық атқарушы органдардың жəне басқа да орталық мемлекеттік органдар мен өзге 
де орталық мемлекеттік органдардың медициналық (əскери-медициналық) мекемелерінде 
(ұйымдарында) клиникалық жəне (немесе) сараптамалық жұмыс тəжірибесі бар адамдар 
тағайындалады.

7. ƏДК қорытындыны комиссия мүшелерінің басым даусымен алқалық түрде 
шығарады. Комиссия төрағасы немесе жекелеген мүшелері басқалардың ойымен 
келіспеген жағдайда олардың айрықша ойы əскери-дəрігерлік комиссия хаттамасы-
на (медициналық куəландыру актісіне) жазылады. Ішкі істер органдарында қызметке 
жарамдылығы Талаптарға сəйкес айқындалады. 

8. Ішкі істер органдары əскери-дəрігерлік комиссияларының ұйымдастырушылық-
штаттық құрылымын Қазақстан Республикасының Ішкі істер министрі (бұдан əрі – Ішкі 
істер министрі) бекітеді. 

 2. Əскери-дəрігерлік комиссия құрамы 
9. Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі (бұдан əрі - ІІМ) Орталық əскери-

дəрігерлік комиссиясының құрамы Ішкі істер министрі тағайындайтын Қазақстан Республикасы 
ІІМ Орталық əскери-дəрігерлік комиссиясының (бұдан əрі – ОƏДК) бастығын (төрағасын) 
қоспағанда, Ішкі істер министрі орынбасарының бұйрығымен бекітіледі. 

10. ƏДК мамандарының жəне қызметкерлерінің лауазымдары мен тегі көрсетілген ƏДК 
құрамы (тұрақты жəне уақытша əрекет ететін) облыстардың, Алматы қаласының ішкі істер 

(Жалғасы. Басы 15-17-беттерде) 

(Соңы 19-бетте) 



18 МАМЫР 2017 ЖЫЛ 19РЕСМИ

департаментері бастықтарының жəне Ішкі істер министрлігіне ведомстволық бағынысты 
білім беру ұйымдары бастығының бұйрықтарымен анықталады.

ІІД ƏДК құрамы ОƏДК төрағасымен келісіледі. 
Құрамында бастығы (төрағасы), жетекші мамандықтағы сарапшы дəрігерлері (хирург, 

терапевт, невролог, психиатр, офтальмолог, отариноларинголог, стоматолог, дермато-
венеролог, гинеколог), медициналық тіркеушісі, психофизиологиялық (психологиялық) 
зертханасы жəне полиграфологиялық тобы бар толық құрамды ƏДК жылына екі жарым 
мыңнан астам медициналық куəландыру өткізеді деген шартпен құрылады. 

11. ƏДК (тұрақты жəне уақытша əрекет ететін) төрағалары жəне олардың орынба-
сарлары қызметке тағайындалғаннан кейін жəне əрі қарай əр жылдың басында ОƏДК-ға 
кадр қызметтері куəландырған қолтаңбаларының үлгісін ұсынады. 

12. ƏДК-ның (тұрақты жəне уақытша əрекет ететін) қызметін бақылау, əскери-дəрігерлік 
сараптама мəселелері бойынша əдістемелік қамтамасыз ету ОƏДК-ға жүктеледі. 

3. Штаттық əскери-дəрігерлік комиссиялар, олардың құқықтары мен міндеттері
13. ОƏДК, облыстардың, Алматы қаласының ІІД ƏДК арнайы мақсаттағы медици-

налық (əскери-медициналық) сараптама-диагностикалық бөліністер болып табылады. 
14. Арнайы мақсаттағы медициналық сараптама-диагностикалық бөліністер болып 

табылатын штаттық ƏДК ведомстволық əкімшілік ғимараттарда жəне медициналық ме-
кемелерде орналасады. 

15. Өз алдында тұрған мəселелерді шешуде штаттық ƏДК əскери-дəрігерлік сарап-
тама мəселелері бойынша ƏДК-мен, басқа министрліктердің жəне ведомствалардың 
мекемелерімен, ұйымдарымен, əскери-медициналық, медициналық қызметтерімен, 
мемлекеттік жəне муниципалдық денсаулық сақтау жүйесінің медициналық 
мекемелерімен, сəйкес медициналық жəне əскери-медициналық мекемелермен, сонымен 
қатар Қазақстан Республикасы ІІМ-нің, облыстардың, Алматы қаласының ІІД нұсқауымен, 
ҰҰ қолбасшылығымен өзара іс-қимыл жасасады. 

16. Штаттық ƏДК қызметкерлерін əскери-дəрігерлік сараптамаға байланысты емес 
мəселелер мен міндеттерді шешу үшін тартуға тыйым салынады. 

17. Штаттық ƏДК:
1) ОƏДК;
2) облыстар мен Алматы қаласының ІІД ƏДК.
18. Егер комиссия төрағасының лауазымы сан нормативтерінде көзделмесе, облыстық 

ІІД ƏДК-сы толық емес құрамды бола алады. Осы жағдайда толық емес құрамды ƏДК-
ның төрағасы болып ІІД ƏДК бас сарапшысы болып табылады. 

19. Ішкі істер министрлігіне бағынысты білім беру ұйымдарының ƏДК-сы штаттан тыс 
уақытша əрекет ететін ƏДК болып табылады. 

20. Штаттық ƏДК-да Қазақстан Республикасының Мемлекеттік елтаңбасы жəне 
мемлекеттік тілде жазылған атауы бар мөрі, бекітілген үлгідегі мөртаңбалар мен бланкілері 
болады. Əскери-дəрігерлік сараптаманың штаттан тыс органдарының құжаттары өздері 
құрылған білім беру ұйымының елтаңбалы мөрімен бекітіледі.

21. ƏДК-да іс-қағаздары Қазақстан Республикасының Ішкі істер министінің «Ішкі 
істер органдары жүйесінде құжаттауды жəне құжаттаманы басқару қағидаларын бекіту 
туралы» 2012 жылғы 20 қаңтардағы №33 жəне «Қазақстан Республикасының Ішкі 
істер министрлігінің жұмыс тəртібін бекіту туралы» 2010 жылғы 30 маусымдағы №293 
бұйрықтарына сəйкес жүргізіледі. 

22. ƏДК қызметін қаржыландыру республикалық бюджет қаражаты есебінен жүргізіледі. 

1-параграф. Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің Орталық əскери-
дəрігерлік комиссиясы

23. ОƏДК Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің дербес құрылымдық 
бөлінісі болып табылады. 

24. ОƏДК-ның құрылымы мен штаттарын Қазақстан Республикасының Ішкі істер 
министрі бекітеді.

25. ОƏДК ішкі істер органдары жүйесінде əскери-дəрігерлік сараптаманың басқарушы 
бөлінісі болып табылады. 

ОƏДК-ның əскери-дəрігерлік сараптама мəселелері бойынша нұсқаулары ішкі істер 
органдарының барлық штаттық жəне штаттан тыс ƏДК (тұрақты жəне уақытша əрекет 
ететін) үшін міндетті болып келеді. 

ОƏДК əскери-дəрігерлік сараптама мəселелері бойынша осы бұйрықтың нормаларын, 
Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрінің «Адамдардың ішкі істер органдарындағы 
қызметке денсаулық жағдайының сəйкестігіне қойылатын талаптарды бекіту туралы» 2010 
жылдың 31 наурыздағы №132, «Ішкі істер органдарында əскери-дəрігерлік сараптама-
лар жүргізу кезіндегі зерттеу əдістемесі нұсқамасын бекіту жөніндегі» 2010 жылдың 30 
маусымындағы № 256 бұйрықтарын, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңңамалық 
жəне өзге де нормативтік құқықтық актілерін басшылыққа алады. 

26. Əскери-дəрігерлік сараптама мəселелері бойынша ОƏДК-ның қорытындылары 
соңғы болып табылады жəне тек ОƏДК-ның өзі күшін жояды не қайта қарайды. 

Əскери-дəрігерлік комиссия шешімімен келіспеген жағдайда азаматтардың Қазақстан 
Республикасының заңнамасына сəйкес сотқа жүгінуге құқығы бар.

27. ОƏДК өзінің құрамында күндізгі жəне сырттай сараптама топтары, ұйымдастыру-
əдістемелік кабинеті жəне психофизиологиялық зертханасы бар, ол ішкі істер органда-
рына психодиагностикалық іріктеу мəселелері бойынша басшылық ететін бөлініс жəне 
əдістемелік орталық болып табылады. 

28. ОƏДК қызметін алқаластылықты, қызметкерлердің лауазымдық міндеттерін аражігін 
ажыратуды есепке алып, өзінің функцияларын орындауға жеке жауапкер шілік терін бекіте 
отырып, Қазақстан Республикасы ІІМ Тыл департаментінің Медици налық басқармасымен 
(қызметімен), Кадр жұмысы жəне Қаржымен қатамасыз ету департа менттерімен өзара іс-
қимылда жоспарлы негізде ұйымдастырылады жəне жүзеге асырылады. 

29. ОƏДК-ға: 
1) ішкі істер органдарында əскери-дəрігерлік сараптаманы ұйымдастыру; 
2) төмен тұрған ƏДК-ға басшылық ету, олардың жұмысын бақылау, жəне оларға 

əдістемелік жəне практикалық көмек көрсету; 
3) төмен тұрған ƏДК-да медициналық куəландыру жүргізуді бақылау;
4) ішкі істер органдары жүйесінің ведомствалық медициналық, білім беру ұйымдарында 

емдеу-диагностикалық жұмысын ұйымдастыруға, өткізуге жəне нəтижелеріне əскери-
дəрігерлік сараптаманың материалдары бойынша бақылау; 

5) қатардағы жəне басшы құрамдағы адамдарды, əскери қызметшілерді жəне басқа да 
азаматтар контингентін куəландыру нəтижелерін бағалауды жəне талдауды ведомстволық 
денсаулық сақтаудың бас (жетекші) медициналық мамандарымен бірлесіп өткізу, əскери-
дəрігерлік сараптама мəселелері бойынша түсіндірулер мен ұсыныстар əзірлеу;

6) Астана қаласы аумақтық ІІД-нің жəне Астана қаласында орналасқан ішкі істер ор-
гандары кадр қызметтерінің, ішкі істер органдарының бөліністері кадр қызметтерінің жол-
дамасы бойынша қатардағы жəне басшы құрамдағы қызметкерлерді, қызметке жаңадан 
түсушілерді медициналық куəландыру;

7) төмен тұрған ƏДК қорытындыларына шағым түскен кезде азаматтарды куəландыру 
немесе қайта куəландыру;

8) міндетті жеке сақтандыру бойынша сақтандыру сомасын төлеу үшін қатар дағы 
жəне басшы құрамдағы адамның алған мертігулерінің (жаралануының, жарақаттарының, 
контузияларының) ауырлығы туралы қорытынды жасау жəне төмен тұрған ƏДК шығарған 
қорытындылардың негізділігін бақылау;

9) бұрынғы қатардағы жəне басшы құрамдағы адамдардың, Ұлы Отан соғысына жəне 
басқа да əскери оқиғаларға қатысушы əскери қызметшілердің алған дене жарақаттары 
анық зардаптарының сипатын жəне ауырлығын анықтау;

10) бұрынғы қатардағы жəне басшы құрамдағы адамдардың жəне əскери қызмет шілердің 
ауруларының, мертігулерінің (жаралануының, жарақаттарының, контузияларының) майданда 
болумен, басқа əскери іс-қимылдарға қатысқан, қызмет өткерумен, əскери қызметтің міндеттерін 
орындаумен, қызметтік (əскери қызмет) міндеттерін өтеумен, оның ішінде, ҚІб, ҚІБ, ҚІД халықты 
əлеуметтік қорғау органдарының ұсынымы, азаматтардың өтініші бойынша қайтыс болуға əкеп 
соққан себепті байланысын анықтау; 

11) əскери-дəрігерлік сараптама мəселелері бойынша азаматтардың өтініштерін, 
ұсыныстарын, шағымдарын қарастыру жəне қабылдау, осы жұмыстын нəтижелерін тал-
дау жəне жалпылау;

12) төмен тұрған ƏДК мамандарының біліктілігін арттыруды ұйымдастыру;
13) төмен тұрған ƏДК жұмыс тəжірибесінің нəтижелерін талдау жəне жалпылау; 
14) əскери-дəрігерлік сараптама бойынша нормативтік құқықтық жəне құқықтық 

актілерге өзгерістер мен толықтырулар енгізу бойынша ұсыныстар əзірлеу;
15) ішкі істер органдарына қызметке, білім беру ұйымдарына түсушілерге, ішкі істер орга-

нында қызмет өткеретін азаматтардың денсаулық жағдайларына қойылатын талаптар əзірлеу;
16) қатардағы жəне басшы құрамдағы адамдардың, əскери қызметшілердің қызметке 

аймақтарда, оның ішінде қолайсыз климаттық жағдайлардағы шет елдерде жəне 
радиоактивті ластануға ұшыраған аумақтарда тұруға жарамдылығын анықтау үшін 
олардың денсаулық жағдайларына қойылатын талаптар əзірлеу;

17) əскери-дəрігерлік сараптама мəселелері жəне оларды ішкі істер органдарында 
практикалық қолдану бойынша Қазақстан Республикасы ІІМ ведомстволық нормативтік 
құқықтық актілерін əзірлеу;

18) əскери-дəрігелік сараптама мəселелері бойынша есептілігін жəне есептерінің 
тəртібін əзірлеу;

19) жоғары басшы құрамдағы адамдардың, Қазақстан Республикасы ІІМ номенклатура-
сына кіретін лауазымдарды атқаратын басшы құрамдағы басқа адамдардың сырқаттануы 
туралы куəліктерді қарау жəне бекіту;

20) бұрынғы қатардағы жəне басшы құрамдағы адамдардың, əскери қызметшілердің 
ішкі істер органдарынан босатылған кезеңдегі, көрсетілген кезеңнің медициналық 
сараптама құжаттары бойынша əскери қызметке жарамдылық санаты туралы ƏДК 
қорытындыларын шығару жəне қайта қарау;

21) ішкі істер органдарына қабылдауға байланысты облыстардың, Алматы қаласы ның 
ІІД ƏДК-да куəландырылған бұрын ішкі істер органдарынан, Қазақстан Респуб ликасының 
Ұлттық қауіпсіздік комитетінен (бұдан əрі – ҰҚК), Қарулы Күштерден, басқа да əскерлер мен 
əскери құралымдардан ауруы бойынша босатылған, ауруы бойынша əскердегі мерзімді 
қызметтен босатылған адамдарға медициналық сараптамалық құжаттаманы қарау жəне 
қорытындыларды бекіту;

22) əскери-дəрігерлік сараптама мəселелері бойынша кеңестер, жиындар ұйым-
дастыру жəне өткізу жүктеледі.

30. ОƏДК: 
1) жарамдылық санаты туралы өздерінің жəне төмен тұрған ƏДК-ның қорытын дыла-

рын қарайды, бекітеді (бекітпейді), қайта қарайды немесе күшін жояды; 
2) əскери-дəрігерлік сараптама мəселелері бойынша нұсқаулықтар, түсіндірулер, 

əдістемелік ұсынымдар шығарады;
3) ішкі істер органдарының медициналық мекемелеріне, басқа министрліктер мен 

ведом стволардың əскери-медициналық мекемелеріне жəне медициналық мекеме-
леріне куəландырылатын адамдарды стационарлық, амбулаторлық зерттеуге немесе 
емдеуге жібереді; 

4) əскери-дəрігерлік сараптама мəселелері бойынша төмен тұрған ƏДК жұмысын 
тексереді жəне оларға нұсқаулар береді; 

5) Қазақстан Республикасы ІІМ-нің медициналық жəне əскери медициналық, білім 
беру ұйымдарында жəне əскери-оқу мекемелеріндегі емдеу-диагностикалық жұмысының 
ұйымдастырылуын жəне жай-күйін əскери-дəрігерлік сараптама материалдары бойын-
ша тексереді. Стационарлық науқастың медициналық картасын қоса алғанда, қажетті 
медициналық сараптамалық құжаттаманы сұратады; 

6) ішкі істер органдарының кадр қызметтері мен мұрағаттық мекемелерінен, ҚІД, ҚІБ, 
ҚІб, əскери бөлімдерден, басқа мекемелер мен ұйымдардан жеке жəне зейнеткерлік істер, 
медициналық құжаттар, қызметтік тексерістер, əкімшілік тергеу, анықтау, қылмыстық іс 
материалдары, мінездемелер, мұрағаттық анықтамалар, бұйрықтардан, актілерден, 
хаттамалардан үзінділер жəне сараптамалық қорытынды шығаруға қажетті басқа да 
құжаттарды сұратады; 

7) ішкі істер органдарына қабылданатын, білім беру ұйымдарына түсуші адамдарға, 
қатардағы жəне басшы құрамдағы адамдарға қатысты, сондай-ақ ҚІД, ҚІБ, ҚІб, прокуратураның 
белгіленген тəртіптегі бағыттары бойынша ішкі істер органдары кадр қызметтерінің тиісті 
құжаттарын ресімдеу үшін заңды күші бар қорытындылар (қаулылар) шығарады;

8) ішкі істер органдары медициналық мекемелерінің, Қазақстан Республикасы 
денсаулық сақтау мекемелерінің бас (жетекші) мамандарын əскери-дəрігерлік 
сараптаманың мəселелерін шешу үшін тартады. 

9) төмен тұрған ƏДК-дан ағымдағы статистикалық деректерді, азаматтарды 
медициналық куəландырудың нəтижелері туралы нақтылайтын немесе толықтыратын 
есептерді сұратады; 

10) осы бұйрықпен бекітілген Ереже мен Нұсқаулықтарды ішкі істер органдарында 
практикалық қолдану, əскери-дəрігерлік сараптаманың басқа да мəселелері бойынша 
облыстар мен Алматы қаласының ІІД ƏДК-ға нұсқаулар жəне түсіндірулер береді; 

11) Қазақстан Республикасы Ұлттық ұланының əскери-дəрігерлік комиссиясына əскери-
дəрігерлік сараптама мəселелері бойынша нұсқаулар береді; 

12) ішкі істер органдарынан босатылған, қатардағы жəне басшы құрамдағы адам-
дарда, əскери қызметшілерде, оның ішінде қайтыс болуға əкеп соққан, ауруларының, 
мертігулерінің (жаралануының, жарақаттарының, контузияларының) себепті байланысы 
туралы оның ішінде өзінің қаулыларының күшін жояды жəне қайта қарайды; 

13) дəрігерлік-сараптау нəтижесінде ауру анықталған кезде емделуде жүрген, оның 
ішінде жиі жəне ұзақ ауыратын қатардағы жəне басшы құрамдағы адамдарды, əскери 
қызмет шілерді кадр қызметтерімен келісім бойынша медициналық куəландыруға 
белгіленген тəртіпте бағыттайды. 

Оны тексерудің жəне емдеудің нəтижелері ƏДК-ға жарамдылықты шектеу, əскери 
қызметке жарамсыздық, демалысқа, қызметтік, əскери қызметтің міндеттерін орындаудан 
босатуға мұқтаждық туралы қорытынды шығаруға негіз берген кездегі жəне одан əрі емдеу 
жарамдылық санатын өзгертуге əкеп соқпайтын кездегі денсаулық жағдайы дəрігерлік-
сараптау нəтижесінде анықталған деп түсініледі. 

2-параграф. Облыстардың, Алматы қаласының ІІД 
əскери-дəрігерлік комиссиясы

31. ІІД ƏДК тиісті ІІД-нің ішкі істер органдарында əскери-дəрігерлік сараптаманың 
басшылық етуші бөлінісі болып табылады. 

32. ІІД-нің штаттық ƏДК осы Ереженің 10-тармағында айтылған жүктемеге байланысты 
толық жəне толық емес құрамды бола алады. 

ІІД ƏДК-ның құрылымы мен штаттарын Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі 
бекітеді. 

33. ІІД ƏДК бастығы азаматтардың, қатардағы жəне басшы құрамдағы адамдардың 
жəне əскери қызметшілердің əскери-дəрігерлік сараптамасы мəселелері бойынша ОƏДК 
бастығына бағынады. 

34. ІІД ƏДК əскери-дəрігерлік сараптама мəселелері бойынша осы Ереже мен 
Қағидаларды басшылыққа алады.

35. Арнайы мақсаттағы медициналық сараптама-диагностикалық бөлінісі болып 
табылатын ІІД ƏДК ішкі істер органдарына қабылданатын, білім беру ұйымдарына 
түсетін адамдарға қатысты ІІД кадр қызметтерінің, ал қатардағы жəне басшы құрамдағы 
адамдарға жəне əскери қызметшілерге қатысты халықты əлеуметтік қорғау органдарының, 
сақтандыру органдарының тиісті құжаттарын ресімдеу үшін заңды күші бар қорытынды 
(қаулы) шығарады. 

36. Қазақстан Республикасы ІІМ номенклатурасына кіретін жоғары басшы құрамдағы 
адамдарға, бұрын ішкі істер органдарынан, ҰҚК-ден, Қарулы Күштерден, басқа да 
əскерлер мен əскери құралымдардан босатылған не ауруы бойынша əскердегі мерзімді 
қызметтен босатылған, бірақ кейіннен жарамды деп танылған азаматтарға қатысты ІІД 
ƏДК-ның шешімі ішкі істер органдарына қабылдау кезінде Қазақстан Республикасы ІІМ 
ОƏДК-да бекітілуге жатады. 

37. ІІД ƏДК-ға: 
1) облыстық, қалалық ІІД əскери-дəрігерлік сараптаманы ұйымдастыру жəне қызметті 

жетілдіру бойынша жоғары тұрған органдарға ұсыныстар əзірлеу;
2) облыстың, қаланың аумағында орналасқан штаттан тыс ƏДК қызметіне басшылық 

ету жəне бақылау;
3) ішкі істер органдарына қабылданатын, білім беру ұйымдарына түсетін адамдарды, 

қатардағы жəне басшы құрамдағы адамдарды ІІД, ішкі істер органдары кадр қызметтерінің 
жолдамалары бойынша, сондай-ақ ҚІД, ҚІБ, ҚІб, прокуратураның жолдамалары бойынша 
белгіленген тəртіпте куəландыру; 

4) облыс, қала аумағында орналасқан ведомстволық медициналық мекемелердегі, 
білім беру ұйымдарындағы, сондай-ақ қатардағы жəне басшы құрамдағы адамдар тек-
серуден, емдеуден жəне куəландырудан өтетін денсаулық сақтау мекемелердегі емдеу-
диагностикалық жұмысын ұйымдастыруды, өткізуді жəне нəтижелерін əскери-дəрігерлік 
сараптаманың материалдары бойынша бақылау; 

5) міндетті жеке сақтандыру бойынша сақтандыру сомасын төлеу үшін қатардағы 

жəне басшы құрамдағы адамдар, əскери қызметшілер алған мертігулердің (жараланудың, 
жарақаттың, контузиялардың) ауырлығы туралы қаулы шығару жəне штаттан тыс ƏДК 
(емдеу-профилактикалық мекемелері) шығарған қорытындылардың негізділігін бақылау; 

6) қатардағы жəне басшы құрамдағы адамдарды куəландыру нəтижелерін талдауды 
жəне бағалауды ведомстволық денсаулық сақтаудың, денсаулық сақтау мекемелерінің 
бас (жетекші) медициналық мамандарымен бірлесіп өткізу, əскери-дəрігерлік сараптама 
мəселелері бойынша ұсыныстар əзірлеу;

7) өтініштерді, ұсыныстарды, шағымдарды қарау, əскери-дəрігерлік сараптама 
мəселелері бойынша азаматтарды қабылдау, нəтижелерді талдау жəне жалпылау, алты 
ай мен жыл қорытындысы бойынша ОƏДК-ға мəліметтер ұсыну; 

8) облыс, қала аумағында орнасқан Қазақстан Республикасы ІІМ білім беру 
ұйымдарына түсетін кандидаттарды соңғы куəландыруға практикалық көмекті 
ұйымдастыру мен көрсетуді бақылау; 

Білім беру ұйымының уақытша əрекет ететін комиссиясының жұмысы аяқталған 
күннен бастап 5 күннен аспайтын мерзімде соңғы медициналық іріктеудің нəтижелері 
туралы есепті жасауға практикалық көмек көрсету жəне оны ОƏДК-ға тиісінше ұсыну; 

9) қала, облыс аумағында орналасқан Қазақстан Республикасы ІІМ білім беру 
ұйымдарының тыңдаушылары мен курсанттарын куəландыру; 

10) бұрынғы қатардағы жəне басшы құрамдағы адамдардың жəне əскери 
қызметшілердің əскери қызметке жарамдылық санаты туралы қорытындыларды 
жəне олардың ауруларының, мертігулерінің (жаралануының, жарақаттарының, 
контузияларының) себепті байланысы туралы қаулыларды шығару үшін медициналық, 
əскери-медициналық, əскери-есептік, мұрағаттық жəне де басқа құжаттарды ОƏДК дай-
ындау жəне ұсыну; 

11) статистикалық жылдық есептерді жəне қажет жағдайларда медициналық куəлан-
дыру туралы ағымдағы статистикалық деректерді құру жəне ОƏДК-ға ұсыну жүктеледі. 

38. ІІД ƏДК-сы: 
1) осы Ереже мен Қағидаларға, сондай-ақ Талаптарға сəйкес қорытынды шығарады;
2) штаттан тыс ƏДК қорытындыларын қарайды, бекітеді (бекітпейді), өзінің жəне штат-

тан тыс ƏДК қорытындыларын қайта қарайды немесе күшін жояды; 
3) облыс аумағында орналасқан ведомстволық мекемелердегі жəне денсаулық сақтау 

мекемелеріндегі, əскери бөлімдердегі, білім беру ұйымдарындағы емдеу-диагностикалық 
жұмысын ұйымдастырудың жəне жай-күйінің əскери-дəрігерлік сараптама материалдары 
бойынша тексереді. Қажет болған жағдайда стационарлық науқастың медициналық кар-
таларын қоса алғанда, медициналық сараптама құжаттамасын сұратады; 

4) қатардағы жəне басшы құрамдағы адамдарды, ішкі істер органдарына қызметке, 
ішкі істер органдарынының білім беру ұйымдарына түсетін азаматтарды станционарлық 
жəне амбулаторлық тексеру мен куəландыру үшін ведомтволық медициналық мекеме-
лерге жəне денсаулық сақтау мекемелеріне жолдайды; 

5) ІІД, ҚІД, ҚІБ, ҚІб, басқа мекемелердің əскери бөлімдерінен жеке жəне 
зейнеткерлік істерді, медициналық құжаттар, қызметтік тексерістер, əкімшілік тергеу, 
анықтау, қылмыстық іс материалдарын, мінездемелерді, мұрағаттық анықтамаларды, 
бұйрықтардан, актілерден, хаттамалардан үзінділерді жəне сараптамалық қорытынды 
жасауға қажетті басқа да құжаттарды сұратады;

6) штаттан тыс ƏДК жұмысын тексереді, əскери-дəрігерлік сараптама мəселелері 
бойынша оларға нұсқаулар мен түсіндірулер береді; 

7) қаулылар шығарады, ал қажет болған жағдайда қатардағы жəне басшы құрамдағы 
адамдардың жəне əскери қызметшілердің ауруларының, мертігулерінің (жаралануының, 
жарақаттарының, контузияларының) себепті байланысы туралы өзінің қаулыларын, штат-
тан тыс ƏДК-ның қаулыларын қайта қарайды; 

8) əскери-дəрігерлік сараптама мəселелерін шешу үшін медициналық бөліністердің 
бас (жетекші) мамандарын жəне ведомстволық денсаулық сақтау, əскери-медициналық 
мекемелер, денсаулық сақтау мекемелерінің дəрігер-мамандарын тартады; 

 9) қатардағы жəне басшы құрамдағы адамдардың, Қазақстан Республикасы ІІМ білім беру 
ұйымдарына түсетін кандидаттардың ішкі істер органдарында қызметке жарамдылық санаты 
туралы өзінің, штаттан тыс ƏДК-ның қорытындыларын қайта қарайды. 

4. Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің білім беру 
ұйымдарының штаттан тыс уақытша əрекет ететін 

əскери-дəрігерлік комиссиясы 
39. Уақытша əрекет ететін ƏДК (бұдан əрі – УƏДК) жыл сайын барлық білім беру 

ұйымдарына түсетін кезеңде, білім беру ұйымы бастығының бұйрығымен: төраға 
(медициналық санитарлық бөлім бастығы); төрағаның орынбасары (штаттық дəрігер-
мамандар қатарынан); аумақтық штаттық ƏДК төрағасы; комиссия мүшелері: терапевт, 
психиатр, невролог, хирург, офтальмолог, оториноларинголог, стоматолог, дерматовене-
ролог, гинеколог; хатшы (орта медициналық персонал қатарынан) құрамында кандидат-
тарды соңғы куəландыру үшін жыл сайын құрылады. Осы бұйрықпен УƏДК жұмысының 
мерзімдері жəне тəртібі айқындалады. Комиссия мүшелеріне төлемдер білім беру 
ұйымдарының қаражаты есебінен жүргізіледі. 

Сапалы кəсіби іріктеу мақсатында комиссия құрамына əдетте аумақтық штаттық ƏДК-
ның дəрігер-сарапшылары, психологы жəне зертханашысы енгізіледі. 

Білім беру ұйымдарының бастықтарына ƏДК-ны қосымша жасақтау үшін ішкі істер 
органдары жүйесінің медициналық мекемелерінен, денсаулық сақтау мекемелерінен 
тиісті мамандықтардың дəрігерлерін шақыруға рұқсат етіледі.

40. Білім беру ұйымының УƏДК төрағасы білім беру ұйымының төрағасына тікелей 
бағынады, ал əскери-дəрігерлік сараптама мəселелері бойынша аумақтық штаттық ƏДК 
бастығына (төрағасына) бағынады.

41. Білім беру ұйымының уақытша əрекет ететін ƏДК өз жұмысында осы Ереже мен 
Қағидаларды басшылыққа алады. 

42. Білім беру ұйымының УƏДК əдістемелік басшылығын, оның жұмысы мен 
куəландыру нəтижелерін уақтылы ресімдеуді бақылауды аумақтық штаттық ƏДК төрағасы 
жүзеге асырады. 

43. Білім беру ұйымының УƏДК-ға азаматтардың, қатардағы жəне басшы 
құрамдағы адамдардың күндізгі оқу бөлімінің факультеттеріне түсуге жарамдылығын 
(жарамсыздығын) анықтау жүктеледі. 

44. Білім беру ұйымының УƏДК санамаланған контингенттердің тек осы білім беру 
ұйы мына түсуге жарамдылығы (жарамсыздығы) туралы қорытынды шығаруға құқығы бар.

45. Білім беру ұйымының УƏДК-ның оқуға түсуге жарамсыздық туралы қорытындысы 
аумақтық штаттық ƏДК-да бекітілуге жатады. 

46. Куəландырудың жəне білім беру ұйымдарының УƏДК қорытынды нəтижелері 
отырыстар хаттамалары кітабына енгізіледі, аумақтық штаттық ƏДК төрағасының 
қолымен бекітіледі.

47. Білім беру ұйымының УƏДК төрағасы оқуға түсуге жарамсыз деп танылғандарды келісу 
мен бекітуден кейін, комиссия жұмысы аяқталғаннан кейін бес жұмыс күнінен кешіктірмей 
ОƏДК-ға белгіленген нысан бойынша есеп пен денсаулық жағдайы бойынша оқуға түсуге 
жарамсыз деп танылған кандидаттардың медициналық куəландыру карталарын жібереді. 

Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрінің 
2015 жылғы 18 қарашадағы №939 бұйрығына 3-қосымша

Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрінің 
күші жойылған кейбір бұйрықтарының тізбесі

1) «Ішкі істер органдарында əскери-дəрігерлік сараптама өткізу жөніндегі нұсқаулықты 
бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрінің 2010 жылғы 27 шілдедегі 
№ 325 бұйрығы (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 6407 
болып тіркелген, 2010 жылғы № 15 Қазақстан Республикасының орталық атқарушы жəне 
өзге де орталық мемлекеттік органдарының актілер жинағында жарияланған (таралымның 
шыққан күні 2010 жылғы 25 қараша);

2) «Ішкі істер органдарында əскери-дəрігерлік сараптама өткізу жөніндегі нұсқаулықты 
бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрінің 2010 жылғы 27 шілдедегі 
№ 325 бұйрығына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасы 
Ішкі істер министрінің 2013 жылғы 30 қыркүйектегі № 580 бұйрығы (Нормативтік құқықтық 
актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 8850 болып тіркелген, «Казахстанская правда» 
газетінің 2014 жылғы 9 қаңтардағы № 4 (27625) санында, «Егемен Қазақстан» газетінің 
2014 жылғы 9 қаңтардағы № 4 (28228) санында жарияланған);

3) «Ішкі істер органдарында əскери-дəрігерлік сараптама өткізу жөніндегі нұсқаулықты 
бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрінің 2010 жылғы 27 шілдедегі 
№ 325 бұйрығына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасы 
Ішкі істер министрінің 2014 жылғы 10 қыркүйектегі № 601 бұйрығы (Нормативтік құқықтық 
актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 9813 болып тіркелген, «Юридическая газета» 
газетінің 2014 жылғы 7 қарашадағы № 169 (2737) санында, «Заң газеті» газетінің 2014 
жылғы 7 қарашадағы № 169 (2563) санында жарияланған).

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2016 жылғы 9 
қаңтарда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне 
№12834 болып енгізілді.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
ІШКІ ІСТЕР МИНИСТРЛІГІНІҢ БҰЙРЫҒЫ

2015 жылғы 19 қараша               №940           Астана қаласы

Қазақстан Республикасы полициясы, ішкі істер 
органдарының қылмыстық-атқару жүйесі 

қызметкерлерінің нысанды киімінің заттай нормаларын 
бекіту туралы

Қазақстан Республикасы Бюджет кодексінің 69-бабының 2-тармағына сəйкес 
бұйырамын: 

1. Қоса беріліп отырған Қазақстан Республикасы полициясы, ішкі істер органда рының 
қылмыстық-атқару жүйесі қызметкерлерінің нысанды киімінің заттай нормалары бекітілсін.

2. Облыстардың, республикалық маңызы бар қаланың жəне республика астанасының, 
көліктегі ішкі істер, қылмыстық-атқару жүйесі департаменттерінің, Қазақстан Республикасы 
Ішкі істер министрлігі білім беру ұйымдарының бастықтары полиция, қылмыстық-атқару 
жүйесі қызметкерлерін нысанды жəне арнайы киім-кешекпен жарақтауды тиісті жылға 
арналған республикалық жəне жергілікті бюджеттерде көзделген қаражат шегінде кезең-
кезеңімен жүзеге асырсын.

3. Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің Тыл департаменті: 
1) осы бұйрықты заңнамада белгіленген тəртіпте мемлекеттік тіркеу үшін Қазақстан 

Республикасы Əділет министрлігіне жолдасын;
2) осы бұйрықты мемлекеттік тіркегеннен кейін күнтізбелік он күн ішінде ресми жа-

риялау үшін мерзiмдi баспа басылымдарына жəне «Қазақстан Республикасы Əділет 
министрлігінің Республикалық құқықтық ақпарат орталығы» шаруашылық жүргізу 
құқығындағы республикалық мемлекеттік кəсіпорнының «Əділет» ақпараттық-құқықтық 
жүйесіне жолдасын; 

3) осы бұйрықты ресми жарияланғаннан кейін Қазақстан Республикасы Ішкі істер 
министрлігінің интернет-ресурсына орналастырсын.

4. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрінің 
орынбасары полиция генерал-майоры Б.Б.Бисенқұловқа жүктелсін.

5. Осы бұйрық алғаш ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң 
күшіне енеді.

 
Министр полиция генерал-полковнигі 

Қ.ҚАСЫМОВ
«КЕЛІСІЛДІ»
Қазақстан Республикасының Қаржы министрі 
________________ Б. Сұлтанов

2015 жылғы «____» ___________ 

Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрінің 
2015 жылғы 19 қарашадағы №940 бұйрығымен бекітілген 

Қазақстан Республикасы полициясы, ішкі істер органдары қылмыстық-атқару 
жүйесі қызметкерлерінің нысанды киімінің заттай нормалары

Қазақстан Республикасының полиция, ішкі істер органдарының 
əділет генералдарының нысанды киімінің 

1-заттай нормасы
Р/с 
№

Бұйымдардың атауы Өлшем 
бірлігі

Бір адамға 
арналған 
бұйым-

дардың саны

Кию 
мерзімі 

Аталған
бұйымды

беру 
кезiнде
қолданы-
латын

ескертпе
тарма-

ғының №
1 2 3 4 5 6

1.Киім-кешек
1 Қара көк түсті парадтық фуражка дана 1 7 жыл
2 Сарғыш түстi парадтық- 

салтанаттық фуражка
дана 1 5 жыл

3 Күнделікті көк жасыл түсті фу-
ражка

дана 1 3 жыл

4 Сұр түстi қаракөлден тiгiлген 
папаха

дана 1 7 жыл

5  Сұр түстi қаракөлден тiгiлген 
құлақшын

дана 1 5 жыл

6 Сұр түстi қаракөл жағасы бар 
сұрғылт көк түсті парадтық-
салтанаттық пальто

дана 1 7 жыл

7 Сұр түсті қаракөл жағасы бар қара 
түсті былғары пальто

дана 1 5 жыл

8 Сұр түсті қаракөл жағасы бар 
сұрғылт көк түсті жылы күрте

дана 1 5 жыл

9 Сұрғылт көк түсті маусымдық 
плащ

дана 1 5 жыл

10 Қара көк түсті парадтық мундир 
жəне қара көк түсті шалбар 

ж-қ 1 7 жыл

11 Сарғыш түстi парадтық-
салтанаттық мундир жəне шалбар

ж-қ 1 5 жыл

12 Күнделікті көк жасыл түсті китель 
жəне шалбар

ж-қ 1 3 жыл

13 Күнделікті көк жасыл түсті костюм ж-қ 1 3 жыл
14 Күнделікті көк жасыл түсті шалбар дана 1 2 жыл
15 Қара көк түстi жемпiр дана 1 5 жыл
16 Бүркеніш түсті

жазғы костюм 
ж-қ 1 5 жыл

17 Бүркеніш түсті 
қысқы костюм

ж-қ 1 7 жыл

18 Бүркеніш түсті 
плащ-жамылғы

дана 1 7 жыл

2. Аяқ киім
19 Қара түстi қысқа қонышты 

жылы етiк
жұп 1 2 жыл

20 Қара түстi 
қысқа қонышты бəтеңке

пара 1 1 жыл

21 Ұзын қонышты
жылы бəтеңке

жұп 1 7 жыл

22 Ұзын
қонышты бəтеңке

жұп 1 5 жыл

3. Іш киім
23 Жеңі ұзын ақ түстi жейде дана 1 2 жыл
24 Жеңі қысқа ақ түсті жейде дана 1 2 жыл
25 Жеңі ұзын 

ақшыл сұр түсті жейде
дана 2 2 жыл

26 Жеңі қысқа 
ақшыл сұр түсті жейде

дана 1 1 жыл

27 Қара түстi галстук дана 2 7 жыл
28 Ашық көк жасыл түсті галстук дана 2 2 жыл
29 Ақ түстi бөкебай дана 1 7 жыл
30 Қара түстi бөкебай дана 1 5 жыл
31 Қара түстi биялай жұп 1 5 жыл
32 Ақ түстi биялай жұп 2 7 жыл

4. Амуниция
33 Парадтық белдiк дана 1 10 жыл  
34 «Генерал жұлдызы» нышандық 

белгiсi
дана 1 20 жыл 1

35 Алтын түсті аксельбант дана 1 7 жыл  
36 Қара түстi шалбарға тағатын 

белбеу
дана 1 3 жыл  

37 Жарақ ж-қ 1 10 жыл
38 Далалық сөмке дана 1 10 жыл
39 Галстукке арналған қысқыш дана 2 3 жыл
40 Жеке заттар салатын 

несессері бар сөмке
дана 1 10 жыл

41 Арнайы рюкзак дана 1 10 жыл
42 Жылылықты сақтайтын кілемше 

(каремат)
дана 1 10 жыл

43 Өртке қарсы төсем дана 1 10 жыл

Ескертпе:
1. Парадтық-салтанаттық нысанмен бiрге киiледi. 
 Қазақстан Республикасының полиция, ішкі істер органдарының əділет генералда-

рына бiр заттың орнына заттай нормада көзделген орнын ауыстыратын заттың құны 
шамасындағы басқа заттарды беруге рұқсат етіледi.

Қазақстан Республикасы ішкі істер органдары басқару аппараттары полиция 
қызметкерлерінің нысанды киімінің 2-заттай нормасы

Р/с 
№

Бұйымдардың атауы Өлшем 
бірлігі

Бір адамға 
арналған 
бұйым-
дардың 
саны

Кию 
мерзімі 

Аталған
бұйымды

беру 
кезiнде
қолда-

нылатын
ескертпе
тарма-

ғының №
1 2 3 4 5 6

1. Киім-кешек
1 Ақшыл сұр түстi парадтық-

салтанаттық фуражка
дана 1 7 жыл

2 Күнделiктi көк жасыл түстi фу-
ражка

дана 1 3 жыл

3 Көк жасыл түстi пилотка неме-
се кепка 

дана 1 2 жыл

4  Сұр түстi қаракөлден 
 тiгiлген папаха (полковник-
тер үшін)

дана 1 7 жыл

5  Сұр түстi қаракөлден 
тiгiлген құлақшын (полковник-
тер үшін)

дана 1 3 жыл

6 Қара түстi құлақшын дана 1 3 жыл
7 Сұр түсті қаракөл жағасы бар 

парадтық-салтанаттық пальто 
(полковниктер үшін)

дана 1 7 жыл

8 Қара түсті үлбір жағасы бар 
парадтық-салтанаттық пальто 

дана 1 7 жыл

9 Сұр түсті қаракөл жағасы бар 
қара түсті жылы күрте (полков-
никтер үшін)  

дана 1 3 жыл

10 Қара түсті үлбір жағасы бар қара 
түсті жылы күрте  

дана 1 3 жыл

11 Қара түсті 
маусымдық плащ

дана 1 7 жыл

12 Ақшыл сұр түстi парадтық-
салтанаттық мундир жəне көк 
жасыл түстi шалбар

ж-қ 1 7 жыл

13 Күнделiктi көк жасыл түстi ки-
тель жəне шалбар

ж-қ 1 3 жыл

14 Күнделікті көк жасыл түстi ко-
стюм

ж-қ 1 2 жыл

15 Көк жасыл түстi шалбар дана 1 1 жыл
16 Қара көк түстi жемпiр дана 1 4 жыл
17 Желбей күрте дана 1 7 жыл
18 Бүркеніш түсті

 жазғы костюм 
ж-қ 1 5 жыл 1

19 Бүркеніш түсті
жылы костюм 

ж-қ 1 7 жыл 1

2. Аяқ-киім
20 Қара түстi қысқа қонышты 

жылы етiк
жұп 1 1 жыл

21 Қара түстi қысқа қонышты 
бəтеңке

жұп 1 2 жыл

22 Ұзын қонышты бəтеңке жұп 1 5 жыл 1
23 Ұзын қонышты жылы бəтеңке жұп 1 7 жыл 1

3. Іш-киім
24 Жеңі ұзын 

ақ түстi жейде
дана 1 2 жыл

25 Жеңі қысқа 
ақ түсті жейде

дана 1 2 жыл

26 Жеңі ұзын 
ақшыл сұр түсті жейде

дана 3 2 жыл

27 Жеңі қысқа 
ақшыл сұр түсті жейде

дана 1 1 жыл

28 Қара түстi галстук дана 1 7 жыл
29 Ашық көк жасыл түсті галстук дана 3 2 жыл
30 Ақ түстi бөкебай дана 1 7 жыл
31 Қара түстi бөкебай дана 1 3 жыл
32 Қара түстi биялай жұп 1 3 жыл
33 Ақ түстi биялай жұп 1 7 жыл

4. Амуниция
34 Парадтық белдiк дана 1 10 жыл
35 Жарақ ж-қ 1 7 жыл
36 Қара түстi шалбарға тағатын 

белбеу
дана 1 3 жыл

37 Галстукке 
арналған қысқыш

дана 2 3 жыл

38 Алтын түсті аксельбант дана 1 10 жыл
39 Жеке заттар салатын

несессері бар сөмке
дана 1 10 жыл

40 Арнайы рюкзак дана 1 7 жыл 1
41 Жылылықты сақтайтын кілемше 

(каремат)
дана 1 7 жыл 1

42 Өртке қарсы төсем дана 1 7 жыл 1

Ескертпе.
1. Жиынтық жасақтың жеке құрамына беріледі. 
Осы норма бойынша басқару аппараттарының (Қазақстан Республикасы Ішкі істер 

министрлігінің орталық аппаратының, облыстардың, республикалық маңызы бар қаланың 
жəне республика астанасының, көліктегі ішкі істер департаменттерінің, қалалық, аудандық, 
қалалардағы аудандық, кенттік, желілік ішкі істер органдарының басқару аппараттарының) 
полиция қызметкерлері, Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің білім беру 
ұйымдарының тұрақты аттестатталған полиция құрамы, Қазақстан Республикасы Премьер-
Министрі Кеңсесінің «Қазақстан Республикасының Мемлекеттік фельдъегерлік қызметі» 
республикалық мемлекеттік мекемесінің қызметкерлері, Қазақстан Республикасы Ішкі істер 
министрлігі мемлекеттік мекемелерінің басқару аппараттарының қатардағы жəне басшы 
құрамы қамтамасыз етіледі. 

Қазақстан Республикасы ішкі істер органдары басқару аппараттарының əйел по-
лиция қызметкерлерінің нысанды киімінің 

 3-заттай нормасы 
Р/с 
№

Бұйымдардың атауы Өлшем 
бірлігі

Бір адамға 
арналған 
бұйым-
дардың 
саны

Кию 
мерзімі 

Аталған
бұйымды

беру 
кезiнде
қолда-

нылатын
ескертпе
тарма-

ғының №
1 2 3 4 5 6

1. Киім-кешек
1 Қаңқасы қалыпталып тартылған 

ақшыл сұр түстi кепка
дана 1 7 жыл

2 Қаңқасы қалыпталып тартылған 
көк жасыл түстi кепка

дана 1 3 жыл

3 Қара түсті құлақшын дана 1 3 жыл
4 Сұр түсті қаракөлден

 тігілген құлақшын (полковник-
тер үшін)

дана 1 3 жыл

5 Көк жасыл түсті пилотка дана 1 4 жыл
6 Сұр түсті қаракөл жағасы бар 

парадтық-салтанаттық пальто 
(полковниктер үшін)

дана 1 7 жыл

7 Қара түсті үлбір жағасы бар 
парадтық-салтанаттық пальто

дана 1 7 жыл

8 Сұр түсті қаракөл жағасы бар 
қара түсті жылы күрте (полковник-
тер үшін)

дана 1 3 жыл

9 Қара түсті үлбір жағасы бар қара 
түсті жылы күрте

дана 1 3 жыл

10 Қара түсті маусымдық плащ дана 1 7 жыл
11 Ақшыл сұр түстi парадтық-

салтанаттық мундир жəне көк жа-
сыл түстi юбка

ж-қ 1 7 жыл

12 Күнделiктi көк жасыл түсті китель 
жəне юбка

ж-қ 1 3 жыл

13 Күнделікті көк жасыл түстi костюм ж-қ 1 2 жыл
14  Көк жасыл түсті шалбар дана 1 2 жыл
15 Қара көк түсті жемпір дана 1 4 жыл
16 Желбей күрте дана 1 7 жыл
17 Бүркеніш түсті жазғы костюм ж-қ 1 5 жыл 1
18 Бүркеніш түсті жылы костюм ж-қ 1 7 жыл 1

2. Аяқ киім
19 Қара түстi туфли жұп 1 1 жыл
20 Қара түстi жылы етiк жұп 1 2 жыл
21 Ұзын қонышты бəтеңке жұп 1 5 жыл 1
22 Ұзын қонышты жылы бəтеңке жұп 1 7 жыл 1

3. Іш киім
23 Жеңі ұзын ақ түстi жейде (əйелдер 

жейдесi)
дана 1 2 жыл

24 Жеңі қысқа ақ түстi жейде 
(əйелдер жейдесi)

дана 1 2 жыл

25 Жеңі ұзын ақшыл сұр түстi жейде 
(əйелдер жейдесi)

дана 3 2 жыл

26 Жеңі қысқа ақшыл сұр түстi жейде-
лер (əйелдер жейделері)

дана 1 1 жыл

27 Қара түстi қосарланған галстук дана 1 7 жыл
28 Ашық көк жасыл түсті қосарланған 

галстук
дана 3 2 жыл

29 Ақ түсті бөкебай дана 1 7 жыл
30 Қара түсті бөкебай дана 1 3 жыл
31 Қара түсті биялай жұп 1 3 жыл
32 Ақ түстi биялай жұп 1 7 жыл

4. Амуниция
33 Жарақ ж-қ 1 7 жыл
34 Парадтық белдік дана 1 10 жыл
35 Алтын түсті аксельбант дана 1 10 жыл
36 Жеке заттар салатын

несессері бар сөмке
дана 1 10 жыл

37 Арнайы рюкзак дана 1 10 жыл 1
38 Жылылықты сақтайтын кілемше 

(каремат)
дана 1 10 жыл 1

39 Өртке қарсы төсем дана 1 10 жыл 1

Ескертпе.
1. Əйел қызметкерлерге жиындар, оқу-жаттығулар өткізу кезінде, жедел жағдай 

шиеленіскен немесе дағдарыстық жағдай туындаған кезде беріледі. 
Осы норма бойынша басқару аппараттарының (Қазақстан Республикасы Ішкі істер 

министрлігінің орталық аппаратының, облыстардың, республикалық маңызы бар қаланың 
жəне республика астанасының, көліктегі ішкі істер департаменттерінің, қалалық, аудандық, 
қалалардағы аудандық, кенттік, желілік ішкі істер органдарының басқару аппараттарының) 
полиция əйел қызметкерлері, Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің білім 
беру ұйымдарының тұрақты аттестатталған полиция құрамы, Қазақстан Республикасы 
Премьер-Министрі Кеңсесінің «Қазақстан Республикасының Мемлекеттік фельдъегерлік 
қызметі» республикалық мемлекеттік мекемесінің қызметкерлері, Қазақстан Республикасы 
Ішкі істер министрлігі мемлекеттік мекемелерінің басқару аппараттарының қатардағы жəне 
басшы құрамы қамтамасыз етіледі. 

Қоғамдық тəртіпті күзету жөніндегі қызметті көшеде өткеретін ішкі істер 
органдары полиция қызметкерлерінің нысанды киімінің 4-заттай нормасы

Р/с 
№

Бұйымдардың атауы Өлшем 
бірлігі

Бір адамға 
арналған 
бұйым-
дардың 
саны

Кию 
мерзімі 

Аталған
бұйымды

беру 
кезiнде
қолда-

нылатын
ескертпе
тарма-

ғының №
1 2 3 4 5 6

1. Киім-кешек
1 Ақшыл сұр түстi парадтық-

салтанаттық фуражка
дана 1 7 жыл 1

2 Күнделiктi көк жасыл түстi фуражка дана 1 3 жыл 1
3 Қаңқасы қалыпталып тартылған 

ақшыл сұр түстi кепка
дана 1 7 жыл 2

4 Қаңқасы қалыпталып тартылған көк 
жасыл түстi кепка

дана 1 3 жыл 2

5 Көк жасыл түсті кепка дана 1 2 жыл
6 Сұр түсті қаракөлден тігілген папаха 

(полковниктер үшін)
дана 1 7 жыл 1

7 Сұр түсті қаракөлден тігілген 
құлақшын (полковниктер үшін)

дана 1 3 жыл

8 Қара түсті құлақшын дана 1 3 жыл
9 Сұр түсті қаракөл жағасы бар 

парадтық-салтанаттық пальто (пол-
ковниктер үшін)

дана 1 7 жыл

10 Қара түсті үлбір жағасы бар 
парадтық-салтанаттық пальто

дана 1 7 жыл

11 Сұр түсті қаракөл жағасы бар қара 
көк түсті жылы костюм (полковник-
тер үшін)

ж-қ 1 3 жыл

12 Қара түсті үлбір жағасы бар қара көк 
түсті жылы костюм

ж-қ 1 3 жыл

13 Қара түсті маусымдық күрте дана 1 3 жыл
14 Ақшыл сұр түстi парадтық-

салтанаттық мундир жəне көк жасыл 
түстi шалбар

ж-қ 1 7 жыл 1

15 Ақшыл сұр түстi парадтық-
салтанаттық мундир жəне көк жасыл 
түстi юбка

ж-қ 1 7 жыл 2

16 Күнделiктi көк жасыл түсті китель 
жəне шалбар

ж-қ 1 3 жыл 1

17 Көк жасыл түсті шалбар дана 1 1 жыл 1
18 Көк жасыл түсті шалбар (əйелдер 

үшін)
дана 1 2 жыл 2

19 Күнделiктi көк жасыл түсті китель 
жəне юбка

ж-қ 1 3 жыл 2

20 Көк жасыл түсті юбка дана 1 2 жыл 2
21 Күнделікті көк жасыл түсті костюм ж-қ 1 2 жыл
22 Қара көк түсті жемпір дана 1 4 жыл
23 Желбей күрте дана 1 3 жыл
24 Бүркеніш түсті жазғы костюм ж-қ 1 3 жыл 3, 4, 6
25 Бүркеніш түсті жылы костюм ж-қ 1 5 жыл 3, 4, 6

2. Аяқ киім
26 Қара түсті қысқа қонышты бəтеңке жұп 1 1 жыл 1
27 Қара түстi қысқа қонышты жылы етік жұп 1 2 жыл 1
28 Қара түстi туфли жұп 1 1 жыл 2
29 Қара түстi жылы етiк жұп 1 2 жыл 2
30 Ұзын қонышты бəтеңке жұп 1 3 жыл
31 Ұзын қонышты 

жылы бəтеңке
жұп 1 5 жыл

3. Іш киім
32 Жеңі ұзын ақ түстi жейде дана 1 1 жыл 1
33 Жеңі қысқа ақ түстi жейде дана 1 2 жыл 1
34 Жеңі ұзын ақ түстi жейде (əйелдер 

жейдесi)
дана 1 1 жыл 2

35 Жеңі қысқа ақ түстi жейде (əйелдер 
жейдесi)

дана 1 2 жыл 2

36 Жеңі ұзын ақшыл сұр түстi жейде дана 3 2 жыл 1
37 Жеңі қысқа ақшыл сұр түстi жейде дана 1 1 жыл 1
38 Жеңі ұзын ақшыл сұр түстi жейде 

(əйелдер жейдесi)
дана 3 2 жыл 2

39 Жеңі қысқа ақшыл сұр түстi жейде-
лер (əйелдер жейделері)

дана 1 1 жыл 2

40 Қара түстi галстук дана 1 7 жыл 1
41 Қара түстi қосарланған галстук дана 1 7 жыл 2
42 Ашық көк жасыл түсті галстук дана 3 2 жыл 1
43 Ашық көк жасыл түсті қосарланған 

галстук
дана 3 2 жыл 2

44 Ақ түсті бөкебай дана 1 7 жыл
45 Қара түсті бөкебай дана 1 3 жыл
46 Қара түсті биялай жұп 1 3 жыл
47 Ақ түстi биялай жұп 1 7 жыл

4. Амуниция
48 Парадтық белдік дана 1 10 жыл
49 Жарақ ж-қ 1 3 жыл
50 Қара түстi шалбарға тағатын белбеу дана 1 3 жыл 1
51 Ақ түсті тапанша қабы бар белге 

тағатын белдік
дана 1 5 жыл 5

52 Ақ түсті аксельбант дана 1 5 жыл 5
53 Алтын түсті аксельбант дана 1 10 жыл
54 Галстукке арналған қысқыш дана 2 3 жыл 1
55 Жеке заттарға арналған несессері 

бар сөмке 
дана 1 10 жыл

56 Арнайы рюкзак дана 1 5 жыл 4, 6
57 Жылылықты сақтайтын кілемше 

(каремат)
дана 1 5 жыл 4, 6

58 Өртке қарсы
төсем

дана 1 5 жыл 4, 6

Ескертпе:
1. Тек ер қызметкерлерге беріледі.
2. Тек əйел қызметкерлерге беріледі. 
3. Қызметін іздеу, патрульдік, шабуылдау, айдауылдау-қарауылдау иттерімен өткеретін 

кинологиялық қызмет қызметкерлеріне жəне тек қызмет атқарудың ерекше жағдайында 
(кір, ыс, химиялық қалдықтардың болуы) арнайы объектілерді сыртта күзету үшін 
мамандандырылған күзет қызметінің қызметкерлеріне беріледі. 

4. Əйел қызметкерлерге жиындар, оқу-жаттығулар өткізу кезінде, жедел жағдай 
шиеленіскен немесе дағдарыстық жағдай туындаған кезде беріледі. 

5. Тек мамандандырылған күзет қызметінің қызметкерлеріне, сондай-ақ мемлекеттік 
органдар мен ІІО үй-жайларын күзетуді жүзеге асыратын ішкі істер органдары 
қызметкерлеріне беріледі. 

6. Жиынтық жасақтың жеке құрамына беріледі. 
Осы норма бойынша учаскелік полиция инспекторлары, кəмелетке толмағандардың істері 

жөніндегі учаскелік инспекторлар, патрульдік-полиция, кинологиялық, көші-қон қызметтерінің 
жəне мемлекеттік мамандандырылған күзет қызметтерінің, арнайы мекемелердің уақытша 
ұстау изоляторларының, қабылдау-тарату орындарының, арнайы қабылдау орындарының, 
кезекші бөлімдер, айдауылдау қызметтерінің, ішкі стер органдары үй-жайларын күзету жөніндегі 
қызметкерлер жəне жүргізуші-қызметкерлер қамтамасыз етіледі.

Қазақстан Республикасы ішкі істер органдары жол-патрульдік полициясы 
қызметкерлерінің нысанды киімінің 

5-заттай нормасы 
Р/с 
№

Бұйымдардың атауы Өлшем 
бірлігі

Бір 
адамға 
арналған 
бұйым-
дардың 
саны

Кию 
мерзімі 

Аталған
бұйымды

беру кезiнде
қолда-

нылатын
ескертпе

тармағының 
№

1 2 3 4 5 6
1. Киім-кешек

1 Ақшыл сұр түстi парадтық-
салтанаттық фуражка

дана 1 7 жыл 1

2 Күнделiктi көк жасыл түстi фу-
ражка

дана 1 5 жыл 1

3 Қаңқасы қалыпталып тартылған 
ақшыл 
сұр түстi кепка

дана 1 7 жыл 2

4 Қаңқасы қалыпталып тартылған 
көк жасыл түстi кепка

дана 1 5 жыл 2

5 Жазғы 
 кепка (бейсболка)

дана 1 1 жыл

6 Маусымдақ 
кепка (бейсболка)

дана 1 2 жыл

7 Сұр түсті қаракөлден тігілген 
құлақшын (полковниктер үшін)

дана 1 3 жыл

8 Қара түсті құлақшын дана 1 3 жыл
9 Сұр түсті қаракөл жағасы бар 

парадтық-салтанаттық пальто 
(полковниктер үшін)

дана 1 7 жыл

10 Қара түсті үлбір жағасы бар 
парадтық-салтанаттық пальто

дана 1 7 жыл

11 Жарық шағылыстырғыш 
көмкермесі, сұр түсті
 қаракөл жағасы бар 
қара көк түсті жылы костюм (пол-
ковниктер үшін) 

ж-қ 1 3 жыл

12 Жарық шағылыстырғыш көм-
кермесі, қара түсті үлбір жаға сы 
бар қара көк түсті жылы костюм 

ж-қ 1 3 жыл

13 Жарық шағылыстырғыш 
көмкермесі бар қара түсті 
маусымдық күрте

дана 1 2 жыл

14 Ақшыл сұр түстi парадтық-
салтанаттық мундир жəне көк 
жасыл түстi шалбар

ж-қ 1 7 жыл 1

15 Ақшыл сұр түстi парадтық-
салтанаттық мундир жəне көк 
жасыл түстi юбка

ж-қ 1 7 жыл 2

16 Күнделiктi көк жасыл түсті китель 
жəне шалбар

ж-қ 1 5 жыл 1

17 Күнделiктi көк жасыл түсті китель 
жəне юбка

ж-қ 1 5 жыл 2

18 Жарық шағылыстырғыш 
көмкермесі бар қызмет өткеруге 
арналған костюм 

ж-қ 1 1 жыл

19 Жарық шағылыстырғыш 
көмкермесі бар күнделікті көк жа-
сыл түсті костюм

ж-қ 1 2 жыл

20 Қара көк түсті жемпір дана 1 4 жыл
21 Жарық шағылыстырғыш 

көмкермесі бар арнайы желбей-
костюм 

ж-қ 1 2 жыл

22 Жарық шағылыстырғыш 
көмкермесі бар сигналдық ке-
удеше

дана 1 1 жыл

23 Бүркеніш түсті жазғы костюм ж-қ 1 3 жыл 3, 4
24 Бүркеніш түсті жылы костюм ж-қ 1 5 жыл 3, 4

2. Аяқ киім
25 Қара түсті

қысқа қонышты бəтеңке
жұп 1 1 жыл 1

26 Қара түстi қысқа қонышты 
жылы етік

жұп 1 2 жыл 1

27 Қара түстi туфли жұп 1 1 жыл 2
28 Қара түстi жылы етiк жұп 1 2 жыл 2
29 Ұзын қонышты бəтеңке жұп 1 2 жыл
30 Ұзын қонышты жылы бəтеңке жұп 1 3 жыл

3.Іш киім
31 Жеңі ұзын ақ түстi жейде дана 2 3 жыл 1
32 Жеңі қысқа ақ түстi жейде дана 1 2 жыл 1
33 Жеңі ұзын ақ түстi жейде (əйелдер 

жейдесi)
дана 2 3 жыл 2

34 Жеңі қысқа ақ түстi жейде 
(əйелдер жейдесi)

дана 1 2 жыл 2

35 Жеңі ұзын ақшыл сұр түстi жейде дана 1 1 жыл 1
36 Жеңі қысқа ақшыл сұр түстi жейде дана 1 2 жыл 1
37 Жеңі ұзын ақшыл сұр түстi жейде 

(əйелдер жейдесi)
дана 1 1 жыл 2

38 Жеңі қысқа ақшыл сұр түстi жей-
делер (əйелдер жейделері)

дана 1 2 жыл 2

39 Қара түстi галстук дана 1 7 жыл 1
40 Қара түстi қосарланған галстук дана 1 7 жыл 2
41 Ашық көк жасыл түсті галстук дана 2 5 жыл 1
42 Ашық көк жасыл түсті қосарланған 

галстук
дана 2 5 жыл 2

43 Қара түсті бөкебай дана 1 3 жыл
44 Ақ түсті бөкебай дана 1 7 жыл
45 Қара түсті биялай жұп 1 3 жыл
46 Ақ түстi биялай жұп 1 7 жыл

4. Амуниция
47 Парадтық белдік дана 1 10 жыл

(Соңы. Басы 15-18-беттерде) 

(Жалғасы 20-бетте) 
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48 Жарақ ж-қ 1 3 жыл
49 Қара түстi шалбарға тағатын 

белбеу
дана 1 3 жыл 1

50 Алтын түсті аксельбант дана 1 10 жыл
51 Галстукке арналған қысқыш дана 2 3 жыл 1
52 Жеке заттар салатын

 несессері бар сөмке 
дана 1 10 жыл

53 Арнайы рюкзак дана 1 5 жыл 3, 4
54 Жылылықты сақтайтын кілемше 

(каремат)
дана 1 5 жыл 3, 4

55 Өртке қарсы төсем дана 1 5 жыл 3, 4

Ескертпе:
1. Тек ер қызметкерлерге беріледі.
2. Тек əйел қызметкерлерге беріледі.
3. Əйел қызметкерлерге жиындар, оқу-жаттығулар өткізу кезінде, жедел жағдай 

шиеленіскен немесе дағдарыстық жағдай туындаған кезде беріледі. 
4. Жиынтық жасақтың жеке құрамына беріледі. 

Жылдам қимылдайтын арнайы жасақ қызметкерлерінің нысанды киімінің 6-зат-
тай нормасы

Р/с 
№

Бұйымдардың атауы Өлшем 
бірлігі

Бір 
адамға 
арналған 
бұйым-
дардың 
саны

Кию 
мерзімі 

Аталған
бұйымды

беру 
кезiнде
қолда-

нылатын
ескертпе
тарма-

ғының №
1 2 3 4 5 6

1. Киім-кешек
1 Ақшыл сұр түстi парадтық-салтанаттық 

фуражка
дана 1 7 жыл 1

2 Қаңқасы қалыпталып тартылған ақшыл 
сұр түстi кепка

дана 1 7 жыл 2

3 Күнделікті көк жасыл түсті фуражка дана 1 7 жыл 1
4 Қаңқасы қалыпталып тартылған көк 

жасыл түстi кепка
дана 1 7 жыл 2

5 Сұр түсті қаракөлден тігілген папаха 
(полковниктер үшін)

дана 1 7 жыл

6 Сұр түсті қаракөлден тігілген құлақшын 
(полковниктер үшін)

дана 1 7 жыл

7 Қара түсті құлақшын дана 1 7 жыл
8 Сұр түсті қаракөл жағасы бар 

парадтық-салтанаттық пальто
дана 1 7 жыл

9 Қара түсті үлбір жағасы бар парадтық-
салтанаттық пальто

дана 1 7 жыл

10 Сұр түсті қаракөл жағасы бар қара көк 
түсті жылы костюм

ж-қ 1 7 жыл

11 Қара түсті үлбір жағасы бар қара көк 
түсті жылы костюм

ж-қ 1 7 жыл

12 Ақшыл сұр түстi парадтық-салтанаттық 
мундир жəне көк жасыл түстi шалбар

ж-қ 1 7 жыл 1

13 Ақшыл сұр түстi парадтық-салтанаттық 
мундир жəне көк жасыл түстi юбка

ж-қ 1 7 жыл 2

14 Күнделiктi көк жасыл түсті китель жəне 
шалбар

ж-қ 1 7 жыл 1

15 Күнделiктi көк жасыл түсті китель 
жəне юбка

ж-қ 1 7 жыл 2

16 Бүркеніш түсті
 жазғы костюм 

ж-қ 1 2 жыл

17 Бүркеніш түсті
жылы костюм

ж-қ 1 3 жыл

18 Шабуылдауға арналған қара түсті 
жазғы костюм

ж-қ 1 2 жыл

19 Шабуылдауға арналған қара түсті 
жылы костюм

ж-қ 1 3 жыл

20 Тоқыма тымақ дана 1 2 жыл
21  Мата бетперде дана 1 2 жыл
22 Бүркеніш түсті жемпір дана 1 4 жыл

2. Аяқ киім
23 Қара түсті қысқа қонышты бəтеңке жұп 1 7 жыл 1
24 Қара түстi қысқа қонышты жылы етік жұп 1 7 жыл 1
25 Қара түстi туфли жұп 1 7 жыл 2
26 Қара түстi жылы етiк жұп 1 7 жыл 2
27 Ұзын қонышты бəтеңке жұп 1 2 жыл
28 Ұзын қонышты жылы бəтеңке жұп 1 3 жыл

3.Іш киім
29 Жеңі ұзын ақ түстi жейде дана 1 7 жыл 1
30 Жеңі қысқа ақ түстi жейде дана 1 7 жыл 1
31 Жеңі ұзын ақ түстi жейде (əйелдер 

жейдесi)
дана 1 7 жыл 2

32 Жеңі қысқа ақ түстi жейде (əйелдер 
жейдесi)

дана 1 7 жыл 2

33 Жеңі ұзын ақшыл сұр түстi жейде дана 1 7 жыл 1
34 Жеңі қысқа ақшыл сұр түстi жейде дана 1 7 жыл 1
35 Жеңі ұзын ақшыл сұр түстi жейде 

(əйелдер жейдесi)
дана 1 7 жыл 2

36 Жеңі қысқа ақшыл сұр түстi жейделер 
(əйелдер жейделері)

дана 1 7 жыл 2

37 Бүркеніш түсті футболка дана 3 2 жыл
38 Жеңі бар жылы жолақ жейде дана 2 2 жыл
39 Қара түстi галстук дана 1 7 жыл 1
40 Қара түстi қосарланған галстук дана 1 7 жыл 2
41 Ашық көк жасыл түсті галстук дана 1 7 жыл 1
42 Ашық көк жасыл түсті қосарланған 

галстук
дана 1 7 жыл 2

43 Ақ түсті бөкебай дана 1 7 жыл
44 Қара түсті бөкебай дана 1 3 жыл
45 Шабуылдауға арналған биялай жұп 1 2 жыл
46 Ақ түстi биялай жұп 1 7 жыл

4. Амуниция
47 Парадтық белдік дана 1 10 жыл
48 Жарақ ж-қ 1 3 жыл
49 Алтын түсті аксельбант дана 1 10 жыл
50 Галстукке арналған қысқыш дана 1 7 жыл 1
51 Баул сөмке дана 1 5 жыл
52 Арнайы рюкзак дана 1 5 жыл
53 Жылылықты сақтайтын кілемше (ка-

ремат)
дана 1 5 жыл

54 Өртке қарсы төсем дана 1 5 жыл

Ескертпе:
1. Тек ер қызметкерлерге беріледі.
2. Тек əйел қызметкерлерге беріледі.

Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі білім беру ұйымдарының 
курсанттарының нысанды киімінің 7-заттай нормасы 

Р/с 
№

Бұйымдардың атауы Өлшем 
бірлігі

Бір 
адамға 
арналған 
бұйым-
дардың 
саны

Кию 
мерзімі 

Аталған
бұйымды

беру 
кезiнде
қолданы-
латын

ескертпе
тарма-

ғының №

1 2 3 4 5 6
1. Киім-кешек

1 Ақшыл сұр түстi парадтық-
салтанаттық фуражка

дана 1 7 жыл 1, 3

2 Күнделiктi көк жасыл түстi фуражка дана 1 4 жыл 1
3 Қаңқасы қалыпталып тартылған 

ақшыл сұр түстi кепка
дана 1 7 жыл 2, 3

4 Қаңқасы қалыпталып тартылған көк 
жасыл түстi кепка

дана 1 4 жыл 2

5 Көк жасыл түсті кепка дана 1 2 жыл
6 Қара түсті құлақшын дана 1 4 жыл
7 Қара түсті үлбір жағасы бар парадтық-

салтанаттық пальто
дана 1 7 жыл 3

8 Қара түсті үлбір жағасы бар қара көк 
түсті жылы костюм 

ж-қ 1 4 жыл

9 Қара түсті маусымдық күрте дана 1 4 жыл
10 Ақшыл сұр түстi парадтық-

салтанаттық мундир жəне көк жасыл 
түстi шалбар

ж-қ 1 7 жыл 1, 3

11 Ақшыл сұр түстi парадтық-
салтанаттық мундир жəне көк жасыл 
түстi юбка

ж-қ 1 7 жыл 2,3

12 Күнделiктi көк жасыл түсті китель 
жəне шалбар

ж-қ 1 4 жыл 1

13 Күнделiктi көк жасыл түсті китель 
жəне шалбар

ж-қ 1 4 жыл 2

14 Көк жасыл түсті шалбар дана 1 1 жыл
15 Күнделікті көк жасыл түсті костюм ж-қ 1 2 жыл
16 Қара көк түсті жемпір дана 1 4 жыл
17 Жазғы жұмыс костюмі ж-қ 1 4 жыл
18 Жылы жұмыс костюмы ж-қ 1 4 жыл

2. Аяқ киім
19 Қара түсті қысқа қонышты бəтеңке жұп 1 1 жыл 1
20 Қара түсті қысқа қонышты етік жұп 1 2 жыл 1
21 Қара түстi туфли жұп 1 1 жыл 2
22 Қара түсті жылы етік жұп 1 2 жыл 2
23 Спорттық аяқ киім жұп 1 4 жыл
24 Казармалық тəпішке жұп 1 4 жыл

3. Іш киім
25 Жеңі ұзын ақ түстi жейде дана 1 2 жыл 1
26 Жеңі қысқа ақ түстi жейде дана 1 2 жыл 1
27 Жеңі ұзын ақ түстi жейде (əйелдер 

жейдесi)
дана 1 2 жыл 2

28 Жеңі қысқа ақ түстi жейде (əйелдер 
жейдесi)

дана 1 2 жыл 2

29 Жеңі ұзын ақшыл сұр түстi жейде дана 3 2 жыл 1
30 Жеңі қысқа ақшыл сұр түстi жейде дана 1 1 жыл 1
31 Жеңі ұзын ақшыл сұр түстi жейде 

(əйелдер жейдесi)
дана 3 2 жыл 2

32 Жеңі қысқа ақшыл сұр түстi жейделер 
(əйелдер жейделері)

дана 1 1 жыл 2

33 Қара түстi галстук дана 1 7 жыл 1, 3
34 Қара түстi қосарланған галстук дана 1 7 жыл 2, 3
35 Ашық көк жасыл түсті галстук дана 3 2 жыл 1
36 Ашық көк жасыл түсті қосарланған 

галстук
дана 3 2 жыл 2

37 Ақ түсті бөкебай дана 1 7 жыл 3
38 Қара түсті бөкебай дана 1 4 жыл
39 Қара түсті биялай жұп 1 4 жыл
40 Ақ түстi биялай жұп 1 7 жыл 3
41 Желбей күрте дана 1 4 жыл
42 Ішкі киім ж-қ 2 1 жыл 1
43 Мақта-мата сүлгі дана 3 1 жыл 1
44 Моншалық мақта мата сүлгі дана 1 1 жыл 1
45 Мақта – мата шұлық жұп 3 1 жыл 1
46 Спорттық костюм ж-қ 1 4 жыл
45 Жылы ішкі киім ж-қ 1 2 жыл 1
46 Жүн шұлық жұп 2 1 жыл 1

4. Амуниция
47 Парадтық белдік дана 1 10 жыл 3
48 Жарақ ж-қ 1 4 жыл
49 Қара түстi шалбарға тағатын белбеу дана 1 4 жыл 1
50 Алтын түсті аксельбант дана 1 10 жыл 3
51 Галстукке арналған қысқыш дана 2 4 жыл 1
52 Жеке заттар салатын несессері бар 

сөмке
дана 1 10 жыл

Ескертпе:
1. Тек полиция курсантарына (ерлерге) беріледі. 
2. Тек полиция курсанттарына (əйелдерге) беріледі. 
3. Соңғы оқу жылында оқитын курсанттарға беріледі. 
Осы норма бойынша Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі білім беру 

ұйымдарының ауыспалы аттестатталған құрамы қамтамасыз етіледі. 
Ішкі істер министрлігінің білім беру ұйымдарының тыңдаушыларына орта басшы 

құрам атақтары берілген кезде, сондай-ақ курсанттар білім беру ұйымдарын аяқтаған 
жəне қызмет орнына барған кезде бұрын берілген заттай мүлікке нысанды киім-кешек 
бұйымдарына атағына сəйкес айырым белгілерімен бірге 1 жұп погон бере отырып, оларға 
(қалған кию мерзіміне) жоспарлы қамтамасыз етілуіне орай есепке алынады.

Қазақстан Республикасы ішкі істер органдары полиция қызметкерлерінің 
(мүкəммəл мүлігі, нысанды арнайы киімі, арнайы аяқ киімі жəне сақтану 

құралдарының) нысанды киімінің
8-заттай нормасы

Р/с 
№

Бұйымдардың атауы Өлшем 
бірлігі

Бір адамға 
арналған 
бұйым-
дардың 
саны

Кию 
мерзімі 

Аталған
бұйымды

беру 
кезiнде
қолданы-
латын

ескертпе
тарма-

ғының №
1 2 3 4 5 6

1. Құрмет қараулының құрамына кіретін қызметкерлерге
1 Қаракөл тымақ дана 1 10 жыл

2 Қаракөл жағасы бар шинель дана 1 10 жыл
3 Парадтық-салтанаттық мундир жəне 

етікке салынатын шалбар
дана 1 10 жыл

4 Хром етік дана 1 10 жыл
5 Ту ұстаушыға арналған парадтық 

аспа бау
дана 1 10 жыл 1

6 Ассистенттерге арналған парадтық 
аспа бау

дана 3 10 жыл 1

7 Жиынтықтағы кавалерия қылышы ж-қ 3 20 жыл 1
2. Жол-патрульдік полициясы қызметкерлеріне

8 Жұмыс береті дана 1 3 жыл 2
9 Комбинезон дана 1 3 жыл 2

10 Үсті ақ рəсімдік 
қара түсті фуражка

дана 1 4 жыл 3

11 Мотоцикл дулығасы дана 1 5 жыл 3
12 Дулығаның астынан киетін жартылай 

жүн бас киім
дана 1 5 жыл 3

13 Қара-ақ түсті 
былғары костюм

ж-қ 1 4 жыл 3

14 Хром етік жұп 1 4 жыл 3
15 Арнайы қолғаптар жұп 1 4 жыл 3
16 Жезл дана 1 2 жыл 2

3. Су полициясы бөліністерінің қызметкерлеріне
17 Комбинезон дана 1 2 жыл
18 Су өткізбейтін матадан тігілген күрте 

жəне шалбар
ж-қ 1 5 жыл

19 Арнайы биялай жұп 1 2 жыл
20 Қорғану көзілдірігі дана 1 5 жыл
21 Резеңке етік жұп 1 2 жыл
22 Құтқару кеудешесі дана 1 5 жыл 20

4. Кинологиялық қызметтің қызметкерлеріне
23 Жасырын қорғанышы бар үйретушілер 

костюмі 
ж-қ 1 3 жыл 5

24 Үйретушілерге арналған жең дана 2 3 жыл 5
25 Үйретушілер жеңіне арналған тондық 

орам 
дана 2 1 жыл 5

26 Су өткізбейтін матадан тігілген плащ дана 1 3 жыл 6
27 Кинологтарға арналған заттарды бөліп 

салу кеудешесі
дана 1 3 жыл

28 Тізеқап жұп 1 3 жыл 7
29 Брезент қолғаптар жұп 1 2 жыл 7
30 Жұмыс береті дана 1 2 жыл
31 Қысқы жұмыс костюмі ж-қ 1 3 жыл
32 Жазғы жұмыс костюмі ж-қ 1 2 жыл
33 Қысқы биялай жұп 1 1 жыл
34 Резеңке етік жұп 1 2 жыл

5. Дəрігерлер мен медицина қызметкерлеріне
35 Мақта-матадан тігілген ақ қалпақ дана 3 2 жыл
36 Мақта-матадан тігілген ақ халат дана 2 2 жыл
37 Мақта-мата сүлгі дана 2 1 жыл

6. Мал дəрігерлері мен мал фельдшерлеріне
38 Мақта-матадан тігілген ақ халат дана 2 2 жыл
39 Респиратор-бетперде дана 2 1 жыл
40 Мақта-мата сүлгі дана 2 1 жыл
41 Резеңке етік жұп 1 2 жыл 7

7. Атты полиция бөліністерінің қызметкерлеріне
42 Етікке салынатын шалбар дана 1 3 жыл
43 Қысқы жұмыс күртесі мен шалбары ж-қ 1 3 жыл
44 Комбинезон дана 1 1 жыл
45 Жұмыс береті дана 1 3 жыл
46 Жұмыс құлақшыны дана 1 4 жыл
47 Дулыға дана 1 5 жыл
48 Дулығаның астынан киетін жартылай 

жүн бас киім
дана 1 5 жыл

49 Мақта-матадан 
тігілген халат

дана 1 2 жыл

50 Резеңке етік жұп 1 2 жыл 7
51 Хром етік дана 1 5 жыл

8. Өндірістік оқыту жəне практикалық жүргізу нұсқаушыларына
52 Комбинезон дана 1 2 жыл 8
53 Арнайы биялай жұп 1 2 жыл 9

9. Байланыс құралдарын монтаждау, жөндеу, қызмет көрсету жөніндегі жəне 
аккумуляторлықтарда жұмыс істейтін адамдарға

54 Мақта-матадан тігілген халат дана 1 2 жыл
55 Ток өткізбейтін резеңке галош жұп 1 2 жыл
56 Ток өткізбейтін резеңке биялай жұп 1 2 жыл
57 Қорғану көзілдірігі дана 1 2 жыл

10. Авиациялық бөліністердің ұшқыштар құрамының қызметкерлеріне
58 Ерлердің ұшуға арналған үлбір күртесі 

немесе ерлердің үлбір жартылай 
комбинезоны

ж-қ 1 5 жыл

59 Ерлердің ұшуға арналған маусымдық 
күртесі

ж-қ 1 3 жыл

60 Костюм немесе комбинезон дана 1 1 жыл
61 Ерлердің былғары күртесі дана 1 4 жыл
62 Жазғы шлемофон дана 1 6 жыл 10
63 Былғары үлбір шлемофон дана 1 6 жыл 10
64 Дулығаның астынан киетін тоқыма 

бас киім
дана 2 1 жыл

65 Ұшуға арналған көзілдірік ж-қ 1 8 жыл 10
66 Үлбір астары бар былғары биялай жұп 1 2 жыл
67 Былғары биялай жұп 1 1 жыл
68 Ұшқыштар бəтеңкесі жұп 1 4 жыл
69 Былғары үлбір етік жұп 1 5 жыл
70 Унты жұп 1 5 жыл

11. Авиациялық бөліністердің инженерлік-техникалық 
құрамының қызметкерлеріне

71 Тықыр жүнді үлбір күрте дана 1 2 жыл
72 Ерлердің көк түсті үлбір жартылай 

комбинезоны 
дана 1 2 жыл

73 Дулығаның астынан киетін мақталы 
бас киім

дана 1 4 жыл

74 Жазғы мақта-матадан 
тігілген дулыға 

дана 1 2 жыл

75 Жұмыс береті дана 1 3 жыл
76 Мақта-мата биялай жұп 1 1 жыл
77 Былғары үлбір бəтеңке жұп 1 2 жыл

12. Уақытша ұстау изоляторларына қызмет көрсететін адамдарға
 (20 адам ұстау лимиті есебінен)

78 Мақта-матадан тігілген ақ халат дана 3 2 жыл
79 Мақта-мата сүлгі дана 2 1 жыл

13. Жылжымалы криминалистикалық зертханалар бекітілген жедел-
криминалистикалық қызметтің жəне жедел-тергеу тобының қызметкерлеріне

80 Мақта-матадан тігілген халат (біреуі ақ 
жəне біреуі қара) 

дана 2 2 жыл

81 Қысқы күрте, шалбар ж-қ 1 3 жыл
82 Кепка немесе бейсболка дана 1 1 жыл 12
83 Жарық шағылыстырғыш 

жазуы бар кеудеше 
дана 1 1 жыл 12

84  Зертханалық зерттеуге арналған 
медициналық костюм

ж-қ 1 1 жыл 21

85 Зертханалық зерттеуге арналған 
медициналық қалпақ

дана 1 Бір рет 
қолдану 
үшін

21

86 Бахилалар  жұп 1 Бір рет 
қолдану 
үшін

21

87 Медициналық резеңке биялайлар жұп 1 Бір рет 
қолдану 
үшін

88 Патологоанатомиялық қап дана 1 Бір рет 
қолдану 
үшін

23

89 50м жарық шағылыстырғыш бау орам 1 Бір рет 
қолдану 
үшін

23

90 Резеңке етік дана 1 2 жыл
14. Жылы заттар

91 Үлбір тұлып немесе пальто (шолақ 
тон) 

дана 1 10 жыл 11

92 Тондық қой терісінен тігілген тықыр 
жүнді костюм 

ж-қ 1 5 жыл 3, 4

93 Пима жұп 1 5 жыл 11
94 Пимаға киетін галош жұп 1 5 жыл 11
95 Жылы шалбар дана 1 5 жыл 11
96 Үлбір қолғап жұп 1 2 жыл 11
97 Үлбір унты жұп 1 5 жыл 3, 4

15. Амуниция жəне арнайы киім-кешек бұйымдары
98 Күзет сөмкесі дана 1 5 жыл 13
99 Планшет-сөмке дана 1 5 жыл 14
100 Ысқырық дана 1 5 жыл
101 Омырауға тағатын нөмірлік жетон дана 1 10 жыл
102 Фельдъегерлік портфель дана 1 5 жыл 15
103 Бүркеніш түсті жазғы костюм ж-қ 1 5 жыл 16, 22
104 Бүркеніш түсті жылы костюм ж-қ 1 7 жыл 16, 22
105 Ұзын қонышты бəтеңке жұп 1 5 жыл 16, 22
106 Ұзын қонышты жылы бəтеңке жұп 1 7 жыл 16, 22
107 Арнайы рюкзак дана 1 7 жыл 16
108 Жылылықты сақтайтын кілемше (ка-

ремат)
дана 1 7 жыл 16

109 Өртке қарсы төсем дана 1 3 жыл 16
110 Жасырын тағуға арналған кобура дана 1 5 жыл 17
111 Бүркеніш түсті заттарды бөліп сала-

тын кеудеше 
дана 1 3 жыл 18

112 Қара түсті заттарды бөліп салатын 
кеудеше

дана 1 3 жыл 18

16. Төсек-орын жабдықтары
113 Жастық дана 1 5 жыл 24
114 Жастық қаптайтын тыс дана 3 2 жыл 24
115 Жайма дана 2 1 жыл 24
116 Матрас дана 1 5 жыл 24
117 Жүн көрпе дана 1 5 жыл 24
118 Кездемелік көрпе дана 1 10 жыл 24
119 Сүлгі дана 3 2 жыл 24
120 Ұйықтайтын қап дана 1 7 жыл 16, 19

Ескертпе:
1. Бөлініске беріледі. Осы мүлік тек салтанаттық іс-шараларда жəне ресми кездесу-

лерде салтанатты рəсімдерді орындау кезінде ғана тағылады.
2. Көлік құралдары бекітілген жол-патрульдік полициясының қызметкерлеріне беріледі. 
3. Жол-патрульдік полициясының эскорт взводының қызметкерлеріне беріледі.
4. Қоршаған ортаның температурасы -20оС-дан төмендеген кезде қызметті сырт-

та өткеретін жол-патрульдік жəне атты полиция қызметкерлеріне, «Шеп» бекеттерінің 
қызметкерлеріне беріледі. 

5. Қызметін іздеу, патрульдік, шабуылдау, айдауылдау-қарауылдау иттерімен 
атқаратын кинологиялық қызмет қызметкерлеріне беріледі. Кинологиялық қызмет 
орталықтарына əрбір он ит есебінен, ал Ішкі істер министрлігінің Кинологиялық орталығына 
- оқудың кіші тобына 1 бірліктен беріледі.

6. Оқудың кіші тобына жəне қызметтік иттерді үйретушілерге бір бірліктен беріледі.
7. Жеке құрам штаттық санының 25%-ына беріледі.
8. Ауыспалы құрамның тізімдік санының 50%-ына беріледі. 
9. Ішкі істер министрлігінің білім беру ұйымдары мен жол-патрульдік полициясының 

қызметкерлерін даярлау жөніндегі оқу орталықтарына курсанттар санының 10%-ына 
беріледі.

10. Авиация (тікұшақ) бөлімшелеріне 3 бірліктен беріледі.
11. Қоршаған ортаның температурасы -20оС-дан төмендеген кезде объектілерді 

күзететін полицияның сыртқы жылжымайтын бекеттеріне бір бірліктен, ауылдық жер-
лерге қызмет көрсететін полиция бөліміне (бөлімшесіне) 2 бірліктен жəне Ішкі істер 
министрлігінің білім беру ұйымдарының ауыспалы аттестатталған құрамының 20%-ына, 
кезекші бөлімдердің, қылмыстық-атқару жүйесінің бақылаушы қызметтерінің, патрульдік 
қызметтердің, атты полицияның, «Шеп» бекеттерінің жəне қызметін сыртта өткеретін 
мамандандырылған күзет қызметінің жеке құрамының 50%-ына беріледі.

12. Сондай-ақ жедел іс-шаралар өткізу үшін жедел (жедел-криминалистикалық) топтың 
жеке құрамына жəне ахуалдық жағдай туындаған жағдайда ІІО-ның басқа да бөліністерінің 
қызметкерлеріне беріледі.

13. Қызметін сыртта өткеретін полицияның кіші басшы жəне қатардағы құрамына 
беріледі.

14. Қызметін сыртта өткеретін полицияның аға жəне орта басшы құрамына беріледі.
15. Фельдъегерлерге беріледі. 
16. Ішкі істер министрлігінің білім беру ұйымдарының жиынтық жасақтарының 

аттестатталған құрамына беріледі.
17. Қызмет өткеру ерекшелігін ескере отырып, кобурасы бар қаруды жасырын алып 

жүруі қажет ішкі істер органдарының қызметкерлеріне беріледі.
18. Жылдам қимылдайтын арнайы жасақ қызметкерлеріне беріледі. 
19. Ішкі істер органдарының қызметкерлеріне жиындар, оқу-жаттығулар өткізу кезеңіне, 

жедел жағдай шиеленіскен кезде немесе ахуалдық жағдай туындаған кезде беріледі.
20. Сондай-ақ су шаруашылығындағы стратегиялық объектілерді жəне экономи-

ка саласындағы объектілерді мемлекеттік күзету жөніндегі жылжымайтын полиция 
бекеттеріне бір бірліктен босатылады. 

21. Физика-химиялық, молекулярлық-генетикалық, биологиялық жəне басқа да 
криминалистикалық зерттеулерді өткізу жөніндегі мамандандырылған зертханаларда 
істейтін криминалист-мамандарға беріледі. 

22. Жедел іс-шараларды өткізу үшін жедел-криминалистикалық топтардың 
қызметкерлеріне беріледі. 

23. Жедел-тергеу тобына оқиға орнына шығу кезінде беріледі. 
24. Төсек-орын жабдықтары жиындар мен оқу-жаттығулар уақытында жатақханалар 

мен шатырлық лагерьлерде тұратын Ішкі істер министрлігінің білім беру ұйымдарының 
ауыспалы құрамына жəне ішкі істер органдарының қызметкерлеріне, сондай-ақ ішкі 
істер органдарының кезекші бөлімдеріндегі жəне қарауылдық үй-жайларындағы демалу 
бөлмелеріне беріледі.

Қазақстан Республикасы ішкі істер органдарының қылмыстық-атқару жүйесі 
басқару аппараттарының қызметкерлерінің нысанды киімінің 

9-заттай нормасы
Р/с 
№

Бұйымдардың атауы Өлшем 
бірлігі

Бір 
адамға 
арналған 
бұйым-
дардың 
саны

Кию 
мерзімі 

Аталған
бұйымды

беру 
кезiнде
қолданы-
латын

ескертпе
тарма-

ғының №
1 2 3 4 5 6

1. Киім-кешек
1  Ақшыл сұр түсті парадтық- 

салтанаттық фуражка
дана 1 7 жыл

2  Күнделікті қара көк түстi фуражка дана 1 3 жыл
3  Қара көк түсті пилотка немесе кепка дана 1 2 жыл
4 Сұр түстi табиғи қаракөлден тiгiлген 

папаха (поковниктер үшін)
дана 1 7 жыл

5  Сұр түстi табиғи қаракөлден тiгiлген 
құлақшын (поковниктер үшін)

дана 1 3 жыл

6  Қара көк түсті құлақшын дана 1 3 жыл
7  Сұр түстi қаракөл жағасы бар 

парадтық-салтанаттық пальто (по-
ковниктер үшін)

дана 1 7 жыл

8  Қара көк түстi үлбір жағасы бар 
парадтық-салтанаттық пальто

дана 1 7 жыл

9  Сұр түсті қаракөл жағасы бар қара 
көк түстi жылы күрте

дана 1 3 жыл

10  Қара көк түсті үлбiр жағасы бар қара 
көк түстi жылы күрте

дана 1 3 жыл

11  Қара көк түсті маусымдық плащ дана 1 7 жыл
12  Ақшыл сұр түстi парадтық-

салтанаттық мундир жəне қара көк 
шалбар

ж-қ 1 7 жыл

13  Күнделікті қара көк түсті китель жəне 
шалбар

ж-қ 1 3 жыл

14 Күнделікті қара көк түсті костюм ж-қ 1 2 жыл
15  Қара көк түсті шалбар дана 1 1 жыл
16  Қара көк түсті жемпір дана 1 4 жыл
17  Желбей күрте дана 1 7 жыл
18  Бүркеніш түсті жазғы костюм ж-қ 1 5 жыл 1
19  Бүркеніш түсті жылы костюм ж-қ 1 7 жыл 1

2. Аяқ киім
20 Қара түстi қысқа қонышты бəтеңке жұп 1 1 жыл
21 Қара түстi қысқа қонышты жылы етiк жұп 1 2 жыл
22  Ұзын қонышты бəтеңке жұп 1 5 жыл 1
23  Ұзын қонышты жылы бəтеңке жұп 1 7 жыл 1

3.Іш киім
24  Жеңi ұзын ақ түстi жейде дана 1 2 жыл
25  Жеңі қысқа ақ түстi жейде дана 1 2 жыл
26  Жеңi ұзын көгілдір түсті жейде дана 3 2 жыл
27 Жеңi қысқа көгілдір түстi жейде дана 1 1 жыл
28  Қара түстi галстук дана 1 7 жыл
29  Қара көк түстi галстук дана 3 2 жыл
30  Ақ түстi бөкебай дана 1 7 жыл
31  Қара түстi бөкебай дана 1 3 жыл
32  Қара түсті биялай жұп 1 3 жыл
33  Ақ түсті биялай жұп 1 7 жыл

4. Амуниция
34  Парадтық белдiк дана 1 10 жыл
35  Жарақ ж-қ 1 7 жыл
36 Шалбарға тағатын қара түсті белбеу дана 1 3 жыл
37  Галстукке арналған қысқыш дана 2 3 жыл
38 Алтын түсті аксельбант дана 1 10 жыл
39 Жеке заттар салатын

несессері бар сөмке
дана 1 10 жыл

40 Арнайы рюкзак дана 1 7 жыл 1
41 Жылылықты сақтайтын кілемше 

(каремат)
дана 1 7 жыл 1

42 Өртке қарсы төсем дана 1 7 жыл 1

Ескертпе:
1. Қылмыстық-атқару жүйесі басқару аппаратының қызметкерлеріне жиындарға, оқу-

жаттығуларға, жедел жағдай шиеленіскенде, дағдарыстық жағдай туындағанда, төтенше 
жағдай енгізгенде беріледі.

Аталған норма бойынша ішкі істер органдары қылмыстық-атқару жүйесі басқару 
аппараттарының (Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі Қылмыстық-атқару жүйесі 
орталық аппаратының, облыстардың, республикалық маңызы бар қаланың жəне респу-
блика астанасының қылмыстық-атқару жүйесі департаменттері басқару аппараттарының), 
Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің білім беру ұйымдарының қылмыстық-
атқару жүйесі мамандарын даярлайтын əділет тұрақты аттестатталған құрамының 
қызметкерлері қамтамасыз етіледі.

Қазақстан Республикасы ішкі істер органдары қылмыстық-атқару жүйесі 
басқару аппараттарының əйел қызметкерлерінің нысанды киімінің 

10-заттай нормасы
Р/с 
№

Бұйымдардың атауы Өлшем 
бірлігі

Бір адамға 
арналған 
бұйым-
дардың 
саны

Кию 
мерзімі 

Аталған
бұйымды

беру 
кезiнде
қолданы-
латын

ескертпе
тарма-

ғының №
1 2 3 4 5 6

1. Киім-кешек
1  Қаңқасы қалыпталып тартыл ған 

ақшыл сұр түстi кепка 
дана 1 7 жыл

2 Қаңқасы қалыпталып тартылған 
қара көк түстi кепка

дана 1 3 жыл

3  Қара көк түсті құлақшын дана 1 3 жыл
4 Сұр түсті қаракөл терісінен тігілген 

құлақшын (полковниктер үшін)
дана 1 3 жыл

5  Қара көк түсті пилотка немесе 
нысанды берет

дана 1 4 жыл

6  Сұр түсті қаракөл жағасы бар 
парадтық-салтанаттық пальто 
(полковниктер үшін)

дана 1 7 жыл

7 Қара көк түсті үлбір жағасы бар 
парадтық-салтанаттық пальто

дана 1 7 жыл

8 Сұр түсті қаракөл жағасы бар қара 
көк түсті жылы күрте (полковник-
тер үшін) 

дана 1 3 жыл

9 Қара көк түсті үлбір жағасы бар 
қара көк түсті жылы күрте

дана 1 3 жыл

10 Қара көк түсті 
маусымдық плащ

дана 1 7 жыл

11 Ақшыл сұр түсті парадтық-
салтанаттық мундир 
жəне қара көк түсті юбка

ж-қ 1 7 жыл

12 Күнделiктi қара көк түстi китель 
жəне юбка

ж-қ 1 3 жыл

13 Күнделікті қара көк түсті кос тюм ж-қ 1 2 жыл
14  Қара көк түстi шалбар дана 1 2 жыл
15  Қара көк түстi жемпiр дана 1 4 жыл
16 Желбей күрте дана 1 7 жыл

17 Бүркеніш түсті жазғы костюм ж-қ 1 5 жыл 1
18 Бүркеніш түсті  қысқы костюм ж-қ 1 7 жыл 1

2. Аяқ киім
19 Қара түстi туфли жұп 1 1 жыл
20 Қара түстi жылы етiк жұп 1 2 жыл
21 Ұзын қонышты бəтеңке жұп 1 5 жыл 1
22 Ұзын қонышты  жылы бəтеңке жұп 1 7 жыл 1

3.Іш киім
23 Жеңi ұзын ақ түстi жейде (əйелдер 

жейдесi) 
дана 1 2 жыл

24 Жеңi қысқа ақ түстi жейде 
(əйелдер жейдесi) 

дана 1 2 жыл

25  Жеңi ұзын көгілдір түстi жейде 
(əйелдер жейдесi)

дана 3 2 жыл

26  Жеңi қысқа көгілдіртүстi
 жейде (əйелдер жейдесi) 

дана 1 1 жыл

27  Қосарланған 
 қара түстi галстук

дана 1 7 жыл

28  Қосарланған 
 қара көк түстi галстук

дана 3 2 жыл

29  Ақ түстi бөкебай дана 1 7 жыл
30  Қара түстi бөкебай дана 1 3 жыл
31  Қара түсті биялай пара 1 3 жыл
32  Ақ түстi биялай пара 1 7 жыл

4. Амуниция
33  Жарақ ж-қ 1 7 жыл
34  Парадтық белдік дана 1 10 жыл
35  Алтын  түсті аксельбант дана 1 10 жыл
36 Жеке заттар салатын

 несессері бар сөмке
дана 1 10 жыл

37 Арнайы рюкзак дана 1 10 жыл 1
38 Жылылықты сақтайтын кілемше 

(каремат)
дана 1 10 жыл 1

39 Өртке қарсы төсем дана 1 10 жыл 1

Ескертпе:
1. Ішкі істер органдарының əйел қызметкерлеріне жиындарға, оқу-жаттығуларға 

жəне жедел жағдай шиеленіскенде, дағдарыстық жағдай туындаған, төтенше жағдай 
енгізген кезде беріледі.

Аталған норма бойынша ішкі істер органдары қылмыстық-атқару жүйесі басқару 
аппараттарының (Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі Қылмыстық-атқару жүйесі 
орталық аппаратының, облыстардың, республикалық маңызы бар қаланың жəне респу-
блика астанасының Қылмыстық-атқару жүйесі департаменттері басқару аппараттарының), 
Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің білім беру ұйымдарының қылмыстық-
атқару жүйесі мамандарын даярлайтын əділет тұрақты аттестатталған құрамының əйел 
қызметкерлері қамтамасыз етіледі.

Қылмыстық-атқару жүйесі мекемелерінің режимдік объектілерін күзету жөніндегі 
қызметті көшеде өткеретін қылмыстық-атқару жүйесі жəне пробация қызметі 

қызметкерлерінің нысанды киімінің 
11-заттай нормасы

Р/с 
№

Бұйымдардың атауы Өлшем 
бірлігі

Бір 
адамға 
арналған 
бұйым-
дардың 
саны

Кию 
мерзімі 

Аталған
бұйымды

беру 
кезiнде
қолданы-
латын

ескертпе
тарма-

ғының №
1 2 3 4 5 6

1. Киім-кешек
1 Ақшыл сұр түсті парадтық-

салтанаттық фуражка
дана 1 7 жыл 1

2 Күнделікті қара көк түсті фуражка дана 1 3 жыл 1
3  Қаңқасы қалыпталып тартылған 

ақшыл сұр түстi кепка 
дана 1 7 жыл 2

4 Қаңқасы қалыпталып тартылған 
қара көк түстi кепка

дана 1 3 жыл 2

5 Қара көк түсті кепка дана 1 2 жыл
6 Сұр түсті қаракөл терісінен тігілген 

папаха (полковниктер үшін)
дана 1 7 жыл 1

7 Сұр түсті қаракөл терісінен тігілген 
құлақшын (полковниктер үшін)

дана 1 3 жыл

8 Қара көк түсті құлақшын дана 1 3 жыл
9 Сұр түсті қаракөл жағасы бар 

парадтық-салтанаттық пальто (пол-
ковниктер үшін)

дана 1 7 жыл

10 Қара көк түсті үлбір жағасы бар 
парадтық-салтанаттық пальто 

дана 1 7 жыл

11 Сұр түсті қаракөл жағасы бар қара 
көк түсті жылы костюм (полковник-
тер үшін)

ж-қ 1 3 жыл

12 Қара көк түсті үлбір жағасы бар 
қара көк түсті жылы костюм

ж-қ 1 3 жыл

13 Қара көк түсті маусымдық күрте дана 1 3 жыл
14 Ақшыл сұр түстi парадтық-

салтанаттық мундир жəне қара 
көк шалбар

ж-қ 1 7 жыл 1

15 Ақшыл сұр түстi парадтық-
салтанаттық мундир жəне қара 
көк юбка

ж-қ 1 7 жыл 2

16 Күнделікті қара көк түсті китель 
жəне шалбар

ж-қ 1 3 жыл 1

17 Қара көк түсті шалбар дана 1 1 жыл 1
18 Қара көк түсті шалбар дана 1 2 жыл 2
19 Күнделікті қара көк түсті китель 

жəне юбка
ж-қ 1 3 жыл 2

20 Күнделікті қара көк түсті костюм ж-қ 1 2 жыл
21 Қара көк түсті юбка дана 1 2 жыл
22  Қара көк түстi жемпiр дана 1 4 жыл
23  Желбей күрте дана 1 3 жыл

24  Бүркеніш түсті жазғы костюм ж-қ 1 3 жыл 3
25 Бүркеніш түсті жылы костюм ж-қ 1 5 жыл 3

2. Аяқ киім
26  Қара түстi қысқа қонышты бəтеңке жұп 1 1 жыл
27 Қара түстi қысқа қонышты жылы 

етiк
жұп 1 2 жыл

28  Қара түстi туфли жұп 1 1 жыл 2
29  Қара түстi жылы етiк жұп 1 2 жыл 2
30  Ұзын қонышты бəтеңке жұп 1 3 жыл 3
31  Ұзын қонышты жылы бəтеңке жұп 1 5 жыл 3

3.Іш киім
32  Жеңi ұзын ақ түстi жейде дана 1 1 жыл
33 Жеңi қысқа ақ түстi жейде дана 1 2 жыл
34  Жеңi ұзын ақ түстi жейде (əйелдер 

жейдесі) 
дана 1 1 жыл 2

35 Жеңi қысқа ақ түстi жейде (əйелдер 
жейдесі)

дана 1 2 жыл 2

36  Жеңi ұзын  көгілдір түстi жейде дана 3 2 жыл
37 Жеңi қысқа көгілдір түстi жейде дана 1 1 жыл
38  Жеңi ұзын көгілдір түстi жейде 

(əйелдер жейдесi)
дана 3 2 жыл 2

39  Жеңi қысқа көгілдір түстi
 жейде (əйелдер жейдесi) 

дана 1 1 жыл 2

40 Қара түсті галстук дана 1 7 жыл
41 Қосарланған

қара түсті галстук
дана 1 7 жыл 2

42  Қара көк түсті галстук дана 3 2 жыл
43 Қосарланған қара көк түсті галстук дана 3 2 жыл 2
44  Ақ түстi бөкебай дана 1 7 жыл
45  Қара түстi бөкебай дана 1 3 жыл
46  Қара түсті биялай жұп 1 3 жыл
47  Ақ түстi биялай жұп 1 7 жыл

4. Амуниция
48  Парадтық белдік дана 1 10 жыл
49  Жарақ ж-қ 1 3 жыл
50 Шалбарға тағатын қара түсті 

белбеу
дана 1 3 жыл

51  Алтын түсті аксельбант дана 1 10 жыл
52  Галстукке арналған қысқыш дана 2 3 жыл
53 Жеке заттар салатын

несессері бар сөмке
дана 1 10 жыл

54 Арнайы рюкзак дана 1 5 жыл 3
55 Жылылықты сақтайтын кілемше 

(каремат)
дана 1 5 жыл 3

56 Өртке қарсы төсем дана 1 5 жыл 3

Ескертпе: 
1. Ер қызметкерлерге беріледі. 
2. Əйел қызметкерлерге беріледі. 
3. Қылмыстық-атқару жүйесі мекемелерінің режимдік объектілерін күзету жөніндегі 

қызметін сыртта өткеретін қылмыстық-атқару жүйесінің қызметкерлеріне, пробация 
қызметінің қызметкерлеріне тек жиындарға, оқу-жаттығуларға жəне жедел жағдай 
шиеленіскенде, дағдарыстық жағдай туындаған, төтенше жағдай енгізген кезде беріледі.

Аталған норма бойынша қылмыстық-атқару жүйесі мекемелерінің режимдік 
объектілерін (қылмыстық-атқару жүйесі республикалық мемлекеттік мекемелері) күзету 
жөніндегі қызметін сыртта өткеретін қылмыстық-атқару жүйесінің қызметкерлері мен про-
бация қызметінің (қалалық, аудандық, қалалардағы аудандық жəне қала типтік кенттерде 
) инспекторлары қамтамасыз етіледі. 

Нысанды жəне арнайы киім бұйымдарының жиынтығына кіретін 
фурнитура тізбесі 

Р/с 
№

Бұйымдардың 
атауы

Жиынтыққа кіретін фурнитура Өлшем 
бірлігі

Саны

1. Бас киім Фуражканың төбесіне арналған кокарда-эм-
блема

дана 1

Фуражканың құрсамасына арналған кокарда дана 1
Бас киімге арналған кокарда дана 1
Пилоткаға арналған кокарда дана 1
Филигранды бау дана 1

2. Киім-кешек Жұлдыздар (арнаулы атағы бойынша) ж-қ 1
Метал пластиналар
(арнаулы атағы бойынша)

ж-қ 1

ІІМ эмблемасы дана 1
14 мм түйме дана 1
Погондар (погон-муфталар) жұп 1
Жеңдік белгілер дана 2
Жазғы арнайы киім-кешекке арналған 
«Қазақстан» омырау жапсырмасы

дана 1

«Қан тобы» омырау жапсырмасы дана 1

Ескертпе:
Погон мен фурнитура беру əрбiр нысанды киiм-кешек бұйымына жеке жүргiзiледi. 

Погон мен фурнитураны есептен шығару оларды қоймадан берген кезде, нысанды киім 
– белгіленген кию мерзімі біткеннен кейін жүргізіледі.

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2015 жылғы 21 
желтоқсанда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне 
№12440 болып енгізілді.

Қазақстан Республикасы 
Ішкі істер министрлігінің бұйрығы

2015 жылғы 19 қараша               №941               Астана қаласы

Ішкі істер органдарында кадрлық жоспарлауды ескере 
отырып, кадрларға қажеттілікті қанағаттандыру үшін 

мамандықтар тізбесін бекіту туралы

«Құқық қорғау қызметі туралы» 2011 жылғы 6 қаңтардағы Қазақстан Республикасының 
Заңы 7-бабының 1-тармағына сəйкес бұйырамын:

1. Ішкі істер органдарында кадрлық жоспарлауды ескере отырып, кадрларға қажеттілікті 
қанағаттандыру үшін мамандықтар тізбесі бекітілсін.

2. Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі комитеттерінің төрағалары, 
департаменттерінің, дербес басқармаларының бастықтары, ішкі істер, қылмыстық-атқару 
жүйесі, төтенше жағдайлар департаменттерінің жəне оқу орындарының бастықтары 
лауазымға тағайындау кезінде осы бұйрықтың талаптарын қатаң басшылыққа алсын.

3. Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің Кадр жұмысы департаменті (А.Ү. 
Əбдіғалиев) заңнамада белгіленген тəртіпте:

1) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік тір кеуді;
2) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік 

тіркегеннен кейін күнтізбелік он күн ішінде мерзімді баспа басылымдарында жəне «Əділет» 
ақпараттық-құқықтық жүйесіне ресми жариялауға жолдауды;

3) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік 
тіркегеннен кейін күнтізбелік он күн ішінде Қазақстан Республикасы Нормативтік құқықтық 
актілерінің эталондық бақылау банкіне енгізу үшін «Заң» деректер базасы» шаруашылық 
жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кəсіпорынға жолдауды;

4) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің интернет-ресур-
сында орналастыруды;

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

4. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрінің 
бірінші орынбасары полиция генерал-лейтенанты М.Ғ. Демеуовке жəне Қазақстан Республикасы 
Ішкі істер министрлігінің Кадр жұмысы департаментіне (А.Ү. Əбдіғалиев) жүктелсін. 

5. Осы бұйрық алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап күнтізбелік он күн өткен 
соң қолданысқа енгізіледі.

Министр полиция генерал-полковнигі 
Қ.ҚАСЫМОВ

Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрінің 
2015 жылғы 19 қарашадағы №941 бұйрығымен бекітілді 

Ішкі істер органдарында кадрлық жоспарлауды ескере отырып, кадрларға 
қажеттілікті қанағаттандыру үшін мамандықтар тізбесі  

Жоғары жəне жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар мамандар
Мамандық 

коды
Мамандықтар атауы

Басшылық
Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі орталық аппаратының басшы 

құрамы
030100 Заңтану
030200 Халықаралық құқық 
030300 Құқық қорғау қызметі 
Əскери мамандықтар 

Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің облыстық (республикалық 
маңызы бар қалалар, көліктегі) аумақтық органдарының басшы құрамы

030100 Заңтану
030200 Халықаралық құқық
030300 Құқық қорғау қызметі 
050700 Менеджмент
051000 Мемлекеттік жəне жергілікті басқару 

Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің қалалық, аудандық 
(қалалардағы аудандар), желілік аумақтық органдарының басшы құрамы

030100 Заңтану
030200 Халықаралық құқық
030300 Құқық қорғау қызметі 
050700 Менеджмент
051000 Мемлекеттік жəне жергілікті басқару 

Криминалдық полиция бөліністері
030100 Заңтану
030300 Құқық қорғау қызметі 

Тергеу бөліністері
030100 Заңтану
030300 Құқық қорғау қызметі 

Əскери-тергеу бөліністері 
030100 Заңтану
030300 Құқық қорғау қызметі 
Əскери мамандықтар 

Жедел-криминалистикалық бөліністер
030100 Заңтану
030300 Құқық қорғау қызметі 
020500 Филология
021300 Лингвистика
050300 Психология 
060300 Механика 
060400 Физика
060600 Химия
060700 Биология
070100 Биотехнология
071000 Материалтану жəне жаңа материалдар технологиясы
071900 Радиотехника, электроника жəне телекоммуникациялар
072000 Органикалық емес заттардың химиялық технологиясы
072100 Органикалық заттардың химиялық технологиясы
072700 Азық-түлік жобалары технологиясы 
073400 Жарылғыш заттар мен пиротехникалық құралдардың химиялық техно-

логиясы
110100 Медицина
120100 Ветеринарлық медицина 
041300 Бейнелеу өнері
050600 Экономика
070800 Мұнайгаз ісі 
070900 Металлургия
071300 Көлік, көліктік техника жəне технологиялар 
071800 Электр энергетикасы
073200 Стандарттау, метрология жəне сертификаттау 
080800 Жер қыртысы жəне агрохимия 
140100 Ақпараттық жүйелер 
140200 Есептеуіш техника жəне бағдарламалық қамтамасыз ету
110400 Фармация 

Есірткі бизнесіне қарсы күрес жəне есірткі айналымын бақылау бөліністері 
030100 Заңтану
030300 Құқық қорғау қызметі
030200 Халықаралық құқық
020200 Халықаралық қатынастар

Экстремизмге қарсы күрес бөліністері 
030100 Заңтану
030200 Халықаралық құқық 
030300 Құқық қорғау қызметі
020200 Халықаралық қатынастар
020500 Филология
020600 Дінтану
020700 Аударма ісі
020900 Шығыстану
021000 Шет тілі филологиясы
021100 Теология

Əкімшілік полиция бөліністері
əкімшілік практика бөліністері

030100 Заңтану
030200 Халықаралық құқық 
030300 Құқық қорғау қызметі

процессингтік орталық

(Соңы. Басы 19-бетте) 

(Жалғасы 21-бетте) 
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030100 Заңтану
030300 Құқық қорғау қызметі
070200 Автоматтандыру жəне басқару
070300 Ақпараттық жүйелер
070400 Есептеуіш техника жəне бағдарламалық қамтамасыз ету

жол жəне техникалық инспекциясы бөліністері
071300 Көлік, көлік техникасы жəне технологиялар
074500 Көлік құрылысы
090100 Көлік тасымалдауларын, қозғалысын ұйымдастыру жəне пайдалану
Автожол мамандықтары

тіркеу-емтихан жұмысы бөліністері 
030100 Заңтану
030300 Құқық қорғау қызметі
071300 Көлік, көлік техникасы жəне технология
090100 Тасымалдауларды, көлік қозғалыстарын жəне пайдалануды ұйымдастыру
Автожол мамандықтары
уақытша ұстау изоляторының жəне айдауылдау қызметінің жұмысын ұйымдастыру 

бөліністері
030100 Заңтану
030200 Халықаралық құқық
030300 Құқық қорғау қызметі

уақытша ұстау изоляторы
030100 Заңтану
030200 Халықаралық құқық
030300 Құқық қорғау қызметі
110400 Медициналық-профилактикалық іс

айдауылдау қызметтері 
030100 Заңтану
030300 Құқық қорғау қызметі
010400 Алғашқы əскери даярлық
010800 Дене шынықтыру жəне спорт

қару-жарақ айналымын лицензиялау жəне бақылау бөліністері
030100 Заңтану
030200 Халықаралық құқық
030300 Құқық қорғау қызметі
030400 Кеден ісі
010400 Алғашқы əскери даярлық

автоматтандыру жəне электрондық қызмет көрсету бөліністері
011100. 060200 Информатика
075100 Информатика, есептеу техникасы жəне басқару
070200 Автоматтандыру жəне басқару
070300 Ақпараттық жүйелер
070400 Есептеуіш техника жəне бағдарламалық қамтамасыз ету
070500 Математикалық жəне компьютерлік модельдеу
071900 Радиотехника, электроника жəне телекоммуникациялар

күзет қызметін бақылау бөліністері
030100 Заңтану
030300 Құқық қорғау қызметі
030200 Халықаралық құқық
070200 Автоматтандыру жəне басқару 

Жергілікті полиция қызметі бөліністері
жол-патрульдік полициясы бөліністері

030100 Заңтану
030200 Халықаралық құқық
030300 Құқық қорғау қызметі
071300 Көлік, көліктік техника жəне технология
090100 Тасымалдауларды, қозғалысты жəне көлікті пайдалануды ұйымдастыру

патрульдік полиция бөліністері 
030100 Заңтану
030300 Құқық қорғау қызметі

учаскелік полиция инспекторлары бөліністері
030100 Заңтану
030200 Халықаралық құқық
030300 Құқық қорғау қызметі
010400 Алғашқы əскери даярлық
051000 Мемлекеттік жəне жергілікті басқару

ювеналдық полиция бөліністері
030100 Заңтану
030200 Халықаралық құқық
030300 Құқық қорғау қызметі
010300 Педагогика жəне психология
010400 Алғашқы əскери даярлық
010800 Дене шынықтыру жəне спорт
012300 Əлеуметтік педагогика жəне өзін-өзі тану
050300 Психология

əйелдерді зорлық-зомбылықтан қорғау бөліністері
030100 Заңтану
030200 Халықаралық құқық
030300 Құқық қорғау қызметі
010300 Педагогика жəне психология
020200 Халықаралық қатынастар
050300 Психология

табиғатты қорғау полициясы бөліністері
030100 Заңтану
030200 Халықаралық құқық
030300 Құқық қорғау қызметі
073100 Тіршілік қауіпсіздігі жəне қоршаған ортаны қорғау
080300 Аң аулау ісі жəне аң шаруашылығы
080400 Балық шаруашылығы жəне өнеркəсіптік балық аулау шаруашылық
080700 Орман ресурстары жəне орман шаруашылығы

арнайы мекемелер бөліністері
030100 Заңтану
030200 Халықаралық құқық
030300 Құқық қорғау қызметі

қабылдау-тарату орындары
030100 Заңтану
030300 Құқық қорғау қызметі
110200 Қоғамдық денсаулық сақтау
110400 Медициналық-профилактикалық іс

əкімшілік тəртіпте қамалғандарға арналған арнайы қабылдау орны
030100 Заңтану
030200 Халықаралық құқық
030300 Құқық қорғау қызметі
110400 Медициналық-профилактикалық іс

Мамандандырылған күзет қызметінің полиция қызметі бөліністері 
030100 Заңтану
030200 Халықаралық құқық
030300 Құқық қорғау қызметі
110400 Медициналық-профилактикалық іс

Мамандандырылған күзет қызметінің саптық бөліністері (пост инспекторлары)
Жоғары білім

Көші-қон полициясы бөліністері 
030100 Заңтану
030200 Халықаралық құқық 
030300 Құқық қорғау қызметі
011500 Құқық жəне экономика негіздері
011900 Шетел тілі: екі шетел тілі
020200 Халықаралық қатынастар
021100 Теология
021200 Түркітану
050100 Əлеуметтану
050200 Саясаттану
050500 Аймақтану
070200 Автоматтандыру жəне басқару
070300 Ақпараттық жүйелер 
070400 Есептеуіш техника жəне бағдарламалық қамтамасыз ету

Штаб бөліністері 
030100 Заңтану
030200 Халықаралық құқық
030300 Құқық қорғау қызметі
020200 Халықаралық қатынастар
050100 Əлеуметтану
050200 Саясаттану
051000 Мемлекеттік жəне жергілікті басқару

Жұмылдыру даярлығы жəне азаматтық қорғаныс бөліністері
030100 Заңтану
030300 Құқық қорғау қызметі
010400 Алғашқы əскери даярлық
073100 Тіршілік қауіпсіздігі жəне қоршаған ортаны қорғау
100100 Өрт қауіпсіздігі
100200 Ақпараттық қауіпсіздік жүйесі
Əскери мамандықтар

Жедел басқару орталықтары (кезекші бөлімдер) 
030100 Заңтану
030200 Халықаралық құқық
030300 Құқық қорғау қызметі
010400 Алғашқы əскери даярлық
020200 Халықаралық қатынастар
050100 Əлеуметтану
050200 Саясаттану
051000 Мемлекеттік жəне жергілікті басқару
073100 Тіршілік қауіпсіздігі жəне қоршаған ортаны қорғау
100100 Өрт қауіпсіздігі
100200 Ақпараттық қауіпсіздік жүйесі
Əскери мамандықтар

Кадр жұмысы бөліністері
030100 Заңтану
030200 Халықаралық құқық
030300 Құқық қорғау қызметі
010300 Педагогика жəне психология
010400 Алғашқы əскери даярлық
010800 Дене шынықтыру жəне спорт
012000 Кəсіби оқу
012300 Əлеуметтік педагогика жəне өзін-өзі тану
050100 Əлеуметтану
050200 Саясаттану
050300 Психология
050700 Менеджмент
051000 Мемлекеттік жəне жергілікті басқару
051700 Инновациялық менеджмент
051900 Еңбекті ұйымдастыру жəне нормалау
070300 Ақпараттық жүйелер
090500 Əлеуметтік жұмыс
Əскери мамандықтар 

Ішкі бақылау бөліністері
050600 Экономика
050800 Есеп жəне аудит
050900 Қаржы
072900 Құрылыс
051300 Дүниежүзілік экономика (жоғары қаржы-экономикалық білім) 

Қаржымен қамтамасыз ету бөліністері
050600 Экономика
050800 Есеп жəне аудит
050900 Қаржы
051300 Дүниежүзілік экономика (жоғары қаржы-экономикалық білім)
060100 Математика 
051900 Еңбекті ұйымдастыру жəне нормалау 

Өзіндік қауіпсіздік бөліністері 
030100 Заңтану
030300 Құқық қорғау қызметі

Техникалық қызмет бөліністері 
030100 Заңтану
030300 Құқық қорғау қызметі
060100 Математика
060200 Информатика
070200 Автоматтандыру жəне басқару
070300 Ақпараттық жүйелер
070400 Есептеуіш техника жəне бағдарламалық қамтамасыз ету
070500 Математикалық жəне компьютерлік модельдеу
071900 Радиотехника, электроника жəне телекоммуникациялар
100200 Ақпараттық қауіпсіздік жүйелері

Ақпараттық-аналитикалық бөліністер 
030100 Заңтану
030300 Құқық қорғау қызметі
100200 Ақпараттық қауіпсіздік жүйелері
051700 Инновациялық менеджмент 
070200 Автоматтандыру жəне басқару
070300 Ақпараттық жүйелер
070400 Есептеуіш техника жəне бағдарламалық қамтамасыз ету
№ 7 топтың мамандықтары – техникалық ғылымдар мен технологиялар 

Тылдық қамтамасыз ету бөліністері 
030100 Заңтану
030300 Құқық қорғау қызметі
050600 Экономика
050700 Менеджмент
051000 Мемлекеттік жəне жергілікті басқару
051100 Маркетинг
051900 Еңбекті ұйымдастыру жəне нормалау

060300 Механика
070200 Автоматтандыру жəне басқару
071300 Көлік, көліктік техника жəне технология
071700 Жылу энергетикасы
071800 Электр энергетикасы
072900 Құрылыс
074500 Көлік құрылысы
090100 Тасымалдауларды, көлік қозғалыстарын жəне пайдалануды ұйымдастыру

Автокөліктік қызмет көрсету бөліністері 
030100 Заңтану
030300 Құқық қорғау қызметі
050600 Экономика
050700 Менеджмент
051000 Мемлекеттік жəне жергілікті басқару
051700 Инновациялық менеджмент
060300 Механика
070200 Автоматтандыру жəне басқару
071200 Машина жасау 
071300 Көлік, көліктік техника жəне технология 
090100 Тасымалдауларды, көлік қозғалыстарын жəне пайдалануды ұйымдастыру

Əскери жəне арнайы жабдықтау бөліністері 
030100 Заңтану
030300 Құқық қорғау қызметі
Əскери мамандықтар 

Екінші арнайы бөліністер
030100 Заңтану
030300 Құқық қорғау қызметі
070200 Автоматтандыру жəне басқару
070300 Ақпараттық жүйелер
070400 Есептеуіш техника жəне бағдарламалық қамтамасыз ету
071900 Радиотехника, электроника жəне телекоммуникациялар
100200 Ақпараттық қауіпсіздік жүйелері 
Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі «Интерпол» Ұлттық Орталық Бюросы 
030100 Заңтану
030200 Халықаралық құқық
030300 Құқық қорғау қызметі
020200 Халықаралық қатынастар
020700 Аударма ісі
070200 Автоматтандыру жəне басқару
070300 Ақпараттық жүйелер
070400 Есептеуіш техника

Арнайы мақсаттағы бөліністер
030100 Заңтану
030200 Халықаралық құқық
030300 Құқық қорғау қызметі
010400 Алғашқы əскери даярлық
010800 Дене шынықтыру жəне спорт
Əскери мамандықтар 

Ерекше мақсаттағы полиция бөліністері 
030100 Заңтану
030200 Халықаралық құқық
030300 Құқық қорғау қызметі
010400 Алғашқы əскери даярлық
010800 Дене шынықтыру жəне спорт
051000 Мемлекеттік жəне жергілікті басқару
060500 Ядролық физика
072300 Техникалық физика
110200 Қоғамдық денсаулық сақтау
110400 Медициналық-профилактикалық іс
Əскери мамандықтар 

Кинологиялық бөліністер 
030100 Заңтану
030200 Халықаралық құқық
030300 Құқық қорғау қызметі
120100 Ветеринарлық медицина
120200 Ветеринарлық санитария

Саптық бөліністер 
030100 Заңтану
030200 Халықаралық құқық
030300 Құқық қорғау қызметі
010400 Алғашқы əскери даярлық
010800 Дене шынықтыру жəне спорт
Əскери мамандықтар

Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің жоғары оқу орындары
030100 Заңтану
030200 Халықаралық құқық
030300 Құқық қорғау қызметі
№ 1 топ мамандықтары – Білім беру
№ 2 топ мамандықтары – Гуманитарлық ғылымдар
№ 4 топ мамандықтары – Өнер
№ 5 топ мамандықтары – Əлеуметтік ғылымдар, экономика жəне бизнес
№ 6 топ мамандықтары – Жаратылыстану ғылымдары
№ 7 топ мамандықтары – Техникалық ғылымдар жəне технология
№ 9 топ мамандықтары – Қызмет көрсетулер
№ 10 топ мамандықтары – Əскери іс жəне қауіпсіздік

№ 11 топ мамандықтары – Денсаулық сақтау жəне əлеуметтік 
қамтамасыз ету (медицина)

Əскери мамандықтар
Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің оқу орталықтары 

030100 Заңтану
030200 Халықаралық құқық
030300 Құқық қорғау қызметі
010300 Педагогика жəне психология
010400 Алғашқы əскери даярлық
010800 Дене шынықтыру жəне спорт
011500 Құқық жəне экономика негіздері
070200 Автоматтандыру жəне басқару
070300 Ақпараттық жүйелер
Əскери мамандықтар

Басшылық
Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі 

Қылмыстық-атқару жүйесі комитетінің басшы құрамы
030100 Заңтану
030200 Халықаралық құқық 
030300 Құқық қорғау қызметі 
Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі облыстық (республикалық маңызы 

бар қалалар) қылмыстық-атқару жүйесі департаменттерінің басшы құрамы
030100 Заңтану
030200 Халықаралық құқық
030300 Құқық қорғау қызметі 
050700 Менеджмент
051000 Мемлекеттік жəне жергілікті басқару 

Инженерлік-техникалық мамандықтар (департамент бастықтарының жалпы 
мəселелер жөніндегі орынбасарларының лауазымдары үшін)

Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі 
Қылмыстық-атқару жүйесі комитеті мемлекеттік мекемелерінің басшы құрамы

030100 Заңтану
030200 Халықаралық құқық
030300 Құқық қорғау қызметі 
050700 Менеджмент
051000 Мемлекеттік жəне жергілікті басқару 
Инженерлік-техникалық мамандықтар (мекеме бастықтарының жалпы мəселелер 

жөніндегі орынбасарларының лауазымдары үшін)
Штаб бөліністері

030100 Заңтану
030200 Халықаралық құқық
030300 Құқық қорғау қызметі
030400 Кеден ісі
020200 Халықаралық қатынастар
050100 Əлеуметтану
050200 Саясаттану
051000 Мемлекеттік жəне жергілікті басқару
6Н0504 Журналистика 
070500 Математикалық жəне компьютерлік модельдеу

Жұмылдыру даярлығы жəне азаматтық қорғаныс бөліністері
030100 Заңтану
030300 Құқық қорғау қызметі
010400 Алғашқы əскери даярлық
073100 Тіршілік қауіпсіздігі жəне қоршаған ортаны қорғау
100100 Өрт қауіпсіздігі
100200 Ақпараттық қауіпсіздік жүйесі
103100 Төтенше жағдайларда қорғау
Əскери мамандықтар

Кезекші бөлімдер
030100 Заңтану
030200 Халықаралық құқық
030300 Құқық қорғау қызметі
010400 Алғашқы əскери даярлық
020200 Халықаралық қатынастар
050100 Əлеуметтану
050200 Саясаттану
051000 Мемлекеттік жəне жергілікті басқару
051800 Жобаларды басқару
073100 Тіршілік қауіпсіздігі жəне қоршаған ортаны қорғау
100100 Өрт қауіпсіздігі
100200 Ақпараттық қауіпсіздік жүйесі
103100 Төтенше жағдайларда қорғау
070300 Ақпараттық жүйелер
070200 Автоматтандыру жəне басқару
Əскери мамандықтар

Кадр жұмысы бөліністері
030100 Заңтану
030200 Халықаралық құқық
030300 Құқық қорғау қызметі
030400 Кеден ісі
010300 Педагогика жəне психология
010400 Алғашқы əскери даярлық
010800 Дене шынықтыру жəне спорт
011500 Құқық жəне экономика негіздері
012000 Кəсіби оқу
012300 Əлеуметтік педагогика жəне өзін-өзі тану
020100 Философия
020300 Тарих
050100 Əлеуметтану
050200 Саясаттану
050300 Психология
050700 Менеджмент
051000 Мемлекеттік жəне жергілікті басқару
051700 Инновациялық менеджмент
051900 Еңбекті ұйымдастыру жəне нормалау
070300 Ақпараттық жүйелер
090500 Əлеуметтік жұмыс
050600 Экономика
060100 Математика
6Н0504 Журналистика 
6Н0201 Филология 
6Н0204 Мəдениеттану
6Н0202 Халықаралық қатынастар
6Н0117 Қазақ тілі мен əдебиеті
6Н0118 Орыс тілі мен əдебиеті
073100 Тіршілік қауіпсіздігі жəне қоршаған ортаны қорғау
070200 Автоматтандыру жəне басқару
070500 Математикалық жəне компьютерлік модельдеу 
075100 Информатика, есептеу техникасы жəне басқару 
100200 Ақпараттық қауіпсіздік жүйелері
Педагогикалық, əскери мамандықтар

Қаржымен қамтамасыз ету бөліністері
050600 Экономика
050800 Есеп жəне аудит
050900 Қаржы
051300 Дүниежүзілік экономика (жоғары қаржы-экономикалық білім)
060100 Математика 
051900 Еңбекті ұйымдастыру жəне нормалау 

Өзіндік қауіпсіздік бөліністері 
030100 Заңтану
030300 Құқық қорғау қызметі

Техникалық қызмет бөліністері 
030100 Заңтану
030300 Құқық қорғау қызметі
060100 Математика
060200 Информатика
070200 Автоматтандыру жəне басқару
070300 Ақпараттық жүйелер
070400 Есептеуіш техника жəне бағдарламалық қамтамасыз ету
070500 Математикалық жəне компьютерлік модельдеу
071900 Радиотехника, электроника жəне телекоммуникациялар
100200 Ақпараттық қауіпсіздік жүйелері
3704 Есептеуіш техника жəне автоматтандырылған жүйелерді бағдарламалық 

қамтамасыз ету 
075100 Информатика, есептеуіш техника жəне басқару

Тылдық қамтамасыз ету бөліністері
030100 Заңтану

030300 Құқық қорғау қызметі
030400 Кеден ісі
050600 Экономика
050700 Менеджмент
051000 Мемлекеттік жəне жергілікті басқару
051100 Маркетинг
051900 Еңбекті ұйымдастыру жəне нормалау
060300 Механика
070200 Автоматтандыру жəне басқару
071200 Машина жасау
071300 Көлік, көліктік техника жəне технология
071700 Жылу энергетикасы
071800 Электр энергетикасы
072900 Құрылыс
074500 Көлік құрылысы
090100 Тасымалдауларды, көлік қозғалыстарын жəне пайдалануды ұйымдастыру
6Н0724 Технологиялық машиналар жəне жабдықтар
6Н0727 Азық-түлік тауарларының технологиясы
6Н0420 Сəулет 
100100 Өрт қауіпсіздігі
103100 Төтенше жағдайларда қорғау
070300 Ақпараттық жүйелер
070800 Мұнай-газ ісі
Инженерлік техникалық мамандықтар

Мемлекеттік құпияларды қорғау бөліністері
030100 Заңтану
030300 Құқық қорғау қызметі
070200 Автоматтандыру жəне басқару
070300 Ақпараттық жүйелер
070400 Есептеуіш техника жəне бағдарламалық қамтамасыз ету
071900 Радиотехника, электроника жəне телекоммуникациялар
100200 Ақпараттық қауіпсіздік жүйелері 
103100 Төтенше жағдайларда қорғау

Жедел бөліністер
030100 Заңтану
030300 Құқық қорғау қызметі
020600 Дінтану
020900 Шығыстану
021100 Теология 
030200 Халықаралық құқық
020200 Халықаралық қатынастар
020500 Филология 
020700 Аударма ісі
021000 Шетел филологиясы
103100 Төтенше жағдайларда қорғау
050200 Саясаттану 
050300 Психология 

Режим, қадағалау жəне күзет бөліністері
030100 Заңтану
030300 Құқық қорғау қызметі
020600 Дінтану
020900 Шығыстану
021100 Теология 
070300 Ақпараттық жүйелер 
070400 Есептеуіш техника жəне бағдарламалық қамтамасыз ету
071900 Радиотехника, электроника жəне телекоммуникациялар
070500 Математикалық жəне компьютерлік модельдеу
100200 Ақпараттық қауіпсіздік жүйелері
100100 Өрт қауіпсіздігі
050200 Саясаттану
103100 Төтенше жағдайларда қорғау
Əскери мамандықтар

Арнайы есепке алу бөліністері
030100 Заңтану
030300 Құқық қорғау қызметі

Сотталғандар арасындағы тəрбие жұмысы жөніндегі бөліністер
030100 Заңтану
030300 Құқық қорғау қызметі
050300 Психология
010300 Педагогика жəне психология
012300 Əлеуметтік педагогика жəне өзін-өзі тану
020300 Тарих 
050100 Əлеуметтану
020400 Мəдениетану 
020500 Филология
090500 Əлеуметтік жұмыс 
020300 Алғашқы əскери даярлық
010800 Дене шынықтыру жəне спорт
020600 Дінтану (теолог лауазымдары үшін) 
020900 Шығыстану (теолог лауазымдары үшін)
Педагогикалық мамандықтар

Пробация қызметіне басшылық ету бөліністері
030100 Заңтану
030300 Құқық қорғау қызметі
050300 Психология
010300 Педагогика жəне психология
012300 Əлеуметтік педагогика жəне өзін-өзі тану
020300 Тарих 
050100 Əлеуметтану
020400 Мəдениетану
020500 Филология
090500 Əлеуметтік жұмыс 
012000 Кəсіби оқу
Педагогикалық мамандықтар 

Сотталғандардың еңбегін ұйымдастыру бөліністері
030100 Заңтану
030300 Құқық қорғау қызметі
090500 Əлеуметтік жұмыс 
012000 Кəсіби оқу
050600 Экономика
050800 Есеп жəне аудит
050900 Қаржы 
050700 Менеджмент 
051700 Инновациялық менеджмент 
051100 Маркетинг
071200 Машина жасау
071300 Көлік, көліктік техника жəне технология
072400 Технологиялық машиналар жəне жабдықтар (салалар бойынша)
074500 Көлік құрылысы
100100 Өрт қауіпсіздігі
073100 Тіршілік қауіпсіздігі жəне қоршаған ортаны қорғау
070200 Автоматтандыру жəне басқару
073000 Құрылыс материалдары, бұйымдары жəне конструкциялары өндірісі 
071700 Жылу энергетикасы
071800 Электр энергетикасы
072900 Құрылыс
060300 Механика 
051900 Еңбекті ұйымдастыру жəне нормалау
090100 Тасымалдауларды, көлік қозғалысын жəне пайдалануды ұйымдастыру

Медициналық қызмет бөліністері
110100 Медицина 
110100 Медбикелік іс 
110200 Қоғамдық денсаулық сақтау
110400 Фармация
110400 Медициналық-профилактикалық іс
130200 Стоматология
Аясы тар медициналық мамандықтар

Санитарлық-эпидемиологиялық станция 
Санитарлық-эпидемиологиялық бейін
Санитарлық дəрігер
Дəрігер-эпидемиолог 
Дəрігер-бактериолог 

Басшылық
Төтенше жағдайлар комитетінің басшы құрамы 

100100 Өрт қауіпсіздігі
072900 Құрылыс
073000 Құрылыс материалдарын, өнімдерін жəне конструкцияларын өндіру 
071800 Электр энергетикасы
071700 Жылу энергетикасы 
071900 Радиотехника, электроника жəне телекоммуникациялар 
073100 Тіршілік қауіпсіздігі жəне қоршаған ортаны қорғау 
060300 Механика
070400 Есептеуіш техника жəне бағдарламалық қамтамасыз ету 
070800 Мұнай-газ ісі
070200 Автоматтандыру жəне басқару
103100 Төтенше жағдайлардағы қорғаныс
071300 Көлік, көлік техникасы жəне технологиялар
090900 Логистика (салалар бойынша)
Əскери мамандықтар

Облыстардың, Астана жəне Алматы қалаларының 
төтенше жағдайлар департаменттерінің басшы құрамы 

100100 Өрт қауіпсіздігі
072900 Құрылыс
073000 Құрылыс материалдарын, өнімдерін жəне конструкцияларын өндіру 
071800 Электр энергетикасы
071700 Жылу энергетикасы 
071900 Радиотехника, электроника жəне телекоммуникациялар 
073100 Тіршілік қауіпсіздігі жəне қоршаған ортаны қорғау 
060300 Механика
070400 Есептеуіш техника жəне бағдарламалық қамтамасыз ету
070800 Мұнай-газ ісі
070200 Автоматтандыру жəне басқару
103100 Төтенше жағдайларда қорғау
071300 Көлік, көлік техникасы жəне технологиялар
090900 Логистика (салалар бойынша)
Əскери мамандықтар

Қалалық, аудандық (қалалардағы аудандардың) төтенше жағдайлар 
басқармаларының, бөлімдерінің басшы құрамы 

100100 Өрт қауіпсіздігі
072900 Құрылыс
073000 Құрылыс материалдарын, өнімдерін жəне конструкция өндіру 
071800 Электр энергетикасы
071700 Жылу энергетикасы 
071900 Радиотехника, электроника жəне телекоммуникациялар 
073100 Тіршілік қауіпсіздігі жəне қоршаған ортаны қорғау 
060300 Механика
070400 Есептеуіш техника жəне бағдарламалық қамтамасыз ету
070800 Мұнай-газ ісі
070200 Автоматтандыру жəне басқару
103100 Төтенше жағдайларда қорғау
071300 Көлік, көлік техникасы жəне технологиялар
090900 Логистика (салалар бойынша)
Əскери мамандықтар
«Көкшетау техникалық институты» республикалық мемлекеттік мекемесінің басшы 

құрамы
100100 Өрт қауіпсіздігі
072900 Құрылыс
073000 Құрылыс материалдарын, өнімдерін жəне конструкция өндіру 
071800 Электр энергетикасы
071700 Жылу энергетикасы 
071900 Радиотехника, электроника жəне телекоммуникациялар 
073100 Тіршілік қауіпсіздігі жəне қоршаған ортаны қорғау 
060300 Механика
103100 Төтенше жағдайларда қорғау
090900 Логистика (салалар бойынша)
060100 Математика 
060400 Физика
Əскери мамандықтар

«Өрт сөндіру жəне авариялық-құтқару жұмыстары қызметі» 
мемлекеттік мекемесінің басшы құрамы

100100 Өрт қауіпсіздігі
103100 Төтенше жағдайларда қорғау
072900 Құрылыс
073000 Құрылыс материалдарын, өнімдерін жəне конструкция өндіру 
071800 Электр энергетикасы
071700 Жылу энергетикасы 
071900 Радиотехника, электроника жəне телекоммуникациялар 
073100 Тіршілік қауіпсіздігі жəне қоршаған ортаны қорғау 
060300 Механика
070400 Есептеуіш техника жəне бағдарламалық қамтамасыз ету
070800 Мұнай-газ ісі
070200 Автоматтандыру жəне басқару
090900 Логистика (салалар бойынша)
071300 Көлік, көлік техникасы жəне технологиялар

Штаб-басқармасының бөліністері 
100100 Өрт қауіпсіздігі
072900 Құрылыс
051000 Мемлекеттік жəне жергілікті басқару
071800 Электр энергетикасы
071700 Жылу энергетикасы 
071900 Радиотехника, электроника жəне телекоммуникациялар 

073100 Тіршілік қауіпсіздігі жəне қоршаған ортаны қорғау 
060300 Механика
070400 Есептеуіш техника жəне бағдарламалық қамтамасыз ету
070800 Мұнай-газ ісі
070200 Автоматтандыру жəне басқару
103100 Төтенше жағдайларда қорғау
030100 Заңтану
030200 Халықаралық құқық
050800 Есеп жəне аудит
011200 Химия
060600 Химия 
030300 Құқық қорғау қызметі 
011500 Құқық негізі жəне экономика
Əскери мамандықтар

Төтенше жағдайлардың алдын алу бөліністері
100100 Өрт қауіпсіздігі
072900 Құрылыс
073000 Құрылыс материалдарын, өнімдерін жəне конструкция өндіру 
071800 Электр энергетикасы
071700 Жылу энергетикасы 
071900 Радиотехника, электроника жəне телекоммуникациялар 
073100 Тіршілік қауіпсіздігі жəне қоршаған ортаны қорғау 
060300 Механика
070400 Есептеуіш техника жəне бағдарламалық қамтамасыз ету
070800 Мұнай-газ ісі
030100 Заңтану
103100 Төтенше жағдайларда қорғау
070100 Биотехнология 
051000 Мемлекеттік жəне жергілікті басқару
050907 Жер кадастры
011200 Химия
060600 Химия 
050600 Экономика 
050800 Есеп жəне аудит
061000 Гидрология 
071100 Геодезия жəне картография
071300 Көлік, көлік техникасы жəне технологиялар
080500 Су ресурстары жəне су пайдалану 
074600 Ғарыштық техника жəне технологиялар
060800 Экология 
Əскери мамандықтар

Төтенше жағдайларды жою бөліністері 
100100 Өрт қауіпсіздігі
072900 Құрылыс
073000 Құрылыс материалдарын, өнімдерін жəне конструкция өндіру 
071800 Электр энергетикасы
071700 Жылу энергетикасы 
071900 Радиотехника, электроника жəне телекоммуникациялар 
073100 Тіршілік қауіпсіздігі жəне қоршаған ортаны қорғау 
060300 Механика
070400 Есептеуіш техника жəне бағдарламалық қамтамасыз ету
070800 Мұнай-газ ісі
070200 Автоматтандыру жəне басқару
103100 Төтенше жағдайларда қорғау
011200 Химия
060600 Химия 
030100 Заңтану
030300 Құқық қорғау қызметі 
061000 Гидрология 
071100 Геодезия жəне картография
071400 Авиациялық техника жəне технологиялар
071500 Теңіз техникасы жəне технологиялар
060800 Экология 
060500 Ядролық физика
Əскери мамандықтар
Өрт қауіпсіздігі саласындағы бақылау жəне профилактикалық қызмет бөліністері

100100 Өрт қауіпсіздігі
072900 Құрылыс
073000 Құрылыс материалдарын, өнімдерін жəне конструкция өндіру 
071800 Электр энергетикасы
071700 Жылу энергетикасы 
071900 Радиотехника, электроника жəне телекоммуникациялар 
073100 Тіршілік қауіпсіздігі жəне қоршаған ортаны қорғау 
060300 Механика
070400 Есептеуіш техника жəне бағдарламалық қамтамасыз ету
070800 Мұнай-газ ісі
070200 Автоматтандыру жəне басқару
073200 Стандартизация, сертификаттау жəне метрология
103100 Төтенше жағдайларда қорғау
071300 Көлік, көлік техникасы жəне технологиялар

Өрт сөндіру қызметі жұмысын ұйымдастыру бөліністері 
100100 Өрт қауіпсіздігі
072900 Құрылыс
073000 Құрылыс материалдарын, өнімдерін жəне конструкция өндіру 
071800 Электр энергетикасы
071700 Жылу энергетикасы 
071900 Радиотехника, электроника жəне телекоммуникациялар 
073100 Тіршілік қауіпсіздігі жəне қоршаған ортаны қорғау 
060300 Механика
070400 Есептеуіш техника жəне бағдарламалық қамтамасыз ету
070800 Мұнай-газ ісі
070200 Автоматтандыру жəне басқару
073200 Стандартизация, сертификаттау жəне метрология
103100 Төтенше жағдайлардағы қорғаныс 
090100 Көлік тасымалдағыштарын, қозғалысын жəне пайдалануды ұйымдастыру 

(өрт сөндіру техникасы жəне жабдықтау бөлімінде көзделген лауазым-
дарды алмастыру үшін)

071300 Көлік, көлік техникасы жəне технологиялар
Дағдарыстық жағдайлардағы басқару орталығы бойынша

100100 Өрт қауіпсіздігі
103100 Төтенше жағдайларда қорғау
072900 Құрылыс
073000 Құрылыс материалдарын, өнімдерін жəне конструкция өндіру 
071800 Электр энергетикасы
071700 Жылу энергетикасы 
071900 Радиотехника, электроника жəне телекоммуникациялар 
073100 Тіршілік қауіпсіздігі жəне қоршаған ортаны қорғау 
060300 Механика
070400 Есептеуіш техника жəне бағдарламалық қамтамасыз ету
070800 Мұнай-газ ісі
070200 Автоматтандыру жəне басқару
073200 Стандартизация, сертификаттау жəне метрология
075100 Информатика, есептеуіш техника жəне басқару
Əскери мамандықтар 

Бірыңғай кезекшілік-диспетчерлік қызметі бөліністері 
100100 Өрт қауіпсіздігі
072900 Құрылыс
073000 Құрылыс материалдарын, өнімдерін жəне конструкция өндіру 
071800 Электр энергетикасы
071700 Жылу энергетикасы 
071900 Радиотехника, электроника жəне телекоммуникациялар 
073100 Тіршілік қауіпсіздігі жəне қоршаған ортаны қорғау 
060300 Механика
070400 Есептеуіш техника жəне бағдарламалық қамтамасыз ету
070800 Мұнай-газ ісі
070200 Автоматтандыру жəне басқару
103100 Төтенше жағдайларда қорғау
Əскери мамандықтар 

Ақпараттық-аналитикалық бөліністері бойынша 
100100 Өрт қауіпсіздігі
103100 Төтенше жағдайларда қорғау
073100 Тіршілік қауіпсіздігі жəне қоршаған ортаны қорғау
070400 Есептеуіш техника жəне бағдарламалық қамтамасыз ету
070200 Автоматтандыру жəне басқару 
060100 Математика 
010900 Математика
060200 Информатика
011100 Информатика
060900 География 
011600 География
070300 Ақпараттық жүйелер 
070500 Математикалық жəне компьютерлік моделдеу
071100 Геодезия жəне картография
071900 Радиотехника, электроника жəне телекоммуникациялар 
100200 Ақпараттық қауіпсіздік жүйелері
071100 Геодезия 
074100 Картография
011000 Физика 
061000 Гидрология 

Техникалық қызмет жəне құлақтандыру бөліністері
100100 Өрт қауіпсіздігі
070300 Ақпараттық жүйелер 
100200 Ақпараттық қауіпсіздік жүйелері
070200 Автоматтандыру жəне басқару
070400 Есептеуіш техника жəне бағдарламалық қамтамасыз ету
071900 Радиотехника, электроника жəне телекоммуникациялар 
103100 Төтенше жағдайларда қорғау
3704 Есептеуіш техника жəне автоматтандырылған жүйелерді бағдарламалық 

қамтамасыз ету 
011100 Информатика
070500 Математикалық жəне компьютерлік модельдеу
Əскери мамандықтар 

Аппаттар медицинасы бойынша
073100 Тіршілік қауіпсіздігі жəне қоршаған ортаны қорғау
010300 Педагогика жəне психология
050300 Психология
130100 Жалпы медицина
110200 Қоғамдық денсаулық сақтау
110500 Медициналық-профилактикалық іс
040100 Медициналық-биологиялық іс

Мемлекеттік құпияларды қорғау бөліністері
100100 Өрт қауіпсіздігі
070300 Ақпараттық жүйелер
100200 Ақпараттық қауіпсіздік жүйелері 
070200 Автоматтандыру жəне басқару
070400 Есептеуіш техника жəне бағдарламалық қамтамасыз ету 
071900 Радиотехника, электроника жəне телекоммуникациялар 
103100 Төтенше жағдайлардағы қорғаныс 
Əскери мамандықтар 

Кадр жұмысы бөліністері
100100 Өрт қауіпсіздігі
103100 Төтенше жағдайларда қорғау
050100 Əлеуметтану
050200 Саясаттану
050300 Психология
030100 Заңтану
030200 Халықаралық құқық
010300 Педагогика жəне психология
011500 Құқық жəне экономика негіздері
051900 Еңбекті ұйымдастыру жəне нормалау 
051000 Мемлекеттік жəне жергілікті басқару
010800 Дене шынықтыру жəне спорт (жауынгерлік жəне қызметтік даярлау функ-

цияларын жүзеге асыратын лауазымдарды алмастыру үшін)
073100 Тіршілік қауіпсіздігі жəне қоршаған ортаны қорғау
070400 Есептеуіш техника жəне бағдарламалық қамтамасыз ету
070300 Ақпараттық жүйелер
Əскери мамандықтар 

«Көкшетау техникалық институты» 
республикалық мемлекеттік мекемесі бойынша 

оқу-əдістемлік бөлімі бойынша 
100100 Өрт қауіпсіздігі
072900 Құрылыс
073000 Құрылыс материалдарын, өнімдерін жəне конструкция өндіру 
071800 Электр энергетикасы
071700 Жылу энергетикасы 
071900 Радиотехника, электроника жəне телекоммуникациялар 
073100 Тіршілік қауіпсіздігі жəне қоршаған ортаны қорғау 
060300 Механика
070400 Есептеуіш техника жəне бағдарламалық қамтамасыз ету
070800 Мұнай-газ ісі
070200 Автоматтандыру жəне басқару
073200 Стандартизация, сертификаттау жəне метрология
075100 Информатика, есептеуіш техника жəне басқару
010300 Педагогика жəне психология
020100 Философия
020300 Тарих
020400 Мəдениеттану
020500 Филология 
012000 Кəсіби оқыту 

(Жалғасы. Басы 20-бетте) 

(Соңы 22-бетте) 
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күндізгі оқу, сырттай оқу, біліктілікті арттыру жəне кадрларды қайта даярлау 
факультеттерінің басшылығы бойынша

100100 Өрт қауіпсіздігі
103100 Төтенше жағдайларда қорғау
073100 Тіршілік қауіпсіздігі жəне қоршаған ортаны қорғау
072900 Құрылыс
073000 Құрылыс материалдарын, өнімдерін жəне конструкция өндіру
071800 Электр энергетикасы
071700 Жылу энергетикасы 
071900 Радиотехника, электроника жəне телекоммуникациялар 
060300 Механика
070400 Есептеуіш техника жəне бағдарламалық қамтамасыз ету
070200 Автоматтандыру жəне басқару
012000 Кəсіби оқыту 
Əскери мамандықтар 

күндізгі оқу, сырттай оқу, біліктілікті арттыру жəне кадрларды қайта даярлау 
факультеттерінің қызметкерлері бойынша

100100 Өрт қауіпсіздігі
103100 Төтенше жағдайларда қорғау
103200 Азаматтық қорғаныстың командалық-тактикалық күштері 
073100 Тіршілік қауіпсіздігі жəне қоршаған ортаны қорғау
012000 Кəсіби оқыту 
Топ 
мамандықтары 

«Білім»

Топ 
мамандықтары 

«Гуманитарлық ғылымдар»

Топ 
мамандықтары 

«Əлеуметтік ғылымдар, экономика жəне бизнес»

Топ 
мамандықтары 

«Жаратылыс ғылымдары»

Топ 
мамандықтары 

«Техникалық ғылымдар мен технологиялар»

жедел-тактикалық пəндер жəне өрттің алдын алу кафедралары бойынша 
100100 Өрт қауіпсіздігі
103100 Төтенше жағдайларда қорғау
073100 Тіршілік қауіпсіздігі жəне қоршаған ортаны қорғау 
072900 Құрылыс
073000 Құрылыс материалдарын, өнімдерін жəне конструкция өндіру
011500 Құқық жəне экономика негіздері
050700 Менеджмент
070200 Автоматтандыру жəне басқару
071800 Электр энергетикасы
071900 Радиотехника, электроника жəне телекоммуникациялар 
073200 Стандартизация, сертификаттау жəне метрология (салалар бойынша)
071200 Машина құрастыру
071300 Көлік, көлік техникасы жəне технологиялар
012000 Кəсіби оқыту 

жалпы техникалық пəндер, ақпараттық жүйелер мен технологиялар кафедрасы 
бойынша 

100100 Өрт қауіпсіздігі 
060100 Математика 
060400 Физика
060600 Химия 
060200 Информатика
060300 Механика
060800 Экология 
071200 Машина құрастыру
070200 Автоматтандыру жəне басқару
070300 Ақпараттық жүйелер 
070400 Есептеуіш техника жəне бағдарламалық қамтамасыз ету 
070500 Математикалық жəне компьютерлік модельдеу
072900 Құрылыс
073000 Құрылыс материалдарын, өнімдерін жəне конструкция өндіру
071800 Электр энергетикасы
071700 Жылу энергетикасы 
071900 Радиотехника, электроника жəне телекоммуникациялар 
073100 Тіршілік қауіпсіздігі жəне қоршаған ортаны қорғау
060300 Механика
073200 Стандартизация, сертификаттау жəне метрология
075100 Информатика, есептеуіш техника жəне басқару
012000 Кəсіби оқыту 
Əскери мамандықтар 
əлеуметтік-гуманитарлық пəндер, тілдік жəне психологиялық даярлау кафедрасы 

бойынша 
010300 Педагогика жəне психология
011400 Тарих
020300 Тарих
020100 Философия
020500 Филология
011500 Құқық жəне экономика негіздері
011700 Қазақ тілі жəне əдебиеті
012100 Қазақ тілінсіз оқыту мектептердегі қазақ тілі жəне əдебиеті 
011800 Орыс тілі жəне əдебиеті
012200 Орыс тілінсіз оқыту мектептердегі орыс тілі жəне əдебиеті 
011900 Шет тілі: екі шет тілі
030100 Заңтану
050100 Əлеуметтану
050200 Саясаттану
050300 Психология
050600 Экономика 
012000 Кəсіби оқыту 

азаматтық қорғаныс жəне əскери даярлық кафедрасы бойынша 
100100 Өрт қауіпсіздігі
103100 Төтенше жағдайларда қорғау
073100 Тіршілік қауіпсіздігі жəне қоршаған ортаны қорғау 
012000 Кəсіби оқыту 
Əскери мамандықтар 

өрт сөндіру-құтқару жəне дене шынықтыру даярлығы кафедрасы бойынша 
100100 Өрт қауіпсіздігі
103100 Төтенше жағдайларда қорғау
073100 Тіршілік қауіпсіздігі жəне қоршаған ортаны қорғау 
010800 Дене шынықтыру жəне спорт
012000 Кəсіби оқыту 

төтенше жағдайларда қорғау кафедрасы бойынша 
100100 Өрт қауіпсіздігі
103100 Төтенше жағдайларда қорғау
073100 Тіршілік қауіпсіздігі жəне қоршаған ортаны қорғау 
072900 Құрылыс 
073000 Құрылыс материалдарын, өнімдерін жəне конструкция өндіру
060400 Физика
060500 Ядролық физика
060600 Химия 
060700 Биология
060800 Экология 
051900 Еңбекті ұйымдастыру жəне нормалау 
012000 Кəсіби оқыту 
Əскери мамандықтар 

ғылыми-зерттеу жəне сараптама-баспа жұмысын ұйымдастыру 
бөлімі бойынша 

100100 Өрт қауіпсіздігі
103100 Төтенше жағдайларда қорғау
073100 Тіршілік қауіпсіздігі жəне қоршаған ортаны қорғау 
020200 Халықаралық қатынастар
020500 Филология 
050400 Журналистика 
070300 Ақпараттық жүйелер 
070400 Есептеуіш техника жəне бағдарламалық қамтамасыз ету 
070500 Математикалық жəне компьютерлік моделдеу
075100 Информатика, есептеуіш техника жəне басқару
072200 Полиграфия 
100200 Ақпараттық қауіпсіздік жүйелері 
042200 Баспа ісі
Əскери мамандықтар 
инновациялық технологиялар, оқытудың жəне байланыстың техникалық құралдары 

бөлімі бойынша 
100100 Өрт қауіпсіздігі
103100 Төтенше жағдайларда қорғау
073100 Тіршілік қауіпсіздігі жəне қоршаған ортаны қорғау 
011100 Информатика
060200 Информатика
070200 Автоматтандыру жəне басқару
070300 Ақпараттық жүйелер 
070400 Есептеуіш техника жəне бағдарламалық қамтамасыз ету 
070500 Математикалық жəне компьютерлік модельдеу
071900 Радиотехника, электроника жəне телекоммуникациялар 
100200 Ақпараттық қауіпсіздік жүйелері
Əскери мамандықтар 

оқу өрт сөндіру бөлімі бойынша 
100100 Өрт қауіпсіздігі
103100 Төтенше жағдайларда қорғау
073100 Тіршілік қауіпсіздігі жəне қоршаған ортаны қорғау 
072900 Құрылыс 
073000 Құрылыс материалдарын, өнімдерін жəне конструкция өндіру 

«Қарауыл бастығы» лауазымдары бойынша
100100 Өрт қауіпсіздігі
*073100 Тіршілік қауіпсіздігі жəне қоршаған ортаны қорғау
*103100 Төтенше жағдайларда қорғау
*060300 Механика
*072900 Құрылыс
*лауазым көрсетілген мамандықтары бар адамдармен мемлекеттік органның тиісті білім 
беру ұйымдарында қайта даярлаудан өткен кезде жасақталады 
тəрбие жұмысы бөлімі бойынша
100100 Өрт қауіпсіздігі
103100 Төтенше жағдайларда қорғау
073100 Тіршілік қауіпсіздігі жəне қоршаған ортаны қорғау 
012300 Əлеуметтік педагогика жəне өзін-өзі тану
030100 Заңтану
030300 Құқық қорғау қызметі 
050100 Əлеуметтану
050200 Саясаттану
050300 Психология
050400 Журналистика 
051400 Қоғаммен байланыс 
090500 Əлеуметтік жұмыс
090600 Мəдени-бос уақыт өткізу жұмысы 

оқу-саптық бөлінісі бойынша 
100100 Өрт қауіпсіздігі
103100 Төтенше жағдайларда қорғау
073100 Тіршілік қауіпсіздігі жəне қоршаған ортаны қорғау 
030100 Заңтану (функцияларына тəрбие жəне əлеуметтік-құқықтық жұмыс 

мəселелері кіретін курс бастықтарының орынбасарлары үшін)
030300 Құқық қорғау қызметі (функцияларына тəрбие жəне əлеуметтік-құқықтық 

жұмыс мəселелері кіретін курс бастықтарының орынбасарлары үшін) 
050300 Психология
Əскери мамандықтар 

кезекшілік бөлім мен əскери жəне арнайы қамтамасыз ету тобы бойынша 
100100 Өрт қауіпсіздігі
103100 Төтенше жағдайларда қорғау
073100 Тіршілік қауіпсіздігі жəне қоршаған ортаны қорғау 
030100 Заңтану
030300 Құқық қорғау қызметі 
070400 Есептеуіш техника жəне бағдарламалық қамтамасыз ету 
070200 Автоматтандыру жəне басқару
070300 Ақпараттық жүйелер
071300 Көлік, көлік техникасы жəне технологиялар
071900 Радиотехника, электроника жəне телекоммуникациялар 
072900 Құрылыс 
073000 Құрылыс материалдарын, өнімдерін жəне конструкция өндіру
Əскери мамандықтар 

медициналық бөлім бойынша
Педиатрияны, гинекологияны, стоматологияны қоспағанда «Денсаулық сақтау жəне 
əлеуметтік қамтамасыз ету (медицина)» тобының арнайы жоғары жəне жоғары оқу орны-
нан кейінгі білімінің мамандықтары 
«Өрт сөндіру жəне авариялық-құтқару жұмыстары қызметі» 
мемлекеттік мекемесі бойынша

өрт сөндіру жəне авариялық-құтқару жұмыстарын ұйымдастыру бойынша
100100 Өрт қауіпсіздігі
103100 Төтенше жағдайларда қорғау
072900 Құрылыс
073000 Құрылыс материалдарын, өнімдерін жəне конструкция өндіру 
071800 Электр энергетикасы
071700 Жылу энергетикасы 
071900 Радиотехника, электроника жəне телекоммуникациялар 
073100 Тіршілік қауіпсіздігі жəне қоршаған ортаны қорғау 
060300 Механика
070400 Есептеуіш техника жəне бағдарламалық қамтамасыз ету
071300 Көлік, көлік техникасы жəне технологиялар
070800 Мұнай-газ ісі
070200 Автоматтандыру жəне басқару

090100 Көлік тасымалдағыштарын, қозғалысын жəне пайдалануды ұйымдастыру 
(өрт сөндіру техникасы жəне жабдықтау бөлімдерінде (бөлімшелерде, 
топтарда) көзделген лауазымдарды алмастыру үшін)

010800 Дене шынықтыру жəне спорт (жауынгерлік жəне қызметтік даярлау 
бөлімдерінде (бөлімшелерде, топтарда) көзделген лауазымдарды ал-
мастыру үшін)

өрт сөндіру кезекші қызметі бойынша
100100 Өрт қауіпсіздігі

əскери-жұмылдыру жұмысы бойынша
100100 Өрт қауіпсіздігі
103100 Төтенше жағдайларда қорғау
070300 Ақпараттық жүйелер
100200 Ақпараттық қауіпсіздік жүйелері 
070200 Автоматтандыру жəне басқару
070400 Есептеуіш техника жəне бағдарламалық қамтамасыз ету
071900 Радиотехника, электроника жəне телекоммуникациялар 
Əскери мамандықтар 
Күштер мен құралдарды жедел басқару, кəсіби даярлау мектебі, Өңірліп оқу орталығы, 
өрт сынақ зертханасы, жасақтар (мамандандырылған), өрт сөндіру бөлімдері 
(мамандандырылған, оқу), өрт сөндіру бекеттері бойынша
100100 Өрт қауіпсіздігі
103100 Төтенше жағдайларда қорғау
072900 Құрылыс
073000 Құрылыс материалдарын, өнімдерін жəне конструкция өндіру 
071800 Электр энергетикасы
071700 Жылу энергетикасы 
071900 Радиотехника, электроника жəне телекоммуникациялар 
073100 Тіршілік қауіпсіздігі жəне қоршаған ортаны қорғау 
060300 Механика
070400 Есептеуіш техника жəне бағдарламалық қамтамасыз ету
070800 Мұнай-газ ісі
070200 Автоматтандыру жəне басқару
073200 Стандартизация, сертификаттау жəне метрология (салалар бойынша)
070100 Биотехнология (өрт сынақ зертханаларында көзделген лауазымдарды 

алмастыру үшін)
«Дəрігер» лауазымдары бойынша

Лауазым педиатрияны, гинекологияны, стоматологияны қоспағанда «Денсаулық сақтау 
жəне əлеуметтік қамтамасыз ету (медицина)» тобының арнайы жоғары жəне жоғары оқу 
орнынан кейінгі білімінің мамандықтары бар адамдармен жасақталады
«Қарауыл бастығы» лауазымдары бойынша
100100 Өрт қауіпсіздігі
*073100 Тіршілік қауіпсіздігі жəне қоршаған ортаны қорғау
*103100 Төтенше жағдайларда қорғау
*060300 Механика
*072900 Құрылыс
*лауазым көрсетілген мамандықтары бар адамдармен мемлекеттік органның тиісті білім 
беру ұйымдарында қайта даярлаудан өткен кезде жасақталады 

Техникалық, кəсіби жəне орта білімнен кейінгі білімі бар мамандар
Жол полициясы бөліністері

0201023 Заң кеңесшісі
0202013 Заңгер

Техникалық қызмет көрсету, автомобиль көліктерін жөндеу жəне пайдалану 
1201023 Автомобиль көлігінің диспетчері
1201113 Электромеханик
1201123 Техник-механик

Тасымалдауларды ұйымдастыру жəне көліктегі қозғалысты басқару 
(салалар бойынша) 

1202063 Техник
Техникалық қызмет бөліністері

0201023 Заң кеңесшісі
0202013 Заңгер

Телекоммуникациялық жабдықтар мен тұрмыстық техникаларды жөндеу жəне 
қызмет көрсету (салалар бойынша) 

0502033 Жабдықтарды пайдалану жəне жөндеу жөніндегі техник
0502043 Техник-механик

Есептеуіш техника жəне бағдарламалық қамтамасыз ету (түрлері бойынша) 
1304033 Техник
1304043 Техник-бағдарламашы
1304053 Ақпаратты қорғау жөніндегі техник
1304063 Компьютерлік құрылғыларға қызмет көрсету жөніндегі техник
1304073 Техник-электроник 

Радиоэлектроника жəне байланыс (түрлері бойынша) 
1306083 Техник
1306093 Байланыс технигі
1306103 Техник-радиомеханик
1306113 Техник-электроник
1306123 Техник-радиотехник
1306133 Техник-механик
Электр байланысының жəне сымдық хабар таратудың желілік құрылыстарын пай-

далану 
1307053 Техник
1307063 Байланыстың желілік құрылыстары мен абоненттік құрылғыларының 

электромеханигі 
Автоматтандырылған байланыс жүйелерін пайдалану

1308033 Техник
1308043 Электромеханик
1308053 Техник-электроник

Оптикалық жəне электрондық жабдықтар (түрлері бойынша) 
1309023 Техник
1309043 Байланыс жөніндегі техник 
1309053 Байланыс жөніндегі электромеханик
1309063 Техник-электроник

Ақпараттық-аналитикалық бөліністер 
0201023 Заң кеңесшісі
0202013 Заңгер
1304043 Техник-бағдарламашы
1304053 Ақпаратты қорғау жөніндегі техник
1304063 Компьютер құрылғыларына қызмет көрсету жөніндегі техник
1304073 Техник-электроник 
1306133 Техник-механик

Тылдық қамтамасыз ету бөліністері
0201023 Заң кеңесшісі
0202013 Заңгер
Телекоммуникациялық жабдықтар мен тұрмыстық техникаларды жөндеу жəне қызмет 
көрсету (салалар бойынша)
0502033 Жабдықтарды пайдалану жəне жөндеу жөніндегі техник
0502043 Техник-механик

Техникалық қызмет көрсету, автомобиль көлігін жөндеу жəне пайдалану 
1201023 Автомобиль көлігінің диспетчері
1201113 Электромеханик
1201123 Техник-механик

Ғимараттар мен құрылыстарды салу жəне пайдалану
1401213 Техник-құрылысшы 
1403093 Техник-сантехник

Əскери жəне арнайы жабдықтау бөліністері 
0201023 Заң кеңесшісі
0202013 Заңгер
1516013 Инспектор-өрт сөндіруші 
1517033 Техник (төтенше жағдайларда қорғау)

Екінші арнайы бөліністер
0201023 Заң кеңесшісі
0202013 Заңгер

Телекоммуникациялық жабдықтар мен тұрмыстық техникаларды жөндеу жəне 
қызмет көрсету (салалар бойынша) 

0502033 Құрал-жабдықтарды пайдалану жəне жөндеу жөніндегі техник
0502043 Техник-механик

Есептеуіш техника жəне бағдарламалық қамтамасыз ету (түрлері бойынша) 
1304033 Техник 
1304043 Техник-бағдарламашы
1304053 Ақпаратты қорғау жөніндегі техник
1304073 Техник-электроник
Радиоэлектроника жəне байланыс (түрлері бойынша) 
1306083 Техник
1306093 Байланыс жөніндегі техник
1306103 Техник-радиомеханик
1306113 Техник-электроник
1306123 Техник-радиотехник
1306133 Техник-механик

Ерекше мақсаттағы полиция бөліністері 
0201023 Заң кеңесшісі
0202013 Заңгер
0103013 Жүзу, дене шынықтыру жөніндегі нұсқаушы
0103023 Дене шынықтыру жəне спорт мұғалімі
0103033 Жаттықтырушы-оқытушы
0301013 Жалпы практика фельдшері
0302033 Жалпы практика медбикесі
0302043 Мамандандырылған медбике

Кинологиялық бөліністер 
0201023 Заң кеңесшісі
0202013 Заңгер
1513053 Ветеринарлық фельдшер
1513063 Ветеринарлық техник 
1513083 Ветеринарлық фельдшер-инспектор 

Əкімшілік полиция бөліністері
0201023 Заң кеңесшісі
0202013 Заңгер

Саптық бөліністер 
0201023 Заң кеңесшісі
0202013 Заңгер
0103013 Жүзу, дене шынықтыру жөніндегі нұсқаушы
0103023 Дене шынықтыру жəне спорт мұғалімі
0103033 Жаттықтырушы-оқытушы

Тасымалдауларды ұйымдастыру жəне көліктегі қозғалысты бақылау
(салалар бойынша) 

1202063 Техник
Патрульдік полиция бөліністері

0201023 Заң кеңесшісі
0202013 Заңгер

Күзет қызметі бөліністері 
0201023 Заң кеңесшісі
0202013 Заңгер
0103013 Жүзу, дене шынықтыру жөніндегі нұсқаушы
0103023 Дене шынықтыру жəне спорт мұғалімі
0103033 Жаттықтырушы-оқытушы

Телекоммуникациялық жабдықтар мен тұрмыстық техникаларды жөндеу жəне 
қызмет көрсету (салалар бойынша) 

0502033 Жабдықтарды пайдалану жəне жөндеу жөніндегі техник
0502043 Техник-механик
Электр станцияларын, кіші станциялар мен желілерді (түрлері бойынша) электрмен 

жабдықтау 
0901043 Техник-электрик

Электрмен жабдықтау
0902043 Техник-электрик
Электр энергетикасы
0903033 Техник-энергетик

Электротехникалық жүйелерді электрмен жабдықтау, пайдалану, техникалық 
қызмет көрсету жəне жөндеу 

0904033 Электромеханик
Энергетикалық көлік құрылғыларын пайдалану

0905013 Электромеханик
Электр жəне электрмеханикалық жабдықтар 
0910043 Электромеханик
0910053 Техник-электрик

Электр жəне электромеханикалық жабдықтарды техникалық пайдалану, 
қызмет көрсету жəне жөндеу 

0911013 Электромеханик
Электр технологиясы

0912013 Техник-технолог
Электрондық аспаптар мен құрылғылар

1301013 Техник
Автоматтандыру жəне басқару

1302033 Электромеханик
Темір жол көлігіндегі автоматика, телемеханика жəне қозғалысты басқару 

1303043 Электромеханик
Есептеуіш техника жəне бағдарламалық қамтамасыз ету (түрлері бойынша) 

1304033 Техник
1304043 Техник-бағдарламашы 
1304053 Ақпаратты қорғау жөніндегі техник
1304063 Компьютерлік құрылғыларға қызмет көрсету технигі 
1304073 Техник-электроник

Радиоэлектроника жəне байланыс (түрлері бойынша)
1306083 Техник
1306093 Байланыс технигі
1306103 Техник-радиомеханик
1306113 Техник-электроник
1306123 Техник-радиотехник
1306133 Техник-механик

Электр байланысының жəне сымдық хабар таратудың желілік 
құрылыстарын пайдалану 

1307053 Техник
Автоматтандырылған байланыс жүйелерін пайдалану 

1308033 Техник
1308043 Электромеханик

1308053 Техник-электроник
Көліктік радиоэлектрондық жабдықтарды техникалық пайдалану 

1310013 Жабдықтарды пайдалану жəне жөндеу жөніндегі техник 
1310023 Электромеханик
1310033 Техник
1310043 Радионавигация, радиолокация жəне байланыс жөніндегі техник 
1310053 Техник-электрик
1310063 Техник-электроник

Белгілі тұрғылықты жері, құжаттары жоқ адамдарға арналған 
қабылдау-тарату орны

0201023 Заң кеңесшісі
0202013 Заңгер
0301013 Жалпы практика фельдшері
0501013 Əлеуметтік жұмыс маманы

Əкімшілік тəртіпте қамалғандарға арналған арнайы қабылдау орны 
0201023 Заң кеңесшісі
0202013 Заңгер
0301013 Жалпы практика фельдшері
0501013 Əлеуметтік жұмыс маманы

Қылмыс жасауда күдіктілер мен кінəлілерді қамауда ұстайтын 
уақытша ұстау изоляторы 

0201023 Заң кеңесшісі
0202013 Заңгер
0301013 Жалпы практика фельдшері

Қылмыстық-атқару жүйесінің жедел бөліністері 
0201023 Заң кеңесшісі
0202013 Заңгер
0202012 Қылмыстық-атқару қызметінің заңгері 

Қылмыстық-атқару жүйесінің режим, қадағалау жəне күзет бөліністері
0201023 Заң кеңесшісі
0202013 Заңгер
0202012 Қылмыстық-атқару қызметінің заңгері 

Есептеуіш техника жəне бағдарламалық қамтамасыз ету (түрлері бойынша)
1304033 Техник
1304043 Техник-бағдарламашы
1304053 Ақпаратты қорғау жөніндегі техник
1304063 Компьютерлік құрылғыларға қызмет көрсету жөніндегі техник
1304073 Техник-электроник 

Радиоэлектроника жəне байланыс (түрлері бойынша)
1306083 Техник
1306093 Байланыс технигі
1306103 Техник-радиомеханик
1306113 Техник-электроник
1306123 Техник-радиотехник
1306133 Техник-механик
Электр байланысының жəне сымдық хабар таратудың желілік құрылыстарын пайдалану 
1307053 Техник
1307063 Байланыстың желілік құрылыстары мен абоненттік құрылғылардың 

электромеханигі 
Автоматтандырылған байланыс жүйелерін пайдалану 

1308033 Техник
1308043 Электромеханик
1308053 Техник-электроник

Оптикалық жəне электрондық жабдықтар (түрлері бойынша) 
1309023 Техник
1309043 Байланыс технигі 
1309053 Байланыс электромеханигі
1309063 Техник-электроник

Қылмыстық-атқару жүйесінің арнайы есепке алу бөліністері 
0201023 Заң кеңесшісі
0202013 Заңгер
0202012 Қылмыстық-атқару қызметінің заңгері 

Қылмыстық-атқару жүйесінің медициналық қызмет бөліністері 
0301013 Жалпы практика фельдшері
0302033 Жалпы практика медбикесі
0302043 Мамандандырылған медбике

Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің жоғары оқу орындары
0201023 Заң кеңесшісі
0202013 Заңгер
0301013 Жалпы практика фельдшері
0501013 Əлеуметтік жұмыс маманы

Автомобиль көлігіне техникалық қызмет көрсету, жөндеу жəне пайдалану
1201023 Автомобиль көлігінің диспетчері
1201113 Электромеханик
1201123 Техник-механик

Баспа өндірісі 
1227103 Техник-технолог
1227113 Жабдықтарды пайдалану жəне жөндеу жөніндегі техник 

Электрондық аспаптар мен құрылғылар 
1301013 Техник

Автоматтандыру жəне басқару
1302033 Электромеханик

Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің оқу орталықтары
0201023 Заң кеңесшісі
0202013 Заңгер
0301013 Жалпы практика фельдшері
0501013 Əлеуметтік жұмыс маманы

Автомобиль көлігіне техникалық қызмет көрсету, жөндеу жəне пайдалану 
1201023 Автомобиль көлігінің диспетчері
1201113 Электромеханик
1201123 Техник-механик

Баспа өндірісі 
1227103 Техник-технолог
1227113 Жабдықтарды пайдалану жəне жөндеу жөніндегі техник 

Электрондық аспаптар мен құрылғылар 
1301013 Техник

Автоматтандыру жəне басқару
1302033 Электромеханик

Төтенше жағдайлардың алдын алу бөлімшелері
140121 3 Техник-құрылысшы

Төтенше жағдайларды жою бөлімшелері
140121 3 Техник-құрылысшы

Өрт қауіпсіздігі саласындағы бақылау жəне профилактикалық қызмет бөлімшелері
130403 3 Техник 
140121 3 Техник-құрылысшы
060101 3 Стандартизация бойынша техник 
131001 3 Жабдықты пайдалану жəне жөндеу технигі 
141802 3 Техник-жобалаушы

Өрт сөндіруді ұйымдастыру жəне авариялық-құтқару жұмыстары бойынша
140121 3 Техник-құрылысшы
060101 3 Стандартизация бойынша техник 
111003 3 Техник-механик (өрт сөндіру техникасы жəне жабдықтау бөлімдерінде 

(бөлімшелерінде, топтарында) көзделген лауазымдарды алмастыру үшін) 
010302 3 Дене шынықтыру жəне спорт мұғалімі (жауынгерлік жəне қызметтік даяр-

лау бөлімдерінде (бөлімшелерінде, топтарында) көзделген лауазымдар-
ды алмастыру үшін) 

010303 3 Спорт жөніндегі жаттықтырушы-оқытушысы (жауынгерлік жəне қызметтік 
даярлау бөлімдерінде (бөлімшелерінде, топтарында) көзделген лауазым-
дарды алмастыру үшін) 

Əскери-жұмылдыру жұмысы бойынша 
140121 3 Техник-құрылысшы 
130101 3 Техник 

Техникалық қызмет жəне құлақтандыру бойынша 
130403 3 Техник 
130404 3 Техник-бағдарламашы
130405 3 Ақпаратты қорғау технигі 

Мемлекеттік құпиялаларды қорғау бөлімшелері 
130403 3 Техник 
130404 3 Техник-бағдарламашы
130405 3 Ақпаратты қорғау технигі 

Кадр жұмысы бөлімшелері 
020101 3 Заңгер
020102 3 Заң кеңесшісі 
010303 3 Спорт жөніндегі жаттықтырушы-оқытушысы (жауынгерлік жəне қызметтік 

даярлау функцияларын жүзеге асыратын лауазымдарды алмастыру үшін)
Күштер мен құралдарды жедел басқару орталығы, кəсіби даярлау мектебі, 

өрт сынақ зертханасы, жасақтар (мамандандырылған), өрт сөндіру бөлімдері 
(мамандандырылған, оқу), өрт сөндіру бекеттері бойынша 

140121 3 Техник-құрылысшы
060101 3 Стандартизация бойынша техник
151703 3 Техник 
151704 2 Құтқарушы

 «Фельдшер» лауазымдары бойынша
Фельдшер лауазымдары педиатрияны, гинекологияны, стоматологияны қоспағанда 

медициналық білімі бар адамдармен жасақталады 

Ескертпе: техникалық, кəсіби жəне орта білімнен кейінгі білімі бар мамандарды 
алмастыруға жататын қатардағы жəне кіші басшы құрам лауазымдарын нақты лауазым 
жұмысының бейініне сəйкес келетін мамандықтар бойынша жоғары жəне жоғары оқу ор-
нынан кейінгі білімі бар мамандармен алмастыруға болады. 

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2015 жылғы 21 
желтоқсанда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне 
№12442 болып енгізілді.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
ІШКІ ІСТЕР МИНИСТРЛІГІНІҢ БҰЙРЫҒЫ

2015 жылғы 26 қараша                №963                Астана қаласы

Қазақстан Республикасының Ішкі істер министрлігі 
бөліністері үшін көлік құралдарының заттай тиесілік 

нормаларын бекіту туралы

Қазақстан Республикасы Бюджет кодексінің 69-бабының 2-тармағына сəйкес 
бұйырамын:

1. Қоса беріліп отырған Қазақстан Республикасының Ішкі істер министрлігі бөліністері 
үшін көлік құралдарының заттай тиесілік нормалары бекітілсін.

2. Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі көлік құралдарын сатып алуды 
республикалық жəне жергілікті бюджеттен тиісті қаржы жылына бөлінген қаражат есебінен 
жəне шегінде кезең-кезеңімен заңда белгіленген тəртіпте жүзеге асырсын.

3. Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің Тыл департаменті:
1) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуді;
2) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік 

тіркегеннен кейін күнтізбелік он күн ішінде мерзімді баспа басылымдарында жəне «Əділет» 
ақпараттық-құқықтық жүйесінде ресми жариялауға жолдауды;

3) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік 
тіркегеннен кейін күнтізбелік он күн ішінде Қазақстан Республикасы Нормативтік құқықтық 
актілерінің эталондық бақылау банкінде орналастыру үшін «Қазақстан Республикасы 
Əділет министрлігі Республикалық құқықтық ақпарат орталығы» шаруашылық жүргізу 
құқығындағы Республикалық мемлекеттік кəсіпорынға жолдауды;

4) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің интернет-ресур-
сында орналастыруды;

5) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік 
тіркегеннен кейін он жүмыс күні ішінде осы тармақтың 1), 2), 3) жəне 4) тармақшаларында 
көзделген іс-шараларды орындау туралы мəліметтерді Қазақстан Республикасы Ішкі істер 
министрлігі Заң департаментіне ұсынуды қамтамасыз етсін.

4.«Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің Төтенше жағдайлар комитеті арнайы 
көлік құралдарының тиесілік заттай нормаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ішкі 
істер министрінің 2015 жылғы 23 сəуірдегі № 389 (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік 
тіркеу тізілімінде № 11441 болып тіркелген) бұйрығының күші жойылсын.

5.Осы бұйрықтың орындалуын бақылау Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрінің 
орынбасары полиция генерал-майоры Б.Б. Бисенқұловқа жəне Қазақстан Республикасы 
Ішкі істер министрлігінің Тыл департаментіне (С.В.Каверников) жүктелсін.

6. Осы бұйрық алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап күнтізбелік он күн өткен 
соң қолданысқа енгізіледі.

Министр полиция генерал-полковнигі 
Қ.ҚАСЫМОВ

Келісілді
Қазақстан Республикасының Қаржы министрі
______________Б. Сұлтанов
2015 жылғы «____»___________

Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрінің 
2015 жылғы 26 қарашадағы №963 бұйрығымен бекітілген нормалар 

Қазақстан Республикасының Ішкі істер министрлігі бөліністерінің көлік 
құралдарының заттай нормалары

1. Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі аппаратына көлік 
құралдарының заттай нормалары тиесілігі

Р/с
№

Бөліністер мен 
қызметтер атауы

Жедел-
қызметтік жеңіл 
автомобильдердің 
жəне жеңіл ав-
томобильдер 
базасындағы арнайы 
автомобильдердің 
нормалары

Жүк шассиі жəне авто-
бустар базасындағы 
жедел-қызметтік 
автомобильдердің, 
жүк шассиі арнайы 
автомобильдерінің, 
жүк 
автомобильдерінің 
жəне жолаушылар 
автобустарының нор-
малары

Ең жоғарғы жылдық 
норма эксплуата-
циясы

1 2 3 4 5
1 Министрлік 

басшылығы (ми-
нистр, министрдің 
орынбасары, аппа-
рат басшысы)

Əрбір штаттық бірлікке 
бір автомобиль

--- 40 000 км

2 Криминалдық поли-
ция немесе тексеру 
бөлінісі

Құрамның штат 
санының 5 бірлігіне 
бір автомобиль

Жедел-техникалық 
бөлініс үшін бір авто-
мобиль жылжымалы 
ядролық физикалық 
зертхана (бұдан əрі-
ЖЯФЗ)

Жеңіл автомабильдер 
үшін – 40 000 км, жүк 
шассиі жəне автобу-
стар базасындағы 
автомобильдер үшін – 
30 000 км

1) Ұйымдасқан 
қылмысқа жəне экс-
тремизмге қарсы 
күрес бөлінісі

Құрамның штат 
санының 3 бірлігіне 
бір автомобиль

Екі автомобиль жылжы-
малы байланыс торабы 
(бұдан əрі-ЖБТ), шағын 
сыныпты бір жолаушы-
лар автобусы

Жеңіл автомабильдер 
үшін – 40 000 км, жүк 
шассиі жəне автобу-
стар базасындағы 
автомобильдер, 
жүк шассиі арнайы 
автомобильдері, жүк 
автомобильдері жəне 
жолаушылар автобу-
стары үшін – 30 000 км

3 «А» бөлінісі Жедел-іздестіру 
қызметі бақылау 
бөлінісінің санын есеп-
темегенде, құрамның 
штат санының 5 
бірлігіне бір авто-
мобиль

--- Жеңіл автомабильдер 
үшін – 40 000 км

1) Жедел-іздестіру 
қызметін бақылау 
бөлінісі

Бір автомобиль --- Жеңіл автомабильдер 
үшін – 40 000 км

4 «Интерполдың» 
ұлттық орталық 
бюросы

Құрамның штат 
санының 5 бірлігіне 
бір автомобиль

Ерекше шағын сынып-
ты бір жолаушылар 
автобусы

Жеңіл автомабильдер 
үшін – 40 000 км, жүк 
шассиі жəне автобу-
стар базасындағы 
автомобильдер, 
жүк шассиі арнайы 
автомобильдері, жүк 
автомобильдері жəне 
жолаушылар автобу-
стары үшін – 30 000 км

5 Тергеу бөлінісі Құрамның штат 
санының 8 бірлігіне 
бір автомобиль

--- Жеңіл автомабильдер 
үшін – 40 000 км

1) Анықтау бөлінісі Құрамның штат 
санының 8 бірлігіне 
бір автомобиль

--- Жеңіл автомабильдер 
үшін – 40 000 км

2) Əскери-тергеу 
бөлінісі

Құрамның штат 
санының 8 бірлігіне 
бір автомобиль

--- Жеңіл автомабильдер 
үшін – 40 000 км

6 Жедел- криминалис-
тикалық бөлініс

Құрамның штат 
санының 20 бірлігіне 
бір автомобиль, бірақ 
біреуден кем емес

Бір автомобиль 
жылжымалы- 
криминалистикалық 
зертхана (бұдан əрі-
ЖКЗ); бір автомобиль 
жылжымалы сот - 
автотехникалық зерт-
хана (бұдан əрі-ЖСАЗ); 
бір автомобиль жыл-
жымалы
медициналық-
криминалистикалық 
зертхана (бұдан əрі-
МКЗ); бір автомобиль 
жылжымалы өрт-
жарылғыш техникалық 
зертхана (бұдан əрі-
ЖӨЖТЗ)

Жеңіл автомабильдер 
үшін – 40 000 км, жүк 
шассиі жəне автобу-
стар базасындағы 
автомобильдер, 
жүк шассиі арнайы 
автомобильдері, жүк 
автомобильдері жəне 
жолаушылар автобу-
стары үшін – 30 000 км

7 Қылмыстық-атқару 
жүйесі бөлінісі 

Кезекші бөлімі жəне 
қылмыстық-атқару ин-
спекциясы бөлінісінің 
санын есептемеген-
де, құрамның штат 
санының 8 бірлігіне 
бір автомобиль

Шағын тонналы бір 
жүк автомобилі; 100 
бірлікке орта немесе 
шағын сыныпты бір жо-
лаушылар автобусы

Жеңіл автомабильдер 
үшін – 40 000 км, жүк 
шассиі жəне автобу-
стар базасындағы 
автомобильдер, 
жүк шассиі арнайы 
автомобильдері, жүк 
автомобильдері жəне 
жолаушылар автобу-
стары үшін – 30 000 км

1) Кезекші бөлім Екі автомобиль, оның 
ішінде біреуі жүріп 
өту мүмкіндігі жоғары 
автомобиль

--- Жеңіл автомабильдер 
үшін – 40 000 км

2) Қылмыстық-атқару 
инспекциясы 
бөліністері

Бір автомобиль --- Жеңіл автомабильдер 
үшін – 40 000 км

8 Есірткіге қарсы 
күрес бөлінісі

Құрамның штат 
санының 3 бірлігіне 
бір автомобиль

--- Жеңіл автомабильдер 
үшін – 40 000 км

9 Техникалық қызмет 
бөлінісі

Байланыс 
бөліністерінің са-
нын есептемеген-
де, құрамның штат 
санының  20 бірлігіне 
бір автомобиль

Шағын тонналы бір жүк 
автомобилі

Жеңіл автомабильдер 
үшін – 40 000 км, жүк 
шассиі жəне автобу-
стар базасындағы 
автомобильдер, 
жүк шассиі арнайы 
автомобильдері, жүк 
автомобильдері жəне 
жолаушылар автобу-
стары үшін – 30 000 км

1) Байланыс бөлінісі Байланыс 
тораптарының са-
нын есептемеген-
де, құрамның штат 
санының 
20 бірлігіне бір авто-
мобиль

Профилактика жəне 
байланыс құралдарын 
жөндеу үшін екі автомо-
биль (бұдан əрі-ПБЖА); 
радиорелелік станцияға 
бір автомобиль (бұдан 
əрі-РРС); ЖБТ – бір 
автомобиль; орташа 
қуатты қысқа толқынды 
радиостанциялар үшін 
(бұдан əрі-ОҚҚТР) – бір 
автомобиль 

Жеңіл автомабильдер 
үшін – 40 000 км, жүк 
шассиі жəне автобу-
стар базасындағы 
автомобильдер, 
жүк шассиі арнайы 
автомобильдері, жүк 
автомобильдері жəне 
жолаушылар автобу-
стары үшін – 30 000 км

Байланыс торабы Құрамның штат 
санының  20 бірлігіне 
бір автомобиль, бірақ 
біреуден кем емес

Радиостанция мен 
жылжымалы радио-
техникалық бақылау 
пункттері (бұдан əрі-
РменЖРБП) – бір ав-
томобиль (радиоэлек-
тронды құралдардың 
электромагнитті 
үйлесімділігі қызметіне 
бекітіледі)

Жеңіл автомабильдер 
үшін – 40 000 км, жүк 
шассиі жəне автобу-
стар базасындағы 
автомобильдер, 
жүк шассиі арнайы 
автомобильдері, жүк 
автомобильдері жəне 
жолаушылар автобу-
стары үшін – 30 000 км

10 Əкімшілік полиция 
бөлінісі

Арнайы мекемелердің 
жəне мемлекеттік 
күзет қызметінің, 
қоғамдық тəртіпті 
сақтауды жəне 
жол қауіпсіздігін 
қамтамасыз етуді 
ұйымдастыру, тіркеу-
емтихандық жəне 
ұйымдастырушылық-
аналитикалық жəне 
ақпарат жұмысы 
бөліністері санын 
есептемегенде, 
құрамның штат 
санының 10 бірлігіне 
бір автомобиль

Бір штабтық автобус 
(бұдан əрі-ША)

Жеңіл автомабильдер 
үшін – 40 000 км, жүк 
шассиі жəне автобу-
стар базасындағы 
автомобильдер, 
жүк шассиі арнайы 
автомобильдері, жүк 
автомобильдері жəне 
жолаушылар автобу-
стары үшін – 30 000 км

1) Қоғамдык тəртіпті 
сақтауды жəне 
жол қауіпсіздігін 
қамтамасыз етуді 
ұйымдастыру 
бөлінісі

Құрамның штат 
санының  8 бірлігіне 
бір автомобиль, бірақ 
біреуден кем емес

--- Жеңіл автомабильдер 
үшін – 40 000 км

2) Арнайы мекемелер 
бөлінісі

Құрамның штат 
санының 
5 бірлігіне бір автомо-
биль, бірақ біреуден 
кем емес

--- Жеңіл автомабильдер 
үшін – 40 000 км

3) Мемлекеттік күзет 
қызметі бөлінісі

Құрамның штат 
санының  10 бірлігіне 
бір автомобиль

Ерекше шағын сынып-
ты бір автобус

Жеңіл автомабильдер 
үшін – 40 000 км, жүк 
шассиі жəне автобу-
стар базасындағы 
автомобильдер, 
жүк шассиі арнайы 
автомобильдері, жүк 
автомобильдері жəне 
жолаушылар автобу-
стары үшін – 30 000 км

4) Тіркеу-емтихандық 
бөлінісі

Инспекторлардың 
штат санының 
6 бірлігіне бір 
емтихандық автомо-
биль (бұдан əрі-ЕА), 
бірақ əр пунктіне 
біреуден кем емес

--- Жеңіл автомабильдер 
үшін – 40 000 км

5) Ұйымдас-
тырушылық-
аналитикалық жəне 
ақпарат жұмысы 
бөлінісі

Бір автомобиль --- Жеңіл автомабильдер 
үшін – 40 000 км

11 Көші-қон полициясы 
бөлінісі

Құрамның штат 
санының  10 бірлігіне 
бір автомобиль

--- Жеңіл автомабильдер 
үшін – 40 000 км

12 Өзіндік қауіпсіздік 
бөлінісі

Жедел ден қою, 
анықтау жəне тер-
геу бөліністерінің 
санын есептемеген-
де, құрамның штат 
санының  20 бірлігіне 
бір автомобиль

Ерекше шағын сынып-
ты бір жолаушылар 
автобус

Жеңіл автомабильдер 
үшін – 40 000 км, жүк 
шассиі жəне автобу-
стар базасындағы 
автомобильдер, 
жүк шассиі арнайы 
автомобильдері, жүк 
автомобильдері жəне 
жолаушылар автобу-
стары үшін – 30 000 км

1) Жедел ден қою 
бөлінісі

Құрамның штат 
санының  5 бірлігіне 
бір автомобиль, бірақ 
біреуден кем емес

--- Жеңіл автомабильдер 
үшін – 40 000 км

2) Анықтау жəне тер-
геу бөлінісі

Құрамның штат 
санының  8 бірлігіне 
бір автомобиль, бірақ 
біреуден кем емес

--- Жеңіл автомабильдер 
үшін – 40 000 км

3) Жеке құрам 
жөніндегі инспекция 
бөлінісі

Бір автомобиль --- Жеңіл автомабильдер 
үшін – 40 000 км

13 Заң бөлінісі Құрамның штат 
санының  20 бірлігіне 
бір автомобиль, бірақ 
біреуден кем емес

--- Жеңіл автомабильдер 
үшін – 40 000 км

14 Штаб Құрамның штат 
санының  20 бірлігіне 
бір автомобиль

--- Жеңіл автомабильдер 
үшін – 40 000 км

15 Жедел жоспарлау 
бөлінісі

Құрамның штат 
санының 
10 бірлігіне бір авто-
мобиль

--- Жеңіл автомабильдер 
үшін – 40 000 км

1) Кезекші бөлім Төрт автомобиль, 
оның ішінде біреуі 
жүріп өту мүмкіндігі 
жоғары автомобиль

--- Жеңіл автомабильдер 
үшін – 40 000 км

16 Екінші арнайы 
бөлініс

Құрамның штат 
санының 
20 бірлігіне бір ав-
томобиль, бірақ 
біреуден кем емес

Металл сейф (бұдан 
əрі-МС-8/2) – бір авто-
мобиль 

Жеңіл автомабильдер 
үшін – 40 000 км, жүк 
шассиі жəне автобу-
стар базасындағы 
автомобильдер, 
жүк шассиі арнайы 
автомобильдері, 
жүк автомобильдері 
жəне жолаушылар 
автобустары үшін – 
30 000 км

17 Кадр жұмысы 
бөлінісі

Жеке құрам жөніндегі 
инспекция мен 
жауынгерлік жəне 
қызметтік даярлық 
бөліністері са-
нын есептемеген-
де құрамның штат 
санының 20 бірлігіне 
бір автомобиль 

--- Жеңіл автомабильдер 
үшін – 40 000 км

1) Кəсіби жəне 
психологиялық 
даярлықты 
ұйымдастыру 
бөлінісі

Бір автомобиль --- Жеңіл автомабильдер 
үшін – 40 000 км

18 Тыл бөлінісі Автокөліктік қызмет, 
инденданттық 
қамтамасыз ету 
жəне санитариялық-
эпидемиологиялық 
қызмет бөліністері 
санын есептемеген-
де, құрам есебіндегі 
20 бірлікке бір авто-
мобиль

Шағын тонналы бір жүк 
автомобилі

Жеңіл автомабильдер 
үшін – 40 000 км

1) Автокөліктік қызмет 
бөлінісі

Екі автомобиль; 
қозғалыс қауіпсіздігінің 
бір автомобилі (бұдан 
əрі-ҚҚА)

--- Жеңіл автомабильдер 
үшін – 40 000 км

2) Интенданттық 
қамтамасыз ету 
бөлінісі

Бір автомобиль --- Жеңіл автомабильдер 
үшін – 40 000 км

3) Санитариялық-
эпидемиологиялық 
қызмет бөлінісі

Бір автомобиль --- Жеңіл автомабильдер 
үшін – 40 000 км

4) Коммуналдық-
пайдалану бөлінісі

--- Шағын тонналы бір жүк 
автомобилі

Жеңіл автомабильдер 
үшін – 40 000 км, жүк 
шассиі жəне автобу-
стар базасындағы 
автомобильдер, 
жүк шассиі арнайы 
автомобильдері, 
жүк автомобильдері 
жəне жолаушылар 
автобустары үшін – 
30 000 км

19 Қаржымен 
қамтамасыз ету 
бөлінісі

Құрамның штат 
санының  20 
бірлігіне бір автомо-
биль, бірақ біреуден 
кем емес

--- Жеңіл автомабильдер 
үшін – 40 000 км

(Соңы. Басы 20-21-беттерде) 

(Жалғасы 23-бетте) 
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20 Аппараттың  
1-19-тармақтарда 
көрсетілмеген 
бөліністері

Құрамның штат 
санының 20 бірлігіне 
бір автомобиль, 
бірақ əрбір бөлініске 
біреуден кем емес

--- Жеңіл автомабильдер 
үшін – 40 000 км

21 Төтенше жағдайлар 
бөліністері

Штат санының 20 
бірлігіне бір авто-
мобиль

Шағын тонналы бір 
жүк автомобилі; 100 
бірлікке орта немесе 
шағын сыныпты бір жо-
лаушылар автобусы

Жеңіл автомабильдер 
үшін – 40 000 км, жүк 
шассиі жəне автобу-
стар базасындағы 
автомобильдер, 
жүк шассиі арнайы 
автомобильдері, жүк 
автомобильдері жəне 
жолаушылар автобу-
стары үшін – 30 000 км

22 Жалпы қолданатын 
көлік құралдары

Қатардан 
шыққандарды 
алмастыруға арналған 
резервтегі үш авто-
мобиль

Министрліктің аппара-
тына құрамның штат 
санының 200 бірлігіне 
бір жолаушылар ав-
тобусы; шағын неме-
се ерекше шағын үш 
жолаушылар автобусы; 
екі өзі аударғыш авто-
мобиль; бортты үш жүк 
автомобилі; екі ауыр 
жүк тартқыш автомо-
биль; екі жартылай 
тіркеме; өрт сөндіруге 
арналған бір автомо-
биль; шағын тонналы 
үш автомобиль; бір 
автокөтергіш автомо-
биль; екі автотиегіш; 
бір отынқұйғыш; жүк 
көтерімділігі 16 тонна-
дан кем емес бір авто-
кран; бір вакуумдық ав-
томобиль; істен шыққан 
автомобильдерді 
тасымалдауға арналған 
(эвакуатор) бір автомо-
биль; трактор немесе 
автомобиль шассиіндегі 
бір су шашқыш əмбебап 
машина; бір дөңгелекті 
трактор; бір шынжыр 
табанды трактор

Жеңіл автомабильдер 
үшін – 40 000 км, жүк 
шассиі жəне автобу-
стар базасындағы 
автомобильдер, 
жүк шассиі арнайы 
автомобильдері, жүк 
автомобильдері жəне 
жолаушылар автобу-
стары үшін – 30 000 
км, арнайы авто 
жөндеу шеберханасы
автомобильдері, 
автокрандар,
отынқұйғыш,
су шашқыштар, 
жинағыштар жəне т.б., 
мотоциклдер үшін 20 
00км, жұмысы мото-
сағатпен өлшенетін 
көлік құралдарына – 
1 200 мото-сағат.

23 Министрге арналған 
резерв

Жүріп өту мүмкіндігі 
жоғары бір авто-
мобиль

--- 40 000км

Ескертпе:
 Жүк автомобильдері шассилеріндегі жəне автобустар базасындағы арнайы 

автомобильдердің орнына ұқсас мақсаттағы арнайы жеңіл автомобильдер (көбінесе 
«Универсал» типіндегі) пайдаланылуы мүмкін.

 Қазақстан Республикасы ІІО бөліністерінің көлік құралдары заттай нормаларының 
1-19-тармақтарында көрсетілген бөліністер деп министрліктің орталық аппаратының 
комитеттері, департаменттері жəнедербес басқармалары түсініледі.

 Ұзақ қызметтік іссапарларда қолданылып жүретін автомобильдер үшін жылдық жүру 
эксплуатациясының нормасы ішкі істер органдары басшысының бұйрығымен ұлғаяды, 
бірақ жылына 10 000 километрден артық емес. 

2. Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің орталық аппаратына 
ведомстволық бағынысты мемлекеттік мекемелерге көлік құралдарының заттай 

норма тиесілігі
Р/с
№

Бөліністер мен 
қызметтер атауы

Жедел-
қызметтік жеңіл 

автомобильдердің 
жəне жеңіл ав-
томобильдер 
базасындағы 

арнайы 
автомобильдердің 

нормалары

Жүк шассиі жəне авто-
бустар базасындағы 
жедел-қызметтік 

автомобильдердің, 
жүк шассиі арнайы 
автомобильдерінің, 
жүк автомобиль-
дерінің жəне 
жолаушылар 

автобустарының нор-
малары

Ең жоғарғы жылдық 
норма эксплуата-

циясы

1 2 3 4 5
1 Мамандандырылған 

күзет қызметінің 
бөлінісі

Құрамның штат 
санының 20 
бірлігіне бір ав-
томобиль, бірақ 
бөлініске біреуден 
кем емес

Ерекше шағын сынып-
ты бір жолаушылар 
автобусы

Жеңіл автомабильдер 
үшін – 40 000 км, жүк 
шассиі жəне автобустар 
базасындағы автомо-
бильдер, жүк шассиі ар-
найы автомобильдері, 
жүк автомобильдері 
жəне жолаушылар 
автобустары үшін – 
30 000 км

1) Аумақтық 
мамандандырылған 
күзет қызметінің 
бөліністері

Құрамның штат 
санының 20 
бірлігіне бір ав-
томобиль, бірақ 
біреуден кем емес

--- Жеңіл автомабильдер 
үшін – 40 000 км

2) Мамандандырылған 
күзет қызметінің 
саптық бөлінісі

Жедел ден қою 
бөлінісі санын 
есептемеген-
де құрамның 
штат санының  
40 бірлігіне бір 
патрульдік авто-
мобиль (бұдан 
əрі-ПА)

Құрамның штат 
санының  70 бірлігіне 
шағын сыныпты бір 
жолаушылар авто-
бусы, бірақ бөлініске 
біреуден кем емес; 
құрамның штат 
санының 100 бірлігіне 
ерекше шағын сынып-
ты жолаушылар авто-
бусы, бірақ бөлініске 
біреуден кем емес; 
шағын тонналы бір жүк 
автомобилі

Жеңіл автомабильдер 
үшін – 60 000 км, жүк 
шассиі жəне автобустар 
базасындағы автомо-
бильдер, жүк шассиі ар-
найы автомобильдері, 
жүк автомобильдері 
жəне жолаушылар 
автобустары үшін – 
30 000 км

Кезекші бөлім Бір кезекші бөлім 
автомобилі (бұдан 
əрі-КБА) əр 
бөлініске

--- Жеңіл автомабильдер 
үшін – 60 000 км

Жедел ден қою 
бөліністері 

Құрамның штат 
санының  4 бірлігіне 
ПА– бір авто-
мобиль

--- Жеңіл автомабильдер 
үшін – 60 000 км

2 Дипломатиялық 
өкілдіктерді жəне 
үкіметтік мекемелерді 
күзету жөніндегі по-
лиция полктері

Үш автомобиль Бір бортты жүк 
автомобилі; шағын 
тонналы бір жүк 
автомобилі;
құрамның штат 
санының  100 бірлігіне 
ерекше шағын сынып-
ты бір автобус

Жеңіл автомабильдер 
үшін – 40 000 км, жүк 
шассиі жəне автобустар 
базасындағы автомо-
бильдер, жүк шассиі ар-
найы автомобильдері, 
жүк автомобильдері 
жəне жолаушылар 
автобустары үшін – 
30 000 км

1) Полктер 
құрамына енетін 
дипломатиялық 
өкілдіктерді жəне 
үкіметтік мекемелерді 
күзету жөніндегі ба-
тальон

Құрамның штат 
санының 40 
бірлігіне ПА-бір ав-
томобиль 

Құрамның штат 
санының  70 бірлігіне 
ерекше шағын сынып-
ты бір автобус

Жеңіл автомабильдер 
үшін – 60 000 км, жүк 
шассиі жəне автобустар 
базасындағы автомо-
бильдер, жүк шассиі ар-
найы автомобильдері, 
жүк автомобильдері 
жəне жолаушылар 
автобустары үшін – 
30 000 км

2) Кезекші бөлім Бір автомобиль 
- КБА

--- Жеңіл автомабильдер 
үшін – 60 000 км

3 Сақтау базасы Екі автомобиль Бір бортты жүк 
автомобилі; бір ауыр 
жүк тартқыш авто-
мобиль; бір өздігінен 
аударатын автомо-
биль; шағын тонналы 
бір жүк автомобилі; бір 
автокран; бір вакуум-
ды автомобиль; бір 
автомобиль немесе 
трактор шассиіндегі 
су шашқыш əмбебап 
машина; бір дөңгелекті 
немесе шынжыр та-
банды трактор; ерекше 
шағын сыныпты бір ав-
тобус; бір отынқұйғыш; 
екі автотиегіш; өрт 
сөндіруге арналған бір 
автомобиль; бір жар-
тылай тіркеме

Жеңіл автомабильдер 
үшін – 40 000 км, жүк 
шассиі жəне автобустар 
базасындағы автомо-
бильдер, жүк шассиі ар-
найы автомобильдері, 
жүк автомобильдері 
жəне жолаушылар ав-
тобустары үшін – 30 000 
км, арнайы авто жөндеу 
шеберханасы
автомобильдері, 
автокрандар,
отынқұйғыш,
су шашқыштар, 
жинағыштар жəне т.б., 
мотоциклдер үшін 20 
00км, жұмысы мото-
сағатпен өлшенетін 
көлік құралдарына – 
1 200 мото-сағат.

4 Автокөліктік қызмет 
көрсету мекемесі

Үш автомобиль; бір 
автомобиль –ҚҚА; 
жүргізу шеберлігін 
жетілдіру бойын-
ша практикалық 
сабақтар үшін екі 
автомобиль

Бір автомобиль – жыл-
жымалы жөндеу ше-
берханасы

Жеңіл автомабильдер 
үшін – 40 000 км, жүк 
шассиі жəне автобустар 
базасындағы автомо-
бильдер, жүк шассиі ар-
найы автомобильдері, 
жүк автомобильдері 
жəне жолаушылар ав-
тобустары үшін – 30 000 
км, арнайы авто жөндеу 
шеберханасы
автомобильдері, 
автокрандар,
отынқұйғыш,
су шашқыштар, 
жинағыштар жəне т.б., 
мотоциклдер үшін 
20 00км

5 Аумақтық əскери-
тергеу бөлінісі

Құрамның штат 
санының  8 бірлігіне 
бір автомобиль, 
бірақ біреуден кем 
емес

--- Жеңіл автомабильдер 
үшін – 40 000 км

6 Кинологиялық 
орталық

Үш автомобиль Бір автомобиль – 50 
итке дейін болған 
кезде нарядтарды 
иттерімен бірге тасы-
малдау үшін (бұдан 
əрі- НИТА); екі НИТА – 
50 иттен астам болған 
кезде; орта немесе 
шағын сыныпты жо-
лаушылар автобусы; 
шағын тонналы бір жүк 
автомобилі

Жеңіл автомабильдер 
үшін – 40 000 км, жүк 
шассиі жəне автобустар 
базасындағы автомо-
бильдер, жүк шассиі ар-
найы автомобильдері, 
жүк автомобильдері 
жəне жолаушылар 
автобустары үшін – 
30 000 км

3. Астана, Алматы қалаларының жəне облыстардың ішкі істер департаменттеріне 
көлік құралдарының  заттай нормаларының тиесілігі

Р/с
№

Бөліністер мен 
қызметтер атауы

Жедел-қызметтік 
жеңіл автомобиль-
дердің жəне жеңіл 
автомобильдер 
базасындағы ар-
найы автомобиль-
дердің нормалары

Жүк шассиі жəне 
автобустар 
базасындағы 

жедел-қызметтік 
автомобильдердің, 
жүк шассиі арнайы 
автомобильдерінің, 

жүк 
автомобильдерінің, 
жолаушылар ав-
тобустары мен 

мотоциклдердің нор-
малары

Ең жоғарғы жылдық 
норма эксплуата-

циясы

1 2 3 4 5

1 Басшылық Басшылықтың 
штатсанының əр 
бірлігіне бір автомо-
биль (бастық жəне 
оның орынбасар-
лары)

--- Жеңіл автомабильдер 
үшін – 40 000 км

2 Тексеру немесе 
криминалдық поли-
ция бөлінісі 

Құрамның штат 
санының 5 бірлігіне 
бір автомобиль

Құрамның штат 
санының  70 бірлігіне 
ерекше шағын сынып-
ты бір жолаушылар 
автобусы (Астана, 
Алматы қалаларының 
ІІД)

Жеңіл автомабильдер 
үшін – 40 000 км, жүк 
шассиі жəне автобустар 
базасындағы автомо-
бильдер, жүк шассиі ар-
найы автомобильдері, 
жүк автомобильдері 
жəне жолаушылар 
автобустары үшін – 
30 000 км

1) Жедел-іздестіру 
бөлінісі

Құрамның штат 
санының 5 бірлігіне 
бір автомобиль

--- Жеңіл автомабильдер 
үшін – 40 000 км

3 Ұйымдасқан 
қылмысқа жəне экс-
тремизмге қарсы 
күрес бөлінісі

Құрамның штат 
санының 3 бірлігіне 
бір автомобиль, 
бірақ əрбір бөлініске 
біреуден кем емес

Ерекше шағын сынып-
ты бір жолаушылар 
автобусы

Жеңіл автомабильдер 
үшін – 40 000 км, жүк 
шассиі жəне автобустар 
базасындағы автомо-
бильдер, жүк шассиі ар-
найы автомобильдері, 
жүк автомобильдері 
жəне жолаушылар 
автобустары үшін – 
30 000 км

4 Есірткі бизнесіне 
қарсы күрес бөлінісі

Құрамның штат 
санының 3 бірлігіне 
бір автомобиль, 
бірақ əрбірбөлініске 
біреуден кем емес

Бір автомобиль – на-
рядтарды тасымал-
дау үшін бұдан əрі-
НТА (облыстардың 
ІІД); ерекше шағын 
сыныпты бір жолау-
шылар автобусы,бір 
жылжымалы 
рентгеноскопиялық ке-
шен (Астана, Алматы 
қалаларының ІІД)

Жеңіл автомабильдер 
үшін – 40 000 км, жүк 
шассиі жəне автобустар 
базасындағы автомо-
бильдер, жүк шассиі ар-
найы автомобильдері, 
жүк автомобильдері 
жəне жолаушылар 
автобустары үшін – 
30 000 км

5 Өзіндік қауіпсіздік 
бөлінісі

Құрамның штат 
санының 5 бірлігіне 
бір автомобиль, 
бірақ əрбір бөлініске 
біреуден кем емес

--- Жеңіл автомабильдер 
үшін – 40 000 км

1) Жеке құрам жөніндегі 
инспекция бөліністері

Бір автомобиль --- Жеңіл автомабильдер 
үшін – 40 000 км

6 Тергеу жəне анықтау 
бөліністері

Құрамның штат 
санының 8 бірлігіне 
бір автомобиль, 
бірақ əрбір бөлініске 
біреуден кем емес

--- Жеңіл автомабильдер 
үшін – 40 000 км

7 Жедел 
криминалистикалық 
бөлініс

Құрамның штат 
санының 20 бірлігіне 
бір автомобиль, 
бірақ əрбір бөлініске 
біреуден кем емес

Бір автомобиль 
– ЖСАЗ (Астана, 
Алматы қалаларының 
ІІД); 
бір автомобиль 
– ЖДКЗ (Астана, 
Алматы қалаларының 
ІІД); бір 
автомобиль - ЖКЗ; бір 
автомобиль - ЖӨЖТЗ

Жеңіл автомабильдер 
үшін – 40 000 км, жүк 
шассиі жəне автобустар 
базасындағы автомо-
бильдер, жүк шассиі ар-
найы автомобильдері, 
жүк автомобильдері 
жəне жолаушылар 
автобустары үшін – 
30 000 км

8 Əкімшілік полиция 
бөлінісі

(Астана, Алматы 
қалалары ІІД үшін) 
штаттық құрам 
санының 15 бірлігіне 
бір автомобиль, 
жол қауіпсіздігін 
қамтамасыз ету 
жəне қоғамдық 
тəртіпті сақтауды 
ұйымдастыру, жол-
патрульдік полиция 
жəне іздестіруді 
ұйымдастыру 
бөліністері санын 
есептемегенде, 
(облыстағы ІІД үшін) 
штаттық құрам 
санының 20 бірлігіне 
бір автомобиль

Бір автомобиль– ША 
Бір автомобиль – жыл-
жымалы диагностика 
станциясы (бұдан 
əрі-ЖДС);
бір автомобиль – жол 
жағдайын бақылау 
үшін (бұдан əрі-
ЖЖБҮ); бір автомо-
биль үгіт жəне наси-
хат үшін

Жеңіл автомабильдер 
үшін – 40 000 км, жүк 
шассиі жəне автобустар 
базасындағы автомо-
бильдер, жүк шассиі ар-
найы автомобильдері, 
жүк автомобильдері 
жəне жолаушылар 
автобустары үшін – 
30 000 км

1) Жол қауіпсіздігін 
қамтамасыз ету 
жəне қоғамдық 
тəртіпті сақтауды 
ұйымдастыру, жол-
патрульдік полиция-
сы жəне іздестіруді 
ұйымдастыру бөлінісі

Жол қауіпсіздігін 
қамтамасыз ету 
жəне қоғамдық 
тəртіпті сақтауды 
ұйымдастыру 
бөлінісі құрамның 
штат санының 15 
бірлігіне бір ав-
томобиль, жол-
патрульдік полиция-
сы жəне іздестіруді 
ұйымдастыру 
бөлінісі құрамның 
штат санының 10 
бірлігіне бір авто-
мобиль, бірақ əрбір 
бөлініске біреуден 
кем емес

--- Жеңіл автомабильдер 
үшін – 40 000 км

9 Кадр жұмысы бөлінісі Жеке құрам 
жөніндегі инспек-
ция бөлінісі санын 
есептемегенде, 
құрамның штат 
санының 20 бірлігіне 
бір автомобиль

--- Жеңіл автомабильдер 
үшін – 40 000 км

10 Табиғатты қорғау по-
лициясы бөлінісі

Құрамның штат 
санының  5 бірлігіне 
бір автомобиль, 
бірақ əрбір бөлініске 
біреуден кем емес

Су жəне табиғатты 
қорғау полициясы 
бөліністері болған 
кезде оның штатында 
мыналар көзделеді: 
штаттық құрам саны 
5 бірлігіне бір мо-
торлы патрульдік 
көшпелі қайығы 
жəне құрамның штат 
санының  25 бірлігіне 
бір патрульдік көшпелі 
катер, құрамның штат 
санының 5 бірлігіне 
бір қарда жүретін көлік 
жəне құрамның штат 
санының 5 бірлігіне 
бір гидроцикл.

Жеңіл автомабильдер 
үшін – 40 000 км, 
мотоциклдер үшін 20 
00км, жұмысы мото-
сағатпен өлшенетін 
көлік құралдарына – 
1 200 мото-сағат.

11 Тылдық қамтамасыз 
ету бөлінісі

Автокөліктік қызмет 
бөлінісі санын 
есептемегенде, 
құрам есебіндегі 20 
бірлікке бір авто-
мобиль

--- Жеңіл автомабильдер 
үшін – 40 000 км

1) Автокөліктік қызмет 
бөлінісі

Бір автомобиль --- Жеңіл автомабильдер 
үшін – 40 000 км

12 Техникалық қызмет 
бөлінісі

Құрамның штат 
санының 20 бірлігіне 
бір автомобиль, 
бірақ əрбір бөлініске 
біреуден кем емес

Бір автомобиль - 
ПБҚЖ; 
бір автомобиль - ЖБТ; 
бір автомобиль - 
РжРБ; 
бір автомобиль - 
ОҚҚЖР;
бір автомобиль - РРС

Жеңіл автомабильдер 
үшін – 40 000 км, жүк 
шассиі жəне автобустар 
базасындағы автомо-
бильдер, жүк шассиі ар-
найы автомобильдері, 
жүк автомобильдері 
жəне жолаушылар 
автобустары үшін – 
30 000 км

13 Жедел басқару 
орталығы

Бір автомобиль Бір жылжымалы 
байланыс кешені, 
ІІД құрамында 
авиациялық бөлініс 
болған кезде оның 
штатында 3 дана 
тікұшақ бөліну 
көзделеді,
əскери-жұмылдыру 
жұмысы жəне 
азаматтық қорғаныс 
бөліністері көлік 
құралдарының штат-
тарында 2 бірлік 
броньды барлау-шо-
лу машинасы (бұдан 
əрі-ББШМ) қосымша 
енгізіледі.

Жеңіл автомабильдер 
үшін – 40 000 км, жүк 
шассиі жəне автобустар 
базасындағы автомо-
бильдер, жүк шассиі ар-
найы автомобильдері, 
жүк автомобильдері 
жəне жолаушылар 
автобустары үшін – 
30 000 км

1) Кезекші бөлім Екі кезекші автомо-
биль - КБА

Бір автомобиль - КБА Жеңіл автомабильдер 
үшін – 60 000 км

14 Санитариялық-
эпидемиологиялық 
қызмет 

Бір автомобиль --- Жеңіл автомабильдер 
үшін – 40 000 км

15 Екінші арнайы 
бөлініс

Бір автомобиль 
СМ-8/2

Жеңіл автомабильдер 
үшін – 40 000 км

16 Заң бөлінісі Құрамның штат 
санының 5 бірлігіне 
бір автомобиль

--- Жеңіл автомабильдер 
үшін – 40 000 км

17 1-17-тармақтарда 
көрсетілмеген 
бөліністер

Құрамның штат 
санының 20 бірлігіне 
бір автомобиль, 
бірақ əрбір бөлініске 
біреуден кем емес

--- Жеңіл автомабильдер 
үшін – 40 000 км

18 Қалалық (аудандық) 
ішкі істер 
басқармасының ап-
параты

Тергеу немесе 
криминалдық по-
лиция бөліністері 
құрамының штат 
санының 5 бірлігіне 
бір автомобиль, 
бірақ əрбір бөлініске 
біреуден кем 
емес; ұйымдасқан 
қылмысқа жəне экс-
тремизмге қарсы 
күрес бөлінісінің 
құрамның штат 
санының 3 бірлігіне 
кемінде бір авто-
мобиль; есірткі 
бизнесіне қарсы 
күрес бөлінісі штат 
санының 3 бірлігіне 
кемінде бір автомо-
биль; тергеу жəне 
анықтау бөліністері 
құрамының штат 
санының 8 бірлігіне 
бір автомобиль, 
бірақ əрбір бөлініске 
біреуден кем 
емес; жол жəне 
техникалық инспек-
ция бөліністерінің 
құрамының штат 
санының 10 бірлігіне 
бір автомобиль-
ден кем емес; 
аталған бөліністер 
санын есептеме-
генде, сондай-ақ 
кезекші бөлімнің, 
жол-патрульдік 
полициясының 
саптық 
бөліністерінің, 
учаскелік полиция 
инспекторының, 
кəмелетке 
толмағандардың 
істері жөніндегі 
инспекция 
бөліністерінің, 
табиғатты қорғау 
полициясы 
бөліністерінің, 
айдауылдау 
бөліністерінің 
құрамның штат 
санының 15 бірлігіне 
(облыстардың ІІД); 
құрамның штат 
санының 10 бірлігіне 
бір автомобиль 
(Астана, Алматы 
қалаларының ІІД); 

Бір автомобиль – 
ЖБТ(облыстардың 
ІІД);
бір автомобиль - 
ПБҚЖ байланыс 
бөлімі (қызметтері, 
бөлімшелері) болған 
кезде (облыстардың 
ІІД); бір автомобиль 
- сараптамалық- 
криминалистикалық 
бөлінісі үшін құрамның 
штат санының 3 
бірлігіне жəне одан 
көп - ЖКЗ; орта не-
месе шағын сыныпты 
жолаушылар автобу-
сы; шағын тонналы бір 
жүк автомобилі

Жеңіл автомабильдер 
үшін – 40 000 км, жүк 
шассиі жəне автобустар 
базасындағы автомо-
бильдер, жүк шассиі ар-
найы автомобильдері, 
жүк автомобильдері 
жəне жолаушылар 
автобустары үшін – 
30 000 км

19 Қалалық (аудандық) 
ішкі істер бөлімінің 
аппараты

Тергеу немесе 
криминалдық по-
лиция бөліністері 
құрамының 
штат санының 5 
бірлігіне бір авто-
мобильден кем 
емес; ұйымдасқан 
қылмысқа жəне экс-
тремизмге қарсы 
күрес бөлінісі штат 
санының 3 бірлігіне 
бір автомобиль, 
бірақ біреуден 
кем емес; есірткі 
бизнесіне қарсы 
күрес бөліністері 
құрамның штат 
санының 3 бірлігіне 
бір автомобиль, 
бірақ біреуден кем 
емес; тергеу жəне 
анықтау бөліністері 
құрамының штат 
санының 8 бірлігіне 
бір автомобиль, 
бірақ əрбір бөлініске 
біреуден кем емес; 
жол жəне техникалық 
инспекция бөліністері 
құрамының штат 
санының 10 бірлігіне 
бір автомобиль, бірақ 
біреуден кем емес; 
аталған бөліністер 
санын есептеме-
генде, сондай-ақ 
кезекші бөлімнің, 
жол-патрульдік 
полициясының 
саптық бөліністерінің, 
учаскелік полиция 
инспекторының, 
кəмелетке 
толмағандардың 
істері жөніндегі 
инспекция 
бөліністерінің, 
табиғатты қорғау 
полициясы 
бөліністерінің, айда-
уылдау бөліністері 
құрамының штат 
санының 15 бірлігіне 
бір автомобиль

Орта немесе шағын 
сыныпты жолаушы-
лар автобусы; шағын 
тонналы бір жүк 
автомобилі

Жеңіл автомабильдер 
үшін – 40 000 км, жүк 
шассиі жəне автобустар 
базасындағы автомо-
бильдер, жүк шассиі ар-
найы автомобильдері, 
жүк автомобильдері 
жəне жолаушылар 
автобустары үшін – 
30 000 км

20 Кезекші бөлім Екі автомобиль-КБА 
(Астана, Алматы 
қалаларының ІІД); 
бір автомобиль- КБА 
(облыстардың ІІД);

Бір автомобиль - КБА Жеңіл автомабильдер 
үшін – 60 000 км

21 Учаскелік полиция 
инспекторлары

Ауылдық жерлердегі 
инспекторлардың 
əрбір бірлігіне 
жүріп өту мүмкіндігі 
жоғары бір автомо-
биль (облыстардың 
ІІД);
қала ішіндегі 
учаскелік полиция 
пунктіне бір авто-
мобиль

--- Жеңіл автомабильдер 
үшін – 40 000 км

22 Кəмелетке 
толмағандардың 
істері жөніндегі 
инспекцияның 
бөлінісі

Бір автомобиль --- Жеңіл автомабильдер 
үшін – 40 000 км

23 Табиғатты қорғау по-
лициясы бөлінісі

Құрамның штат 
санының 5 бірлігіне 
бір автомобиль, 
бірақ біреуден кем 
емес

Шағын тонналы бір 
жүк автомобилі

Жеңіл автомабильдер 
үшін – 40 000 км, жүк 
шассиі жəне автобустар 
базасындағы автомо-
бильдер, жүк шассиі ар-
найы автомобильдері, 
жүк автомобильдері 
жəне жолаушылар 
автобустары үшін – 
30 000 км

24 Полиция бөлімі Тергеу немесе 
криминалдық поли-
ция бөліністерінің
құрамның штат 
санының 5 бірлігіне 
бір автомобиль, 
бірақ біреуден 
кем емес; тер-
геу жəне анықтау 
бөліністерінің 
құрамның штат 
санының 8 бірлігіне 
бір автомобиль, 
бірақ біреуден кем 
емес;
учаскелік инспек-
торлар санын 
есептемегенде, 
құрамның штат 
санының 10 бірлігіне 
бір автомобиль 
(Астана, Алматы 
қалаларының ІІД); 
құрамның штат 
санының 5 бірлігіне 
бір автомобиль 
(облыстардың ІІД);

--- Жеңіл автомабильдер 
үшін – 40 000 км
кезекші бөлім 
автомобильдері үшін – 
60 000 км

25 Жедел қимылдайтын 
арнайы жасақ

Бір автомобиль 
жеке құрамның 
штат санының 15 
бірлігіне ПА

Бір автомобиль 
- КБА; бір автомо-
биль - ЖБТ; бір ав-
томобиль құрамның 
штат санының 50 
бірлігіне НТА, бірақ 
жасаққа біреуден 
кем емес; құрамның 
штат санының 50 
бірлігіне орта немесе 
шағын сыныпты жо-
лаушылар автобусы; 
бір автомобиль мас 
күйіндегі адамдар-
ды тасымалдау үшін 
(бұдан əрі – МАА); 
ерекше шағын сынып-
ты бір автобус; бортты 
екі жүк автомобилі; 
броньды бір автомо-
биль; су шашқышпен 
жабдықталған екі 
арнайы автомобиль 
(Астана, Алматы 
қалаларының ІІД);су 
шашқыш қондырғымен 
жабдықталған ар-
найы техника, облыс 
халқының саны 1 
млн. адамға дейін - 1 
бірлік, 1 млн. астам 
-  2 бірлік

Жеңіл автомабиль-
дер үшін – 40 000 
км, кезекші бөлім 
автомобильдері үшін 
– 60 000км, автомо-
биль мас күйіндегі 
адамдарды тасы-
малдау автомобильі 
үшін – 40 000 км, жүк 
шассиі жəне автобустар 
базасындағы автомо-
бильдер, жүк шассиі ар-
найы автомобильдері, 
жүк автомобильдері 
жəне жолаушылар 
автобустары үшін – 
30 000 км

26 Метрополитендегі 
патрульдік 
полицияның саптық 
бөлінісі 

Бір автомобиль 
- құрамның штат 
санының 10 бірлігіне 
ПА

Құрамның штат 
санының  50 бірлігіне 
бір жолаушылар авто-
бусы (Астана, Алматы 
қалаларының ІІД); 
патрульдік полиция 
ротасына бір автомо-
биль (жылжымалы по-
лиция пункті) (Астана, 
Алматы қалаларының 
ІІД); екі автомобиль 
- патрульдік полиция 
ротасына НТА; бір 
автомобиль ротаға 
енбейтін патрульдік 
полиция взводына 
НТА; бір автомобиль 
–кинологтардың штат 
санының 8 бірлігіне 
НИТА, бірақ əрбір 
бөлініске біреуден 
кем емес

Жеңіл автомабильдер 
үшін – 60 000 км, жүк 
шассиі жəне автобустар 
базасындағы автомо-
бильдер, жүк шассиі ар-
найы автомобильдері, 
жүк автомобильдері 
жəне жолаушылар 
автобустары үшін – 
30 000 км

27 Уақытша ұстау 
изоляторын күзету 
жəне айдауылдау 
бөліністері, изоля-
торларларды нақты 
толтыру кезінде 
тəулігіне орта 
есеппен:

50 адамға дейін

50 адамнан астам

Бір автомобиль 
(Астана, Алматы 
қалаларының ІІД); 

Бір автомобиль 
(Астана, Алматы 
қалаларының ІІД); 

Қамауға алынған 
адамдарды тасымал-
дау үшін бір автомо-
биль (бұдан əрі-ҚА) 
Екі автомобиль -ҚА; 
шағын тонналы 
бір жүк автомобилі 
(облыстардың ІІД);

Жеңіл автомабильдер 
үшін – 40 000 км, авто-
зактар үшін – 60 000 км, 
жүк шассиі жəне авто-
бустар базасындағы 
автомобильдер, 
жүк шассиі арнайы 
автомобильдері, жүк 
автомобильдері жəне 
жолаушылар автобу-
стары үшін – 30 000 км

28 Айдауылдау 
қызметінің саптық 
бөлінісі

Бір автомобиль - 
бөліністің құрамының 
штат санының 6 
бірлігіне ҚА (Астана, 
Алматы қалаларының 
ІІД); бір автомобиль 
- бөлініс құрамының 
штат санының  
8 бірлігіне ҚА 
(облыстардың ІІД);

Автозактар үшін – 
60 000 км,

29 Белгілі бір 
тұрғылықты жері 
жəне құжаттары 
жоқ адамдар үшін 
қабылдау-тарату 
орны

Бір автомобиль 
(Астана, Алматы 
қалаларының ІІД);

Екі автомобиль (МАА); 
бортты немесе шағын 
тонналы бір жүк 
автомобилі

Жеңіл автомабильдер 
үшін – 40 000 км, жүк 
шассиі жəне автобустар 
базасындағы автомо-
бильдер, жүк шассиі ар-
найы автомобильдері, 
жүк автомобильдері 
жəне жолаушылар 
автобустары үшін – 
30 000 км

30 Əкімшілік тəртіппен 
тұтқындалған адам-
дар үшін арнайы 
қабылдау орны

Бір автомобиль 
(Астана, Алматы 
қалаларының ІІД);

Мас күйдегі адамдар-
ды тасымалдау үшін 
бір автомобиль - МАА; 
бортты немесе шағын 
тонналы бір жүк 
автомобилі

Жеңіл автомабильдер 
үшін – 40 000 км, мас 
күйдегі адамдарды 
тасымалдау үшін жүк 
шассиі жəне автобустар 
базасындағы автомо-
бильдер, жүк шассиі ар-
найы автомобильдері, 
жүк автомобильдері 
үшін – 40 000 км

31 Қызметтік иттерді 
ұстау питомнигі:
50 итке дейін

50 иттен көп

Бір автомобиль

Бір автомобиль

Шағын тонналы бір 
жүк автомобилі; бір 
автомобиль- НИТА 
Шағын тонналы бір 
жүк автомобилі; екі ав-
томобиль – НИТА

Жеңіл автомабильдер 
үшін – 40 000 км, жүк 
шассиі жəне автобустар 
базасындағы автомо-
бильдер, жүк шассиі ар-
найы автомобильдері, 
жүк автомобильдері 
жəне жолаушылар 
автобустары үшін – 
30 000 км

32 Жол-патрульдік 
полициясының 
саптық бөлінісі

Жол-патрульдік 
полициясының 
(бұдан əрі-ЖПП) 
ілесіп жүру 
бөліністері мен 
кезекші бөлім са-
нын есептемеген-
де, құрамның штат 
санының 3 бірлігіне 
бір жол-патрульдік 
автомобиль 

Құрамның штат 
санының  50 бірлігіне 
бір жолаушылар авто-
бусы (Астана, Алматы 
қалаларының ІІД); 
патрульдік полиция 
ротасына бір автомо-
биль (Астана, Алматы 
қалаларының ІІД); 
(жылжымалы поли-
ция пункті); құрамның 
штат санының 100 
бірлігіне бір жола-
ушылар автобусы 
(облыстардың ІІД); 
патрульдік полиция 
взводына бір автомо-
биль (облыстардың 
ІІД); (жылжымалы 
полиция пункті); 
екі автомобиль-
патрульдік полиция 
ротасына НТА; бір 
автомобиль - ротаға 
енбейтін патрульдік 
полиция взводына 
НТА; бір автомобиль 
– кинологтардың штат 
санының 8 бірлігіне 
НИТА, бірақ əрбір 
бөлініске біреуден 
кем емес. Құрамның 
штат санының  20 
бірлігіне бір мотоцикл; 
жол - көлік оқиғалары 
зардаптарын жоюға 
арналған екі авто-
мобиль (бұдан əрі-
ЖКОЖ); мемлекеттік 
тіркеу нөмірі 
белгілерін(бұдан 
əрі-МТНБ) ағында 
есептеуге арналған 
екі автомобиль, 
атты полицияға бір 
жүк автомобилі, өзі 
аударғыш бір авто-
мобиль, жылқыларды 
тасуға арналған үш 
автомобиль жəне 
дөңгелекті бір трактор, 
 «Шеп» бекеттеріне 
бір патрульдік автомо-
биль əрбір бекетке.

Патрульдік жеңіл ав-
томабильдер үшін 
– 80 000 км, ЖКО 
анықтауға шыққан 
автомобильдер үшін – 
60 000км, жүк шассиі 
жəне автобустар 
базасындағы автомо-
бильдер, жүк шассиі ар-
найы автомобильдері, 
жүк автомобильдері 
жəне жолаушылар 
автобустары үшін – 
40 000 км

1) Ілесіп жүру бөлінісі Эскорттық бөліністің 
санын есептемеген-
де, құрамның штат 
санының 3 бірлігіне 
бір автомобиль 
ЖП ПА

Жол - көлік оқиғасы 
(бұдан əрі - (ЖКО) 
зардаптарын жоюға 
арналған екі автомо-
биль ЖКОЖ (Астана, 
Алматы қалаларының 
ІІД); МТНБ ағында 
есептеуге арналған екі 
автомобиль (Астана, 
Алматы қалаларының 
ІІД);

Патрульдік жеңіл ав-
томабильдер үшін 
– 80 000 км, ЖКО 
анықтауға шыққан 
автомобильдер үшін – 
60 000км, жүк шассиі 
жəне автобустар 
базасындағы автомо-
бильдер, жүк шассиі ар-
найы автомобильдері, 
жүк автомобильдері 
жəне жолаушылар 
автобустары үшін – 
30 000 км

2) Эскорттық бөлініс Төрт автомо-
биль - ЖП ПА 
(Астана, Алматы 
қалаларының ІІД);

Арбасыз жиырма бес 
мотоцикл (Астана, 
Алматы қалаларының 
ІІД);

Жеңіл автомобиль-
дер үшін – 80 000км, 
мотоциклдер үшін – 
20 000 км.

33 Жол-патрульдік 
полициясының 
кезекші бөлімі

ЖКО орындарын 
қарауға шығу үшін 
төрт автомобиль 
(ЖКОА); ЖКО зардап-
тарын жоюға арналған 
екі автомобиль - 
ЖКОЖ

Жеңіл автомабильдер 
үшін – 40 000 км, ЖКО 
анықтауға шыққан 
автомобильдер үшін – 
60 000км,

34 Тіркеу-емтихандық 
бөлінісі

Бір автомобиль - ЕА 
инспекторлардың 
штат санының 6 
бірлігіне, бірақ əрбір 
бөлініске біреуден 
кем емес

Бір автомобиль - 
инспекторлардың 
штат санының 6 
бірлігіне ЕА, бірақ 
əрбір бөлініске 
біреуден кем емес

Жеңіл автомабильдер 
үшін – 40 000 км

35 Көші-қон 
полициясының 
саптық бөлінісі

Бір автомобиль 
құрамның штат 
санының 15 
бірлігіне, бірақ əрбір 
бөлініске біреуден 
кем емес

Бір автомобиль -МАА Жеңіл автомабильдер 
үшін – 40 000 км, мас 
күйдегі адамдарды 
тасымалдау үшін жүк 
шассиі жəне автобустар 
базасындағы автомо-
бильдер, жүк шассиі ар-
найы автомобильдері, 
жүк автомобильдері 
үшін – 40 000 км

36 Автошаруашылық Бір автомобиль; бір 
автомобиль ҚҚА; 
бір автомобиль 
жүргізу шеберлігін 
жетілдіру бойын-
ша практикалық 
сабақтар 
(жаттығулар) үшін

Бір автомобиль - 
жылжымалы жөндеу 
шеберханасы

Жеңіл автомабильдер 
үшін – 40 000 км, жүк 
шассиі жəне автобустар 
базасындағы автомо-
бильдер, жүк шассиі ар-
найы автомобильдері, 
жүк автомобильдері 
үшін – 30 000 км

37 Жалпы қолданатын 
көлік құралдары

Қатардан 
шыққандарды алма-
стыру үшін екі авто-
мобиль

Бортты үш жүк 
автомобилі (Астана, 
Алматы қалаларының 
ІІД);; шағын тонналы 
үш жүк автомобилі 
(Астана, Алматы 
қалаларының ІІД); орта 
немесе шағын сыныпты 
екі жолаушылар авто-
бусы (Астана, Алматы 
қалаларының ІІД); 
бортты жүк автомобилі 
(облыстардың 
ІІД);шағын тонналы 
екі жүк автомобилі 
(облыстардың ІІД); 
ІІД аппараты штаттық 
құрам санының  200 
бірлігіне орта немесе 
шағын сыныпты бір 
жолаушылар автобусы, 
бірақ біреуден кем емес 
(облыстардың ІІД);өзі 
аударғыш екі автомо-
биль; изотермиялық 
шанақты бір автомо-
биль; ерекше шағын 
сыныпты бір авто-
бус; бір автотиегіш; 
бір жанар-жағар май 
құятын; бір вакуумдық 
автомобиль; (ав-
томобиль немесе 
трактор шассиіндегі) 
жинайтын немесе су 
шашқыш бір əмбебап 
машина; дөңгелекті 
немесі шынжыр та-
банды бір трактор, жүк 
автомобильдерінің 
шассилеріндегі 
жəне автобус 
базасындағы арнайы 
автомобильдердің ор-
нына (олар жоқ кезде) 
осы тектес аналогты 
тағайындалған арнайы 
(«Универсал» үлгідегі)
жеңіл автомобильдерді 
пайдалана алады.

Жеңіл автомабильдер 
үшін – 40 000 км, жүк 
шассиі жəне автобустар 
базасындағы автомо-
бильдер, жүк шассиі ар-
найы автомобильдері, 
жүк автомобильдері 
жəне жолаушылар ав-
тобустары үшін – 30 000 
км, арнайы авто жөндеу 
шеберханасы
автомобильдері, 
автокрандар,
отынқұйғыш,
су шашқыштар, 
жинағыштар жəне т.б., 
мотоциклдер үшін 20 
00км, жұмысы мото-
сағатпен өлшенетін 
көлік құралдарына – 
1 200 мото-сағат.

Ескертпе:
Ұзақ қызметтік іссапарларда қолданылып жүретін автомобильдер үшін жылдық жүру 

эксплуатациясының нормасы ішкі істер органдары басшысының бұйрығымен ұлғаяды, 
бірақ жылына 10 000 километрден артық емес. 

4. Көліктегі ішкі істер органдарына көлік құралдарының  заттай номаларының 
тиесілігі

Р/с
№

Бөліністер мен 
қызметтер атауы

Жедел-
қызметтік жеңіл 

автомобильдердің 
жəне жеңіл ав-
томобильдер 

базасындағы арнайы 
автомобильдердің 

нормалары

Жүк шассиі жəне 
автобустар 
базасындағы 

жедел-қызметтік 
втомобильдердің, 
жүк шассиі арнайы 
автомобильдерінің, 
жүк автомобиль-

дерінің жəне жолау-
шы автобустарының 

нормалары

Ең жоғарғы жылдық 
норма эксплуатациясы

1 2 3 4 5
1 Көліктегі ІІД-нің 

аппараты
1) Басшылық Басшылықтың штат 

санының əр бірлігіне 
бір автомобиль (бастық 
жəне оның орынбасар-
ларына)

--- Жеңіл автомабильдер 
үшін – 40 000 км

2) Криминалдық поли-
ция немесе тергеу 
бөліністері 

Құрамның штат 
санының 5 бірлігіне бір 
автомобиль

--- Жеңіл автомабильдер 
үшін – 40 000 км

3) Ұйымдасқан 
қылмысқа жəне экс-
тремизмге қарсы 
күрес бөлінісі

Құрамның штат 
санының 3 бірлігіне 
бір автомобиль, 
бірақ əрбір бөлініске 
біреуден кем емес

--- Жеңіл автомабильдер 
үшін – 40 000 км

4) Есірткі бизнесіне 
қарсы күрес бөлінісі

Құрамның штат 
санының 3 бірлігіне 
бір автомобиль, бірақ 
біреуден кем емес

Ерекше шағын сы-
ныпты бір жолаушы-
лар автобусы

Жеңіл автомабильдер 
үшін – 40 000 км, жүк 
шассиі жəне автобустар 
базасындағы автомо-
бильдер, жүк шассиі 
арнайы автомобильдері, 
жүк автомобильдері жəне 
жолаушылар автобуста-
ры үшін – 30 000 км

5) Тергеу жəне 
анықтау бөліністері

Құрамның штат 
санының 8 бірлігіне 
бір автомобиль, 
бірақ əрбір бөлініске 
біреуден кем емес

--- Жеңіл автомабильдер 
үшін – 40 000 км

6) Жедел 
криминалистикалық 
бөлініс

--- Бір автомобиль 
- ЖКЗ

Жүк шассиі жəне автобу-
стар базасындағы авто-
мобильдер, жүк шассиі 
арнайы автомобильдері, 
жүк автомобильдері жəне 
жолаушылар автобуста-
ры үшін – 30 000 км

7) Техникалық қызмет 
бөлінісі

--- Бір автомобиль - 
ПБҚЖ; 
бір автомобиль 
- ЖБТ 

Жүк шассиі жəне автобу-
стар базасындағы авто-
мобильдер, жүк шассиі 
арнайы автомобильдері, 
жүк автомобильдері жəне 
жолаушылар автобуста-
ры үшін – 30 000 км

8) Кезекші бөлім Бір кезекші автомо-
биль - КБА

Бір кезекші автомо-
биль КБА

Жеңіл автомабильдер 
үшін – 60 000 км

2 Автошаруашылық Бір автомобиль; бір 
автомобиль ҚҚА

Орта немесе шағын 
сыныпты бір жолау-
шылар автобусы

Жеңіл автомабильдер 
үшін – 40 000 км, жүк 
шассиі жəне автобустар 
базасындағы автомо-
бильдер, жүк шассиі 
арнайы автомобильдері, 
жүк автомобильдері жəне 
жолаушылар автобуста-
ры үшін – 30 000 км

3 1)-8)-тармақтарда 
көрсетілмеген 
бөліністер

Құрамның штат 
санының 20 бірлігіне 
бір автомобиль, 
бірақ əрбір бөлініске 
біреуден кем емес

--- Жеңіл автомабильдер 
үшін – 40 000 км

4 Жалпы колданатын 
көлік құралдары

--- ІІД аппараты штат 
санының 200 
бірлігіне орта немесе 
шағын сыныпты бір 
жолаушылар авто-
бусы, бірақ біреуден 
кем емес; бортты 
бір жүк автомобилі; 
өзі аударғыш бір 
автомобиль; шағын 
тонналы бір автомо-
биль; бір автотиегіш; 
бір вакуумды авто-
мобиль; дөңгелекті 
немесе шынжыр та-
банды бір трактор

Жеңіл автомабильдер 
үшін – 40 000 км, жүк 
шассиі жəне автобустар 
базасындағы автомо-
бильдер, жүк шассиі ар-
найы автомобильдері, жүк 
автомобильдері жəне жо-
лаушылар автобустары 
үшін – 30 000 км, арнайы 
авто жөндеу шеберхана-
сы ав томо биль дері, авто-
крандар, отынқұйғыш, су 
шаш қыштар, жинағыш тар 
жəне т.б., мотоциклдер 
үшін 20 00км, жұмысы 
мото-сағатпен өлшенетін 
көлік құралдарына – 1 200 
мото-сағат.

5 Иттерді ұстайтын 
қызметтік ит өсіру 
питомнигі:
50-ге дейін

50-ден астам

Шағын тонналы бір 
жүк автомобилі; бір 
автомобиль - НИТА 
Шағын тонналы бір 
жүк автомобилі; екі 
автомобиль НИТА

Жүк шассиі жəне автобу-
стар базасындағы авто-
мобильдер, жүк шассиі 
арнайы автомобильдері, 
жүк автомобильдері жəне 
жолаушылар автобуста-
ры үшін – 30 000 км

6 Көліктегі желілік 
ішкі істер 
басқармасы 
(бөлімі) 

Кезекші бөлім, желілік 
полиция бөлімшелері 
жəне желілік полиция 
пункттері санын есепте-
мегенде, құрамның штат 
санының 20 бірлігіне 
бір автомобиль, бірақ 
əрбір бөлініске біреуден 
кем емес

Орта немесе шағын 
сыныпты бір жо-
лаушылар автобу-
сы; бортты немесе 
шағын тонналы бір 
жүк автомобилі

Жеңіл автомабильдер 
үшін – 40 000 км, жүк 
шассиі жəне автобустар 
базасындағы автомо-
бильдер, жүк шассиі 
арнайы автомобильдері, 
жүк автомобильдері жəне 
жолаушылар автобуста-
ры үшін – 30 000 км

1) Көліктегі желілік по-
лиция бөлімшесі

Кезекші бөлім са-
нын есептемеген-
де, құрамның штат 
санының 20 бірлігіне 
бір автомобиль, бірақ 
біреуден кем емес

--- Жеңіл автомабильдер 
үшін – 40 000 км

2) Кезекші бөлім Бір автомобиль - КБА --- Жеңіл автомабильдер 
үшін – 60 000 км

3) Көліктегі желілік по-
лиция пункті

Бір автомобиль --- Жеңіл автомабильдер 
үшін – 40 000 км

7 Уақытша ұстау 
изоляторын күзету 
жəне айдауылдау 
жөніндегі бөлініс, 
изолятордың нақты 
толуы кезінде 
тəулігіне орта 
есеппен:
50 адамға дейін
50 адамнан астам

Қамауға алынған 
адамдарды тасы-
малдау үшін бір 
автомобиль – (бұдан 
əрі – ҚА) 
Екі автомобиль ҚА 

Жүк шассиі жəне автобу-
стар базасындағы авто-
мобильдер, жүк шассиі 
арнайы автомобильдері, 
жүк автомобильдері 
жəне жолаушылар авто-
бустары үшін – 60 000 км

8 Белгілі бір 
тұрғылықты жері 
жəне құжаттары 
жоқ адамдар үшін 
қабылдау-тарату 
орны

Бір автомобиль Бір автомобиль МАА Жеңіл автомабильдер 
үшін – 40 000 км, жүк 
шассиі жəне автобустар 
базасындағы автомо-
бильдер, жүк шассиі 
арнайы автомобильдері, 
жүк автомобильдері жəне 
жолаушылар автобуста-
ры үшін – 40 000 км

9 Патрульдік 
полицияның саптық 
бөлінісі

--- Бір автомобиль - 
патрульдік полиция 
бөлінісіне ЖТА 

Жүк шассиі жəне автобу-
стар базасындағы авто-
мобильдер, жүк шассиі 
арнайы автомобильдері, 
жүк автомобильдері жəне 
жолаушылар автобуста-
ры үшін – 40 000 км

5. Астана, Алматы қалаларының жəне облыстардың қылмыстық-атқару жүйесі 
бөліністеріне көлік құралдарының  заттай нормаларының тиесілігі

Р/с
№

Бөліністер мен 
қызметтер атауы

Жедел-
қызметтік жеңіл 
автомобиль-
дердің жəне 
жеңіл авто-
мобильдер 
базасындағы 

арнайы 
автомобиль-
дердің норма-

лары

Жүк шассиі жəне авто-
бустар базасындағы 
жедел-қызметтік 

автомобильдердің, 
жүк шассиі арнайы 
автомобильдерінің, 

жүк автомобильдерінің 
жəне жолаушылар 

автобустарының нор-
малары

Ең жоғарғы жылдық 
норма эксплуата-

циясы

1 2 3 4 5
1 Басшылық Басшылықтың 

штат санының əр 
бірлігіне бір авто-
мобиль (бастық 
жəне оның орын-
басарлары)

--- Жеңіл автомабильдер 
үшін – 40 000 км

1) Құрылымдық 
бөліністер

Кезекші бөлім 
жəне қылмыстық-
атқару инс пекция-
сының бөлінісі са-
нын есептемеген-
де, штат санының 
20 бірлігіне бір 
автомобиль

--- Жеңіл автомабильдер 
үшін – 40 000 км

2) Кезекші бөлім Бір автомобиль --- Жеңіл автомабильдер 
үшін – 60 000 км

2 Қылмыстық-атқару ин-
спекциясы (облыстың)

Бір автомобиль --- Жеңіл автомабильдер 
үшін – 40 000 км

3 Қылмыстық - атқару 
инспекциясы (Астана 
жəне Алматы 
қалаларының)

Бір автомобиль --- Жеңіл автомабильдер 
үшін – 40 000 км

4 Қылмыстық-атқару ин-
спекциясы (ауданның, 
облыстағы қаланың, 
Астана жəне Алматы 
қалаларының)

Бір автомобиль --- Жеңіл автомабильдер 
үшін – 40 000 км

5 Түзеу мекемелері, 
тергеу 
қамауындағыларды 
ұстайтын тергеу изо-
ляторы 
500 адамға дейін Бір автомобиль

Бортты екі жүк автомобилі; 
изотермиялық шанақты бір 
автомобиль; штаттық құрам 
санының 100 бірлігіне бір 
орта сыныпты автобус, бірақ 
біреуден кем емес; бір ваку-
умды автомобиль; қамауға 
алынған адамдарды тасы-
малдайтын автомобиль; 
автоцистерна; бір трактор; бір 
санитариялық автомобиль; 
өрт сөндіруге арналған бір ав-
томобиль; қоқыс тасу үшін ар-
найы шанақпен жабдықталған 
бір автомобиль; бір экскава-
тор; бір бульдозер (мекеменің 
теңгерімінде су құбырлары, 
кəріз, кəбіл жəне электр тогы 
əлсіз желілер болған кезде); 
суық климатты өңірлерге 
жабық үлгідегі қарда жүргіш 
(Ақмола, Шығыс Қазақстан, 
Қарағанды, Қостанай, 
Павлодар, Солтүстік 
Қазақстан, Ақтөбе жəне Батыс 
Қазақстан облыстары)

Жеңіл автомабильдер 
үшін – 40 000 км, ав-
тозактар үшін – 60 000 
км, жүк шассиі жəне ав-
тобустар базасындағы 
автомобильдер, 
жүк шассиі арнайы 
автомобильдері, жүк 
автомобильдері жəне 
жолаушылар автобу-
стары үшін – 30 000 км, 
арнайы авто жөндеу 
шеберханасы
автомобильдері, 
автокрандар,
отынқұйғыш,
су шашқыштар, 
жинағыштар жəне т.б., 
мотоциклдер үшін 20 
00 км, жұмысы мото-
сағатпен өлшенетін 
көлік құралдарына – 
1 200 мото-сағат.

(Жалғасы. Басы 22-бетте) 

(Соңы 24-бетте) 
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501-ден 1000 адамға 
дейін

Екі автомобиль Бортты үш жүк автомобилі; 
изотермиялық шанақты 
бір автомобиль; штаттық 
құрам санының 100 бірлігіне 
орта сыныпты бір автобус, 
бірақ біреуден кем емес; 
бір ваккумдық автомобиль; 
қамауға алынғандарды 
таситын екі автомобиль; 
автоцистерна; бір трак-
тор; бір санитариялық 
автомобиль; өрт сөндіруге 
арналған бір автомобиль; 
қоқыс тасу үшін арнайы 
шанақпен жабдықталған 
бір автомобиль; бір экс-
каватор; бір бульдозер 
(мекеменің теңгерімінде 
су құбырлары, кəріз, кəбіл 
жəне электр тогы əлсіз 
желілер болған кезде); 
суық климатты өңірлерге 
жабық үлгідегі қарда 
жүргіш (Ақмола, Шығыс 
Қазақстан, Қарағанды, 
Қостанай, Павлодар, 
Солтүстік Қазақстан, Ақтөбе 
жəне Батыс Қазақстан 
облыстары); су шашқыш 
қондырғымен жабдықталған 
арнайы техника

Жеңіл автомабильдер 
үшін – 40 000 км, ав-
тозактар үшін – 60 000 
км, жүк шассиі жəне ав-
тобустар базасындағы 
автомобильдер, 
жүк шассиі арнайы 
автомобильдері, жүк 
автомобильдері жəне 
жолаушылар автобу-
стары үшін – 30 000 км, 
арнайы авто жөндеу 
шеберханасы
автомобильдері, 
автокрандар,
отынқұйғыш,
су шашқыштар, 
жинағыштар жəне т.б., 
мотоциклдер үшін 20 
00 км, жұмысы мото-
сағатпен өлшенетін 
көлік құралдарына – 
1 200 мото-сағат.

1000 адамнан астам Үш автомобиль Бортты төрт жүк автомобилі; 
изотермиялық шанақты бір 
автомобиль; штаттық құрам 
санының 100
бірлігіне бір орта сыныпты 
автобус, бірақ біреуден кем 
емес; бір вакуумдық автомо-
биль; қамауға алынғандарды 
таситын екі автомобиль; 
автоцистерна; бір трактор; 
бір санитариялық автомо-
биль; өрт сөндіруге арналған 
бір автомобиль; қоқыс тасу 
үшін арнайы шанақпен 
жабдықталған бір автомо-
биль; бір экскаватор; бір буль-
дозер (мекеменің теңгерімінде 
су құбырлары, кəріз, кəбіл 
жəне электр тогы əлсіз 
желілер болған кезде); суық 
климатты өңірлерге жабық 
үлгідегі қарда жүргіш (Ақмола, 
Шығыс Қазақстан, Қарағанды, 
Қостанай, Павлодар, 
Солтүстік Қазақстан, Ақтөбе 
жəне Батыс Қазақстан об-
лыстары); су шашқыш 
қондырғымен жабдықталған 
арнайы техника

Жеңіл автомабильдер 
үшін – 40 000 км, ав-
тозактар үшін – 60 000 
км, жүк шассиі жəне ав-
тобустар базасындағы 
автомобильдер, 
жүк шассиі арнайы 
автомобильдері, жүк 
автомобильдері жəне 
жолаушылар автобу-
стары үшін – 30 000 км, 
арнайы авто жөндеу 
шеберханасы
автомобильдері, 
автокрандар,
отынқұйғыш,
су шашқыштар, 
жинағыштар жəне т.б., 
мотоциклдер үшін 20 
00 км, жұмысы мото-
сағатпен өлшенетін 
көлік құралдарына – 
1 200 мото-сағат.

1) Кезекші бөлімі Жүріп өту 
мүмкіндігі жоғары 
бір автомобиль

Жеңіл автомабильдер 
үшін – 60 000 км

Ескертпе:
Ұзақ қызметтік іссапарларда қолданылып жүретін автомобильдер үшін жылдық жүру 

эксплуатациясының нормасы ішкі істер органдары басшысының бұйрығымен ұлғаяды, 
бірақ жылына 10 000 километрден артық емес. 

6. Астана, Алматы қалаларындағы жəне обыстардағы  төтенше жағдайлар 
бөліністеріне көлік құралдарының  заттай нормаларының тиесілігі

Р/с
№

Бөліністер мен 
қызметтер атауы

Жедел-
қызметтік 
жеңіл 

автомобиль-
дердің жəне 
жеңіл авто-
мобильдер 
базасындағы 

арнайы 
автомобиль-
дердің нор-
малары

Жүк шассиі жəне авто-
бустар базасындағы 
жедел-қызметтік 

автомобиль-дердің, 
жүк шассиі арнайы 
автомобиль-дерінің, 

жүк автомобильдерінің 
жəне жолаушылар 

автобустарының нор-
малары

Ең жоғарғы жылдық нор-
ма эксплуатациясы

1 2 3 4 5
1 Астана, Алматы 

қалаларындағы 
жəне облыстардағы 
териториялық 
бөліністер

8 
траспорттық 
құрылғы

--- Жеңіл автомабильдер үшін 
– 40 000 км

2 Қалалық (аудандық) 
бөліністер

Штат 
санының 10 
бірлігіне бір 
автомобиль

--- Жеңіл автомабильдер үшін 
– 40 000 км

7. Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің білім беру ұйымдарына 
көлік құралдарының заттай нормаларының тиесілігі

Р/с
№

Бөліністер мен 
қызметтер атауы

Жедел-
қызметтік 
жеңіл 
автомобиль-
дердің жəне 
жеңіл авто-
мобильдер 
базасындағы 
арнайы 
автомобиль-
дердің нор-
малары

Жүк шассиі жəне авто-
бустар базасындағы 
жедел-қызметтік 
автомобильдердің, 
жүк шассиі арнайы 
автомобильдерінің, 
жүк автомобильдерінің 
жəне жолаушылар 
автобустарының нор-
малары

Ең жоғарғы жылдық нор-
ма эксплуатациясы

1 2 3 4 5
1 ІІМ-нің білім беру 

ұйымдары
Жоғары оқу 
орындарына 
бес автомо-
биль жəне 
академияға 
қосымша
екі автомо-
биль

Ауыспалы құрамның штаттық 
саны (сырттай оқитын 
тыңдаушылардан басқа) 
400 бірлікке дейін болғанда 
бортты екі жүк автомобилі 
жəне қосымша ауыспалы 
құрамның штат санының 
əрбір 200 бірлігіне бортты 
бір жүк автомобилі; шағын 
тонналы бір жүк автомобилі; 
нан тасуға арналған бір авто-
мобиль; ауыспалы құрамның 
штат саны 300 бірлікке дейін 
болғанда орта немесе шағын 
сыныпты екі жолаушылар 
автобусы жəне қосымша 
ауыспалы құрамның штат 
санының əрбір 200 бірлігіне 
бір автобус

Жеңіл автомабильдер 
үшін – 40 000 км, жүк 
шассиі жəне автобустар 
базасындағы автомо-
бильдер, жүк шассиі ар-
найы автомобильдері, жүк 
автомобильдері жəне жола-
ушылар автобустары үшін 
– 30 000 км, арнайы авто 
жөндеу шеберханасы
автомобильдері,
автокрандар,
отынқұйғыш,
су шашқыштар,
жинағыштар жəне т.б., 
мотоциклдер үшін 20 
00 км, жұмысы мото-
сағатпен өлшенетін көлік 
құралдарына – 1 200 мото-
сағат.

Автомобиль жүргізуді оқыту кезінде (бұл оқу бағдарламасында 
көзделген болса) 

1) жалпы курс бойынша:
--- Бір автомо-

биль - ауыспа-
лы құрамның 
əрбір 100 
бірлігіне ЕА

--- Жеңіл автомабильдер үшін 
– 40 000 км

2)жол-патрульдік полициясының инспекторларын даярлау курсы 
бойынша:

--- Əрбір оқу 
тобына екі ав-
томобиль

--- Жеңіл автомабильдер үшін 
– 40 000 км

2 Қатардағы жəне 
басшы құрамның 
оқу орталықтары

--- ---

1) Қатардағы жəне 
басшы құрамның 
оқу орталықтары 
(жол- патрульдік 
полициясының 
қатардағы жəне 
басшы құрамының 
оқу бөліністерінен 
басқа)

Ауыспалы 
құрамның 250 
бірлігіне бір 
автомобиль, 
бірақ біреуден 
кем емес

Ауыспалы құрамның 
150 адамына орта не-
месе шағын сыныпты 
бір жолаушылар автобу-
сы, бірақ біреуден кем 
емес; бортты бір жүк 
автомобилі; шағын тонна-
лы бір жүк автомобилі; бір 
автомобиль - НИТА (оқу 
бағдарламасында кино-
лог- мамандарды даярлау 
көзделген жағдайда); нан 
тасуға арналған бір ав-
томобиль

Жеңіл автомабильдер үшін 
– 40 000 км, жүк шассиі жəне 
автобустар базасындағы 
автомобильдер, жүк шассиі 
арнайы автомобильдері, жүк 
автомобильдері жəне жола-
ушылар автобустары үшін 
– 30 000 км, арнайы авто 
жөндеу шеберханасы
ав томобильдері, автокран-
дар, отынқұйғыш, су шаш-
қыштар, жинағыштар жəне 
т.б., мотоциклдер үшін 20 00 
км, жұмысы мото-сағатпен 
өлшенетін көлік құрал-
дарына – 1 200 мото-сағат.

Автомобильді жүргізіп үйрену үшін (бұл оқу бағдарламасында 
көзделген болса):

--- Үш автомо-
биль оқу тобы-
на ЕА

Бір жүк автомобилі оқу 
тобына ЕА

Жеңіл автомабильдер 
үшін – 40 000 км, жүк 
шассиі жəне автобустар 
базасындағы автомо-
бильдер, жүк шассиі ар-
найы автомобильдері, 
жүк автомобильдері жəне 
жолаушылар автобустары 
үшін – 30 000 км

2) Жол-патрульдік 
полициясының 
қатардағы жəне 
басшы құрамының 
оқу орталықтары

Бір автомо-
биль ауыспа-
лы құрамның  
250 бірлігіне, 
бірақ əр 
оқу тобына 
біреуден кем 
емес

Ауыспалы құрамның 150 
адамына орта немесе 
шағын сыныпты бір жола-
ушылар автобусы, бірақ 
бір автобустан кем емес; 
бортты бір жүк автомобилі; 
шағын тонналы бір жүк 
автомобилі; нан тасуға 
арналған бір автомобиль

Жеңіл автомабильдер үшін 
– 40 000 км, жүк шассиі жəне 
автобустар базасындағы 
автомобильдер, жүк шассиі 
арнайы автомобильдері, жүк 
автомобильдері жəне жола-
ушылар автобустары үшін 
– 30 000 км, арнайы авто 
жөндеу шеберханасы авто-
мобильдері, автокрандар, 
отынқұйғыш, су шашқыштар, 
жинағыштар жəне т.б., мо-
тоциклдер үшін 20 00 км, 
жұмысы мото-сағатпен 
өлшенетін көлік құралдарына 
– 1 200 мото-сағат.

 Ескертпе: 
 Жеңіл автомобильдер штатында түнгі уақыттағы жұмыс үшін бір кезекші автомобиль 

бөлу көзделеді (осы нормаларшегінде жəне жүргізушілер болған кезде).
 Қала сыртында оқу орталығы (лагерь) болған кезде көліктік құралдары штатына 

қосымша: өрт сөндіруге арналған бір автомобиль, бір қозғалыс қауіпсіздігі автомобилі, 
бір өзі аударғыш автомобиль, бір санитариялық автомобиль, шағын тонналы бір жүк 
автомобилі, дөңгелекті немесе шынжыр табанды бір трактор.

  Жедел қызмет бөліністері үшін мамандарды даярлауды жүзеге асыратын ІІМ білім 
беру ұйымдары көлік құралдарының штаттарына оқу процесін қамтамасыз ететін үш ав-
томобиль қосымша енгізіледі.

8. Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі жүйесі емдеу-профилактикалық 
мекемелеріне көлік құралдарының  заттай нормаларының тиесілігі

Р/с 
№ 

Медициналық қызмет 
көрсетуге бекітілген 

адамдар саны

 «Үйде медициналық 
көмек көрсету» 

жеңіл автомобиль-
дер нормалары

Санитариялық ав-
томобильдер нор-
малары (жеңіл, жүк 
автомобильдері 

шассилері мен автобус 
базасында)

Ең жоғарғы 
жылдық нор-
ма эксплуата-

циясы

1 2 3 4 5
1. Емханалар (амбулаториялар)

5000-ға дейін
5001-ден 12000-ға дейін
12001-ден 17000-ға дейін
17001-ден 20000-ға дейін
20000-нан астам

1
2
3
3
4

1
2
2
3
4

40 000 км

2. Стационарлар

Төсектер саны

 «Үйде медициналық 
көмек көрсету» жеңіл 
автомобильдер нор-
малары

Санитариялық автомо-
бильдер нормалары 
(жеңіл, жүк автомобильдері 
шассилері мен автобус 
базасында)

50-ге дейін
51-ден 100-ге дейін
101-ден 200-ге дейін
200-ден астам

-
1
1
2

1
1
2
3

40 000 км

Аббревиатуралардың толық жазылуы:
ІІМ - Ішкі істер министрлігі
ҚАЖК - Қылмыстық-атқару жүйесі комитеті
ІІД - Ішкі істер департаменті
КІІД - Көліктегі ішкі істер департаменті
ҚАЖД - Қылмыстық-атқару жүйесі департаменті
ТД – Тыл департаменті
ТҚД – Техникалық қызмет көрсету департаменті
ІІО - Ішкі істер органдары
ІІБ – Ішкі істер басқармасы
ҚАЖ – Қылмыстық-атқару жүйесі
ЖППБ – Жол-патурльдік полициясы басқармасы
МКҚБ – Мамандандырылған күзет қызметі басқармасы
ТҚБ – Тылдық қамтамасыз ету басқармасы
ТМ – Түзеу мекемесі
ТИ – Тергеу изоляторы
АМЖ – Арнайы мақсаттағы жасақ
АМБ – Арнайы мақсаттағы бөлініс
ЖҚАЖ – Жылдам қимылдайтын арнайы жасақ
ПКҚ – Патрульдік-күзет қызметі
ТҚб – Тылдық қамтамасыз ету бөлімі
ЖКБ – Жедел-криминалистік бөлініс
БӨП – Бақылау-өткізу пункті
КБӨП – Көліктік бақылау-өткізу пункті
ЖБТ –Жылжымалы байланыс торабы
ЖЯФЗ – Жылжымалы ядролық-физикалық зертхана
ЖКЗ – Жылжымалы криминалистік зертхана
ЖСАЗ – Жылжымалы сот-автотехникалық зертхана
ЖДКЗ - Жылжымалы дəрігерлік-криминалистикалық зертхана
ЖӨЖТЗ - Жылжымалы өрт-жарылғыштехникалық зертхана
ОҚҚЖР- Орташа қуатты қысқа желілік радиостанциялар

РРБСЖП – Радио жəне радио-техникалық бақылау станциясының жылжымалы пункті 
РРС - Радиорелелік станция
ЖКОА – Жол көлік оқиғалары орындарын қарауға арналған автомобиль
АТС – Автоматтандырылған телефон станциясы
ПБҚЖ - Байланыс құралдарының профилактикасына жəне жөндеуге арналған ав-

томобиль
ПА – Патрульдік автомобиль
ЖП ПА – Жол полициясы патрульдік автомобилі
КБА – Кезекші бөлім автомобилі
ҚҚА – Қозғалыс қауіпсіздігі қызметінің автомобилі
ША - Штабтық автобус
ЕА – Емтихандық автомобиль
МАА – Мас адамдарды тасымалдау автомобилі
ТА - Қамауға алынған адамдарды тасымалдау
НТА – Нарядтарды тасымалдайтын автомобиль
НИТА – Нарядтарды иттерімен бірге тасымалдайтын автомобиль
БТР – Броньдытранспортер
ББШМ - Броньды бақылау-шолу машинасы 
МС-8/2 – Құпия құжаттарды тасымалдау автомобилі (металл сейф) 
ЖДС – Жылжымалы диагностикалық станция
ЖКОЖ - Жол көлік оқиғалары зардаптарын жоюға арналған автомобиль
ЖЖБЗ – Жолдың жай-күйін бақылайтын зертхана
 МТНБ - Мемлекеттік тіркеу нөмірі белгілері
ЖКО – Жол көлік оқиғасы.

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2015 жылғы 26 
желтоқсанда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне 
№12515 болып енгізілді.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
ІШКІ ІСТЕР МИНИСТРЛІГІНІҢ БҰЙРЫҒЫ

2015 жылғы 2 желтоқсан            №981           Астана қаласы

Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрінің кейбір 
бұйрықтарына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

«Нормативтік құқықтық актілер туралы» Қазақстан Республикасының 1998 жылғы 24 
наурыздағы Заңының 43-1-бабына сəйкес бұйырамын:

1. Осы бұйрыққа қосымшаға сəйкес өзгерістер мен толықтырулар енгізілетін Қазақстан 
Республикасы Ішкі істер Министрінің кейбір бұйрықтарының тізбесі бекітілсін.

2. Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі Əкімшілік полиция комитеті 
(И.В.Лепеха) заңнамада бекітілген тəртіпте:

1) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуді:
2) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік 

тіркегеннен кейін күнтізбелік он күн ішінде оны мерзімді баспа басылымдарында жəне 
«Əділет» ақпараттық-құқықтық жүйесіне ресми жариялауға жолдауды;

3) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік 
тіркегеннен кейін күнтізбелік он күн ішінде Қазақстан Республикасы Əділет министрлігі 
«Республикалық құқықтық ақпарат орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы 
республикалық мемлекеттік кəсіпорынға бұйрық жобасын жолдауды;

4) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің ресми интерент-
ресурсына орнластыруды;

5) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Əділет министрілігінде мемлекеттік 
тіркегеннен кейін күнтізбелік он күн ішінде осы бұйрықтың 2), 3) жəне 4) тармақтарында 
көзделген іс-шаралардың орындалуы туралы мəліметтерді Қазақстан Республикасы Заң 
департаментіне ұсынуды қамтамасыз етсін.

3. Осы бұйрықтың орындалуын Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрінің орынба-
сары полиция генерал-майоры Е.З.Тургумбаевқа жəне Қазақстан Республикасы Əкімшілік 
полиция комитетіне (Лепеха И.В.) жүктелсін.

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

Министр полиция генерал-полковнигі 
Қ.ҚАСЫМОВ

«КЕЛІСІЛДІ»
Қазақстан Республикасының Бас прокуроры
____________ А.Қ.Даулбаев
2015 жылғы 2 желтоқсан

Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрінің 
2015 жылғы 2 желтоқсандағы №981 бұйрыққа қосымша

Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрінің өзгерістер мен толықтырулар 
енгізілетін кейбір бұйрықтарының тізбесі 

1. «Бақылау жəне қадағалау функцияларына байланысты емес, қоғамдық тəртiптi 
қамтамасыз ету жөнiндегi iс-шараларға азаматтарды тарту ережесін, олардың нысанда-
ры мен түрлерiн бекіту туралы» Ішкі істер министрінің 2004 жылғы 27 қарашадағы № 641 
бұйрығына (Нормативтік құқықтық актілердіні мемлекеттік тіркеу тізімінде № 3326 болып 
тіркелген) мынадай өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:

көрсетілген бұйрықпен бекітілген Бақылау жəне қадағалау функцияларына байланы-
сты емес, қоғамдық тəртiптi қамтамасыз ету жөнiндегi iс-шараларға азаматтарды тарту 
ережесінде, олардың нысандары мен түрлерiнде:

9-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«9. Ереженің 6-жəне 8-тармақтарында көрсетілген іс-шаралардың алдында, қоғамдық 

тəртіпті қам тамасыз етуге қатысатын азаматтармен учаскелік полиция пункттерінде 
жергілікті полиция қызме тінің қызметкерлері жүзеге асыратын құқықтық-түсіндіру 
жұмыстары жүргізіледі, оған:

1) қоғамдық тəртіпті қамтамасыз етуге қатысатын азаматтарға құқықтары мен 
міндеттерін түсіндіру;

2) криминогендік жағдайдың жай-күйі жəне іздестірудегі адамдар туралы хабарлау;
3) есепте тұрған адамдармен жеке профилактикалық жұмыстар жүргізудің тəртібі мен 

ережелері туралы нұсқама;
4) қажетті қорғану құқығын түсіндіру, құқыққа қарсы қол сұғушылықтардың жолын кесу, 

құқық бұзушыны ұстау жəне оны ішкі істер органдарына жеткізу үшін қажетті шаралардың 
тəртібі мен шегі, сондай-ақ қылмыстық, қылмыстық іс жүргізу жəне əкімшілік заңнаманың 
өзге де нормалары;

5) төтенше оқиғалардың, қайғылы оқиғалардың салдарынан зардап шеккен, сондай-ақ 
дəрменсіз күйде жатқан азаматтарға көмек көрсетудің тəртібі мен ережесі туралы нұсқама;

6) жол қозғалысы ережесін бұзу мен құқық бұзушылықтардың алдын алу кіреді.»;
12-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«12. Қоғамдық тəртіпті қамтамасыз етуге қатысатын азаматтарға олардың құқық қорғау 

саласындағы құқықтары мен міндеттерін түсіндіру азаматтар осы мəселе бойынша көмек 
көрсетуге ниет білдірген жергілікті полиция қызметі бөлімшесіне жүктеледі.»;

13-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«13. Қоғамдық тəртіпті қамтамасыз етуге қатысуға ниет білдірген азамат ішкі істер 

органына еркін нысанда өтініш береді, оған Қазақстан Республикасының азаматы 
жеке куəлігінің не паспортының көшірмесін, өмірі мен денсаулығын сақтандыру туралы 
келісімшарт болған жағдайда оның көшірмесін қоса береді. Азаматтың өтінішінде ол 
қатысуға ниет білдірген қоғамдық тəртіпті қамтамасыз ету саласы жəне тиісті жергілікті 
полиция қызметі бөлімшесінің атауы көрсетіледі.»;

14-тармақтың екінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
«Қоғамдық тəртіпті қамтамасыз етуге көмек көрсетуге ниет білдірген азаматтың өтінішін 

өндірісіне қабылдаған ішкі істер органының басшысы жəне жергілікті полиция қызметі 
бөлімшесі тексеру іс-шараларын уақтылы жүргізуді жəне жинақталған материалдарды 
жергілікті атқарушы органға жіберуді қамтамасыз етеді.»;

16-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«16. Азаматтың тіркелгені туралы ақпаратты алғаннан кейін жергілікті полиция қызметі 

бөлімшесі оған есепке алу ісін ашады, ол Ережеге 1-қосымшаға сəйкес нысан бойынша 
қоғамдық тəртіпті қамтамасыз етуге қатысатын азаматтардың есепке алу істерін тіркеу 
журналында есепке алынады. Қоғамдық тəртіпті қамтамасыз етуге қатысатын азаматтар 
ұжымына бір бақылау ісі ашылады, ол Ережеге 2-қосымшаға сəйкес нысан бойынша қоғамдық 
өзінше қызмет көрсету бірлестіктерін қадағалау істерін тіркеу журналында есепке алынады.

Азаматтар мен қоғамдық бірлестіктерді жалпы есепке алу жəне қоғамдық тəртіпті 
қамтамасыз ету саласындағы олардың қызметін үйлестіруді жергілікті полиция қызметінің 
басшысы жүзеге асырады.»;

21-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«21. Ереженің 20-тармағында аталған мəн-жайлар туындаған кезде ауданның 

(облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органы тиісті ішкі істер органының 
ұсынымы бойынша бұл азаматты қоғамдық тəртіпті қамтамасыз етуге қатысатын аза-
маттар есебінен шығарады. Қоғамдық тəртіпті қамтамасыз етуге азаматтың қатысуын 
тоқтату туралы материалдарды дайындауды ол есепте тұрған жергілікті полиция қызметі 
бөлімшесі қамтамасыз етеді.»;

23-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«23. Қоғамдық тəртіпті қамтамасыз етуге қатысатын азаматтарды есепке алуды, 

тіркеуді жəне куəліктер мен омырау белгілерін беруді Ережеге 3-қосымшаға сəйкес нысан 
бойынша аудандық (қалалық, қаладағы аудандық) ішкі істер органының жергілікті полиция 
қызметі бөлімшелері жүзеге асырады.»;

26-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«26. Қоғамдық тəртіпті қамтамасыз етуге қатысатын азаматтарды есепке алу істерін 

жүргізетін жергілікті полиция қызметі бөлімшелері ай сайын жұмыс қорытындысын 
шығарады, талдау анықтамасын ресімдеп, Қазақстан Республикасының заңнамасында 
көзделген көтермелеу шараларын қолдану мақсатқа сай екендігі туралы дəлелденген 
ұсынысты ішкі істер органдарының басшылығына ұсынады.»;

28-тармақтың бірінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
«28. Қорытындыланған талдау анықтамалары жергілікті полиция қызметі бөлімше-

лерінің өкілдері мен көтермелеуге ұсынылған азаматтар шақырыла отырып, қалалық, 
аудандық ішкі істер органы басшылығының кеңесінде қаралады. Кеңес қорытындысы 
бойынша жергілікті атқарушы органға қоғамдық тəртіпті сақтауда, қылмыстардың алдын 
алуда, жолын кесуде жəне ашуда, қылмыстарды жасаған адамдарды іздестіру мен ұстауда 
белсенді түрде көмек көрсеткені жөнінде ұсынымхат əзірлеу туралы шешім шығарылады.»;

мынадай мазмұндағы 29 жəне 30-тармақтармен толықтырылсын:
«29. Сондай-ақ жергілікті атқарушы органдарында тіркелмеген азаматтар, егер олар 

құқық бұзушылықтардың алдын алуға, жолын кесуге, ашуға немесе оларды жасаған 
адамдарды ұстауға көмек көрсетсе, көтермелеуге ұсынылады;

30. Сонымен қатар, ауыр жəне аса ауыр қылмыстардың алдын алуға, жолын кесуге не-
месе ашуға, оларды жасаған адамдарды ұстауға белсенді көмек көрсеткен азаматтар ауда-
ндық, қалалық, облыстық ішкі істер органы бастығының құқықтарымен көтермеленуі мүмкін.»;

2. «Əкімшілік қадағалауда тұрған адамдарды есепке алу ережесін бекіту туралы» 
Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрінің 2005 жылғы 11 ақпандағы № 97 бұйрығына 
(Нормативтік құқықтық актілердіні мемлекеттік тіркеу тізімінде № 3505 болып тіркелген, 
«Юридическая газета» газетінің 2005 жылғы 4 қарашадағы № 204-205 (938-939) санында 
жарияланған) мынадай өзгерістер енгізілсін:

көрсетілген бұйрықпен бекітілген Əкімшілік қадағалауда тұрған адамдарды есепке 
алу ережесінде:

4-тармақтың екінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
«Əкімшілік қадағалау істері ішкі істер органының қызметтік үй-жайында сақталады, 

ал оларды жүргізу учаскелік полиция инспекторларының басшылығымен бөлімше 
инспекторларының біріне жүктеледі. Аудандық (қалалық, қаладағы аудандық) ішкі істер ор-
ганы (бұдан əрі - ҚАІІО) жергілікті полиция қызметі бастығының бұйрығы бойынша əкімшілік 
қадағалау істері тиісті сақталу жағдайларындағы учаскелік полиция инспекторының (бұдан 
əрі - учаскелік инспектор) қызметтік үй-жайында сақталады.»;

5-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«5. Есепте тұрғандармен профилактикалық жұмыс жүргізу барысын ҚАІІО жергілікті 

полиция қызметінің бастығы жəне оның орынбасары бақылайды, олар тоқсан сайын 
əкімшілік қадағалау істерінің жүргізілуін тексереді.»;

7-тармақтың бірінші жəне екінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
«7. Учаскелік инспектор мекемеден хабарлама, сондай-ақ əкімшілік қадағалау орнату 

туралы қаулыны алған сəттен бастап тəулік ішінде Қазақстан Республикасының аумағынан 
тыс жерге шығуға тыйым салуға Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік комитетінің 
«Бүркіт» бірыңғай ақпараттық жүйесіне енгізу үшін тапсырма жоспарын толтыра ды (Ережеге 
2-қосымша) жəне «Бүркіт» бірыңғай ақпараттық жүйесіне енгізу үшін облыстың, республикалық 
маңызы бар қалалардың, астананың жергілікті полиция қызметінің бастығына жолдайды.

Таңдаған тұрғылықты жеріне келгеннен жəне қадағалаудағыны есепке қойғаннан 
кейін учаскелік инспектор оған тұрғылықты жері бойынша тіркеу ережесін сақтау 
туралы ескертеді жəне олардың сот орнатқан шектеуді сақтауын бақылайды, бас 
бостандығынан айыру орындарынан жіберілген ақпараттық-іздеу картасында (бұдан əрі 
– Т-АІК) көрсетілген деректердің шынайылығын тексереді, Заңның 7-бабында көзделген 
шектеулерді орнату туралы өз ұсыныстарын ҚАІІО жергілікті полиция қызметінің бастығына 
баяндайды, қадағалаудағыға байланыс сызбасын (3-қосымша) толтырады.»;

8-тармақтың бірінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
«8. Заңның 7-бабына сəйкес жергілікті полиция қызметінің бастығы қадағаланушыға 

шектеу орнату туралы ұсыныс жасайды (5-қосымша) жəне оны үш күн ішінде сотқа 
жібереді. Жергілікті полиция қызметінің бастығы соттың шектеу орнату туралы қаулысын 
алып, учаскелік инспектордың қатысуымен қадағаланушыға əкімшілік қадағалаудың 
тəртібін, оның міндеттерін жəне орнатылған қадағалаудың тəртібі мен шектеулерін бұзғаны 
үшін жауапкершілігін түсіндіреді.»;

8-тармақтың үшінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
«Шектеулер тізбесін қысқарту немесе оны толықтыру туралы ұсынысты əкімшілік 

қадағалауды жүзеге асыратын учаскелік инспектор дайындайды жəне оған ҚАІІО жергілікті 
полиция қызметінің бастығы қол қойғаннан кейін сотқа жібереді. Судьяның шектеулерді 
өзгерту туралы қаулысы алынғаннан кейін үш күн мерзім ішінде қадағаланушыға қол 
қойғызып жарияланады.»;

11-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«11. Əкімшілік қадағалау қадағаланушының тұрғылықты жері бойынша жүзеге асырыла-

ды. Егер қадағаланушы дəлелді себептер бойынша аталған мекенжайда тұра алмаса, ҚАІІО 
жергілікті полиция қызметінің бастығы (оның міндетін атқаратын адам) учаскелік инспектордың 
баянатына жəне қадағаланушының арызына сəйкес оған қалалық, аудандық органдар қызмет 
көрсететін аумақтың шегіндегі басқа жерде уақытша тұруға рұқсат беруі мүмкін.»;

20-тармақтың бірінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
«20. Егер соттылық белгілері бойынша Заңның қолданысына түсетін адамдардың бір 

жылдың ішінде екі рет қоғамдық тəртіпті, басқа да азаматтардың құқықтарын бұзса немесе 
əкімшілік жазаның шараларына тартылған өзге де құқық бұзушылықтар жасаған болса, 
құқыққа қарсы өмір салтын жалғастырған жағдайда учаскелік инспектор оған əкімшілік 
қадағалау орнатудың мақсатқа сай екендігі туралы ҚАІІО жергілікті полиция қызметінің 
бастығына баянат арқылы баяндайды.»;

21-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«21. ҚАІІО жергілікті полиция қызметінің бастығы ұсынылған материалдарды қарап, 

əкімшілік қадағалауды мұндай адамға орнатудың қажеттігі туралы дəлелі ұсынымға 
(8-қосымша) осы Ереженің 20-тармағының екінші абзацында көрсетілген материалдарды 
қосып, сотқа жібереді. Ұсынымда əкімшілік қадағалау орнатудың негізі, оны қолданудың 
ұсынылып отырған мерзімі жəне Заңның 7-бабына сəйкес шектеулер көрсетіледі.»;

28-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«28. Учаскелік инспектор қадағаланушымен тұрғылықты жері бойынша əкімшілік 

қадағалаудан жалтару жəне құқық бұзушылықтар жасау оқиғаларына жол бермеуі жөнінде 
ескерту жұмысын жүргізуге міндетті. Мұндай адамның əкімшілік қадағалаудан жалтару ниеті 
туралы мəліметтер алған кездежағдайда ол шектеулерді өзгерту жөнінде сотқа ұсы ныс 
жіберу туралы (9-қосымша) ҚАІІО жергілікті полиция қызметінің бастығына ұсыныс жасайды.»;

30-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«30. Қадағаланушының тəртібі жəне орнатылған шектеулерді сақтауын бақылау 

мақсатында жүзеге асырылған əрбір тұрған жеріне бару нəтижелері бойынша учаскелік ин-
спектор немесе қадағаланушыны тұрғылықты жері бойынша тексерген полиция қызметкері 
бақылау парағына (10-қосымша) тиісті белгі қояды.»;

31-тармақтың бірінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
«31. Қадағаланушыға тіркелу үшін ішкі істер органына келу түріндегі шектеу белгіленген 

жағдайларда ҚАІІО жергілікті полиция қызметі бастығының нұсқауы бойынша мұндай 
тіркеуді учаскелік инспекторларға басшылық жасау жөніндегі жергілікті полиция қызметі 

бөлімшесінің уəкілетті қызметкері, учаскелік инспектор жүзеге асырады, бұл туралы ар-
найы тіркеу парағына (11-қосымша) белгі қойылады.»;

36-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«36. Қадағаланушының тұрақты тұратын жерден ауданнан (қаладан) тысқары шығуы 

туралы мəселелерді ҚАІІО жергілікті полиция қызметінің бастығы қадағаланушының жаз-
баша арызы жəне учаскелік инспектордың адамның əкімшілік қадағалау кезіндегі мінез-
құлқын сипаттайтын деректерді көрсете отырып, шығу себебі туралы жазбаша баянда-
масы негізінде қарайды. Қабылданған шешім туралы арызға тиісті жазба жазылады.»;

38-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«38. Қадағаланушы басқа ішкі істер органы қызмет көрсететін аумаққа келісімен 

жергілікті полиция қызметінің уəкілетті қызметкері, ал ол болмаған жағдайда учаскелік 
инспектор əкімшілік қадағалау істерін жəне ішкі істер органы қызмет көрсететін аумаққа 
уақытша тұру үшін келген қадағаланушыларды тіркеу журналының екінші бөліміне тіркейді, 
бір тəулік ішінде бұл адам тұратын аумаққа қызмет көрсететін учаскелік инспекторға 
қадағаланушының келгені жəне кеткені туралы хабарлайды, бағыттық парағына тиісті 
белгілер қояды, оларды ішкі істер органының мөрімен (мөртабанымен) растайды.»;

43-тармақтың бірінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
«43. Əкімшілік қадағалаудан жалтару мақсатында қадағаланушы өз еркімен тұрғылықты 

жерінен кетіп қалған немесе бас бостандығынан айыру орындарынан босатылған 
жағдайларда таңдап алған тұрғылықты жеріне белгіленген уақытта келмеген жағдайда ішкі 
істер органы сотқа дейінгі тергеп-тексеруді бастайды жəне Қазақстан Республикасының 
заңнамасында көзделген тəртіппен оны іздестіруге шаралар қабылдайды.»;

46-тармақтың екінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
«Бұл жағдайда ҚАІІО жергілікті полиция қызметінің бастығы сотқа əкімшілік қадағалау 

мерзімін ұзарту туралы ұсыным жібереді (19-қосымша). Əкімшілік қадағалау мерзімін 
ұзарту туралы судьяның қаулысын алғаннан кейін үш күн мерзім ішінде қадағаланушыға 
қол қойғызу арқылы хабарланады.»;

48-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«48. Заңның 14-бабының а), в), г), д) жəне е) тармақшаларында көзделген əкімшілік 

қадағалау тоқтатылған жағдайда əкімшілік қадағалауды жүзеге асыратын ішкі істер 
органының қызметкері қаулы шығарады (20-қосымша), оны ҚАІІО жергілікті полиция 
қызметінің бастығы бекітеді.

Егер қадағаланушының мінез-құлқы мен өмір сүру салты, оған қоса жедел-анықтамалық 
есептер бойынша тексерулердің нəтижелері оның түзелу жолына түскендігін куəландырса, 
учаскелік инспектор қадағалауды мерзімінен бұрын тоқтату туралы ҚАІІО жергілікті полиция 
қызметінің бастығына баянат арқылы баяндайды. Материалдарды зерделеу нəтижелері бой-
ынша ҚАІІО жергілікті полиция қызметінің бастығы сотқа əкімшілік қадағалауды мерзімінен 
бұрын тоқтату туралы дəлелді ұсынымхат жолдайды (19-қосымша). 

Судияның немесе ішкі істер органының əкімшілік қадағалауды тоқтату туралы қаулысы 
қадағаланушыға қол қойғызу арқылы хабарланады.»;

3. «Қазақстан Республикасының аумағында пайдаланылатын жолдардың тəуекелдер 
дəрежесін бағалауды ұйымдастыру жəне жүргізу қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан 
Республикасы Ішкі істер министрінің 2014 жылғы 26 маусымдағы № 383 бұйрығына 
(Нормативтік құқықтық актілердіні мемлекеттік тіркеу тізімінде № 9635 болып тіркелген, 
«Заң газетінің» 2014 жылғы 4 қыркүйектегі № 132 (2526); 2014 жылғы 5 қыркүйектегі № 
133 (2527) сандарында жарияланған) мынадай өзгерістер енгізілсін: 

көрсетілген бұйрықпен бекітілген Қазақстан Республикасының аумағында пайда-
ланылатын жолдардың тəуекелдер дəрежесін бағалауды ұйымдастыру жəне жүргізу 
қағидаларында:

17-тармақ мынадай редакцияда жазылсын: 
«17. Автомобиль жолының учаскесін пайдаланудың тəуекел дəрежесі:
1) егер автомобиль жолының он километрі бойында топырақ жабыны, жол киімі мен 

төсемі, жасанды жол құрылыстары, автомобиль жолдарын жайғастыру элементтері 
жəне қыста күтіп ұстау бойынша қоса алғанда оннан астам дефекті болса, екі баллмен;

2) егер автомобиль жолының он километрі бойында топырақ жабыны, жол киімі мен 
төсемі, жасанды жол құрылыстары, автомобиль жолдарын жайғастыру элементтері жəне 
қыста күтіп ұстау бойынша қоса алғанда бестен онға дейін дефекті болса, үш баллмен;

3) егер дефектінің/дефектілердің болуы немесе ауқымы көлік құралының қозғалыс 
жылдамдығын төмендетуге əкеп соқпаса жəне жол жүрісі қауіпсіздігіне ықпал етпесе, 
төрт баллмен;

4) дефектілері жоқ жолдар бес баллмен бағаланады.»;
4. «Ішкі істер органдарында профилактикалық есепте тұратын адамдарды 

профилактикалық бақылауды жүз  еге асыру жөніндегі қағиданы бекіту туралы» Ішкі істер 
министрінің 2014 жылғы 15 шілдедегі № 432 бұйрығына (Нормативтік құқықтық актілерді 
мемлекеттік тіркеу тізімінде № 9695 болып тіркелген, «Юридическая газета» газетінің 2014 
жылғы 25 қыркүйектегі санында жарияланған) мынадай өзгерістер енгізілсін:

көрсетілген бұйрықпен бекітілген Ішкі істер органдарында профилактикалық есепте 
тұратын адамдарды профилактикалық бақылауды жүзеге асыру жөніндегі қағидада:

8-тармақтың екінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
«Ішкі істер органы жергілікті полиция қызметі бастығының немесе оның орынбасарының 

шешімімен профилактикалық есепке қою мерзімін бір жылға ұзартқан жағдайда 
профилактикалық бақылауды жүзеге асыру кезеңі ұзартылады, тиісінше көрсетілген 
мерзімге ұзартылады.»;

12-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«12. Ішкі істер органы жергілікті полиция қызметінің бастығы немесе оның орын-

басары, учаскелік полиция инспекторы не кəмелетке толмағандардың істері жөніндегі 
учаскелік полиция инспекторы тұрмыстық зорлық-зомбылық жасаған адамға қатысты 
қорғау нұсқамасын шығарады, бұл ретте жəбірленушінің пікірін, құқық бұзушының жеке 
басын, оның жеке мінез-құлық ерекшеліктерін, жасалған құқық бұзушылықтың ауырлығын 
жəне тұрмыстық зорлық-зомбылықты қайта жасауға ықпал етуі мүмкін басқа да фактор-
ларды ескереді.»;

5. «Пробация қызметтерінің есебінде тұрған адамдардың мінез-құлқына бақылау 
жасау жөніндегі пробация қызметтері мен полиция бөлімшелерінің өзара іс-қимыл жа-
сасу қағидасын бекіту туралы» Ішкі істер министрінің 2014 жылғы 18 тамыздағы № 517 
бұйрығына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізімінде № 9737 болып 
тіркелген, 2014 жылы 14 қазанда «Əділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде жарияланған) 
мынадай өзгерістер енгізілсін.

көрсетелген бұйрықпен бекітілген Пробация қызметтерінің есебінде тұрған 
адамдардың мінез-құлқына бақылау жасау жөніндегі пробация қызметтері мен полиция 
бөлімшелерінің өзара іс-қимыл жасасу қағидасында,:

1-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
«1. Осы Пробация қызметтерінің есебінде тұрған адамдардың мінез-құлқына бақылау 

жасау жөніндегі пробация қызметтері мен полиция бөлімшелерінің өзара іс-қимыл жа-
сасу қағидасы (бұдан əрі – Қағида) қылмыстық-атқару жүйесінің пробация қызметтері 
мен пробация қызметтерінің есебінде тұрған адамдардың мінез-құлқына бақылау жасау 
жөніндегі ішкі істер органдарының əкімшілік полиция бөлімшелерінің, жергілікті полиция 
қызметінің ақпараттық-талдау бөлімшелерінің өзара іс-қимыл жасасу тəртібін айқындайды.;

3-тармақ мынадай редакцияда жазылсын: 
«3. Есепке алынған адамдар тарапынан құқық бұзушылықтар мен қылмыстар про-

филактикасы мəселелері бойынша Қылмыстық-атқару жүйесі департаментінің (бұдан 
əрі – ҚАЖД) пробация қызметтері мен ішкі істер департаменттерінің қалалық, аудандық 
ішкі істер органдарының (басқармаларының) (бұдан əрі - ҚАІІБ(Б)) əкімшілік полиция 
бөлімшелерінің, жергілікті полиция қызметінің өзара іс-қимыл жасасуы:

1) оларға белгілі болған дайындалып жатқан немесе жасалған құқық бұзушылықтар 
мен қылмыс фактілері туралы ақпаратпен алмасу;

2) олардың өмір салтын жəне тұрғылықты жері мен жұмыс орны бойынша мінез-құлқын 
бақылауды жүзеге асыру;

3) есепке алынған адамдарға қатысты профилактикалық сипаттағы іс-шараларды 
бірлесіп жоспарлау жəне кемінде тоқсанына бір рет өткізу;

4) бірлескен кеңестер өткізу арқылы жүзеге асырылады.»;
7-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«7. Есепке алынған адамның мекенжайы аудан не облыс шегінен тыс кетуіне байла-

нысты ауысқан жағдайда пробация қызметі хабарламаны жергілікті полиция қызметіне 
жəне ҚАІББ(Б) əкімшілік полиция инспекторына (ƏПБ) есептен алу үшін жолдайды»;

8-тармақтың 1-тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
«1) жергілікті полиция қызметіне учаскелік полиция жəне кəмелетке толмағандардың 

істері жөніндегі инспекторларын хабардар ету үшін есепте тұрған жəне пробация қызметінің 
есебінен алынған есепте тұрған адамдардың тізімдерін жолдайды»;

9-тармақтың 4-тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
«4) жергілікті полиция қызметі мен АТБ осы Қағидаға 1-қосымшаға сəйкес нысан бойын-

ша есепте тұрған жəне есептен алынған есепте тұрған адамдардың саны бойынша салы-
стыра тексеру жүргізеді, олардың қорытындылары бойынша пробация қызметінің есебінде 
тұрған адамдардың саны бойынша пробация, жергілікті полиция қызметі, ҚАІІБ(Б)-ның 
ƏПИ жəне АТБ арасында салыстыра тексеру актісін жасайды»;

10-тармақтың 1-тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
«1) облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың жергілікті полиция 

қызметінің бастығына өзара іс-қимыл жасасудың жай-күйі туралы ақпарат ұсынады;»;
15-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«15. ҚАІІБ(Б) пробация қызметінің сұрау салуы бойынша қоғамдық тəртіпті бұзғаны 

үшін əкімшілік жаза қолдану туралы материалдардың көшірмесін ұсынады, сондай-ақ 
жергілікті полиция қызметі пробация қызметінің есебінде тұрған адамдар жасаған құқық 
бұзушылықтар фактілері туралы ай сайын хабардар етеді»;

17-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
 «Жергілікті полиция қызметі қылмыстық-атқару жүйесі мекемелерінен шартты түрде 

мерзімінен бұрын босатылған адамды, сотпен əкімшілік қадағалау белгіленген адамды 
есепке қойғаннан кейін:

1) əлеуметтік-құқықтық көмек көрсету үшін пробация қызметіне оның келуін қамтамасыз етеді;
2) сот қаулысының көшірмесін пробация қызметіне жолдайды.»;
18-тармақ мынадай редакцияда жазылсын: 
«Пробация қызметі жергілікті полиция қызметінен əкімшілік қадағалау белгіленген 

жəне шартты түрде мерзімінен бұрын босатылған адамға арналған соттың қаулысының 
көшірмесін алғаннан кейін өз есебіне қояды жəне мынадай іс-шараларды жүзеге асырады:

1) есепке алынған адамның денсаулық жағдайы, білім деңгейі, жұмысқа орналастыру, 
тұрғылықты мекенжайының бар-жоғын айқындай отырып, оның жеке басын зерделеуді 
жүргізеді, сондай-ақ берілетін əлеуметтік-құқықтық көмектің көлемін анықтау үшін қажетті 
өзге де мəліметтерді анықтайды;

2) адамға əлеуметтік-құқықтық көмек көрсету тəртібін түсіндіреді.»;
19-тармақ мынадай редакцияда жазылсын: 
«19. Жергілікті полиция қызметі пробация қызметіне сотпен əкімшілік қадағалау 

белгіленген жəне қылмыстық-атқару жүйесі мекемесінен шартты түрде мерзімінен бұрын 
босатылған адамдардың есептен шешілгендігі туралы хабарлама жолдайды.»;

Көрсетілген қағиданың 1-қосымшасы осы тізбеге қосымшаға сəйкес нысан бойынша 
редакцияда жазылсын.

6. «Пробация қызметінің жұмысын ұйымдастыру қағидасын бекіту туралы» Ішкі істер 
министрінің 2014 жылғы 15 тамызында № 511 бұйрығына (Нормативтік құқықтық актілерді 
мемлекеттік тіркеу тізілімінде 2014 жылғы 17 қыркүйекте № 9738 болып тіркелген, 2015 жылғы 26 
ақпандағы № 38 (27914) «Егемен Қазақстан» газетінде жарияланған) мынадай өзгерістер енгізілсін:

Көрсетілген бұйрықпен бекітілген пробация қызметінің жұмысын ұйымдастыру 
қағидасында:

5-тармақтың 8-тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
«8) кəмелетке толмағандардың істері жөніндегі жəне учаскелік полиция инспектор-

ларын хабардар болуын арттыру үшін пробация қызметі есебінде тұрған сотталғандар 
тізімін ай сайын жергілікті полиция қызметі бөліністеріне жолдайды;».

7. «Жазасын өтеуден шартты түрде мерзімінен бұрын босатылған адамдардың мінез-
құлқын бақылауды жүзеге асыру қағидасын бекіту туралы» Ішкі істер министрінің міндетін 
атқарушының 2014 жылғы 19 қыркүйектегі № 622 бұйрығына (Нормативтік құқықтық 
актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде 2014 жылғы 28 қазанда № 9839 болып тіркелген, 
«Казахстанская правда» газетінің 2014 жылғы 15 қазандағы № 197 (28073) санында 
жарияланған) мынадай өзгерістер енгізілсін:

Көрсетілген бұйрықпен бекітілген Жазасын өтеуден шартты түрде мерзімінен бұрын 
босатылған адамдардың мінез-құлқын бақылауды жүзеге асыру қағидасында:

6, 7, 8 жəне 9-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:
«6. Шартты түрде мерзімінен бұрын босатылған адамдармен профилактикалық 

жұмыстың жүзеге асырылуын бақылау аудандық (қалалық, қаладағы аудандық) ішкі 
істер органы (бұдан əрі - ҚАІІО) жергілікті полиция қызметінің бастығына жəне оның 
орынбасарына жүктеледі.

7. ҚАІІО-ның бастығы қылмыстық-атқару жүйесінің бөліністерінен шартты түрде 
мерзімінен бұрын босатылған адамға қатысты хабарлама алған соң жергілікті полиция 
қызметінің бастығына шартты түрде мерзімінен бұрын босатылған адамның тұрғылықты 
жеріне келуін бақылауды жүзеге асыруды тапсырады.

8. Учаскелік полиция инспекторы немесе кəмелетке толмағандардың істері жөніндегі 
учаскелік полиция инспекторы (бұдан əрі – УПИ) мекемеден хабарлама алған сəттен 
бастап тəулік ішінде осы Қағидаға 2-қосымшаға сəйкес нысан бойынша Қазақстан 
Республикасының аумағынан тыс жерге шығуға тыйым салуға Қазақстан Республикасы 
Ұлттық қауіпсіздік комитетінің «Бүркіт» бірыңғай ақпараттық жүйесіне (бұдан əрі – «Бүркіт» 
БАЖ) енгізу үшін тапсырма толтырады. Тапсырма жоспар «Бүркіт» бірыңғай ақпараттық 
жүйесіне енгізу үшін облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың жергілікті 
полиция қызметінің бастығына жолданады.»;

9. Шартты түрде мерзімінен бұрын босатылған адамдар тұрақты тұрғылықты жеріне 
келгеннен кейін ҚАІІО-ның бастығы:

1) жергілікті полиция қызметінің бастығына: 
профилактикалық есепке алуды жəне адамға арналған ақпараттық-іздеу картасын 

(бұдан əрі – Адам-АІК) ақпараттық-аналитикалық орталықтың (бұдан əрі – ААО) аумақтық 
бөліністеріне, сондай-ақ ақпаратты кезекші бөлімге, арнайы мекемеге жəне полицияның 
кешенді күштеріне жіберуді;

қылмыстық-атқару жүйесі бөліністеріне хабарлауды;
шартты түрде мерзімінен бұрын босатылған адамның қасақана қылмыс жасауының 

əрбір фактісі бойынша анықталған кемшіліктерді жою жəне ішкі істер органдарының 
профилактикалық жұмысының тиімділігін арттыру бойынша шаралар қабылдай отырып, 
қызметтік тексеріс жүргізуді;

2) ҚАІІО криминалдық полиция бөлінісіне шартты түрде мерзімінен бұрын босатылған 
адамды жедел есепке алуды;

3) ҚАІІО-ның криминалдық полициясына, кезекші бөлімдеріне, арнайы мекемелеріне 
жəне полицияның кешенді күштеріне шартты түрде мерзімінен бұрын босатылған 
адамдардың тарапынан құқық бұзушылық жəне сотпен оларға жүктелген міндеттерді орын-
даудан жалтару фактілері туралы ҚАІІО-ның жергілікті полиция қызметінің бөліністеріне 
ақпарат ұсынуды тапсырады.»;

17 жəне 18-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:
«17. Қылмыстық-атқару жүйесінің мекемелерінен шартты түрде мерзімінен бұрын 

босатылған адамдар тұрғылықты жеріне келгеннен кейін УПИ үш жұмыс күні ішінде ҚАІІО 
жергілікті полиция қызметінің бастығына Қазақстан Республикасы ҚАК-нің 169-бабына 
сəйкес оларға сот жүктеген міндеттер бойынша шектеулер белгілеу туралы осы Қағидаға 
5-қосымшаға сəйкес нысан бойынша қаулы енгізеді.

18. Тұрғылықты жерін тастап кетпеуге тыйым салуға қатысты Қазақстан Республикасы 
ҚАК-нің 169-бабы 8-тармағының 3) тармақшасында көзделген міндеттер бойынша 
белгіленген шектеулерді ҚАІІО жергілікті полиция қызметінің бастығы жұмыс, оқу режиміне 
байланысты өзгерте алады.»;

21-тармақтың бірінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
«21. Тұрғылықты жері бойынша шартты түрде мерзімінен бұрын босатылған адам 

дəлелсіз себептер бойынша 5 жұмыс күні ішінде тұрғылықты жеріне келмеген не болмаған 
жəне міндеттерін орындаудан қасақана жалтару фактілері анықталған жағдайда, УПИ 
бұл туралы ҚАІІО жергілікті полиция қызметінің бастығына баянатпен баяндайды жəне 
шартты түрде мерзімінен бұрын босатылған адамның жүрген жері жəне келмеу себептерін 
анықтау бойынша алғашқы іс-шараларды жүргізеді.»;

22 жəне 23-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:
«22. Бірнеше əкімшілік құқық бұзушылық жəне əкімшілік қамауға тартылатын құқық 

бұзушылық жасаған жəне міндеттерді орындаудан қасақана жалтарған жағдайда ҚАІІО 
жергілікті полиция қызметінің бастығы материалдарды жəне бақылау ісін қоса отырып, шартты 
түрде мерзімінен бұрын босатудың күшін жою жəне жазаның қалған өтелмеген бөлігін орын-
дау мүмкіндігі туралы осы Қағидаға 6-қосымшаға сəйкес дəлелді ұсынымды сотқа жолдайды.

23. Шартты түрде мерзімінен бұрын босатылған адамдарды бақылау олардың 
тұрғылықты жері бойынша жүзеге асырылады. Егер шартты түрде мерзімінен бұрын 
босатылған адам дəлелді себептер бойынша аталған мекенжайда тұра алмаса, ҚАІІО 
жергілікті полиция қызметінің бастығы оның өтінішіне сəйкес оған ҚАІІО қызмет көрсететін 
аумақтың шегіндегі басқа жерде уақытша тұруға рұқсат береді.»;

26-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«26. Шартты түрде мерзімінен бұрын босатылған адамның тұрғын үйіне əрбір келу 

нəтижелері бойынша учаскелік полиция инспекторы немесе оны тексеретін полиция 
қызметкері бақылау парағына осы Қағидаға 7-қосымшаға сəйкес нысан бойынша тиісті 
белгі қояды.»;

28 жəне 29-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:

«28. Шартты түрде мерзімінен бұрын босатылған адамның ішкі істер органына келуін 
тіркеу ҚАІІО жергілікті полиция қызметі бөліністерінде не учаскелік полиция пункттерінде 
жүзеге асырылады, бұл туралы арнайы тіркеу парағына осы Қағидаға 8-қосымшаға сəйкес 
нысан бойынша белгі қойылады.

29. УПИ сот белгілеген міндеттерді бұзудың əрбір фактісі бойынша осы Қағидаға 
9-қосымшаға сəйкес нысан бойынша баянат толтырады жəне ҚАІІО жергілікті полиция 
қызметінің бастығына баяндайды.»;

32-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«32. Шартты түрде мерзімінен бұрын босатылған адамның тұрғылықты жерінен аудан-

нан (қаладан, облыстан) тысқары шығуы туралы мəселелерді шартты түрде мерзімінен 
бұрын босатылған адамның жазбаша арызының шығу себебін профилактикалық есепте 
тұрған кезеңдегі мінез-құлқын сипаттайтын деректер көрсетілген учаскелік инспектордың 
баянаты негізінде ҚАІІО жергілікті полиция қызметінің бастығы қарайды. Қабылданған 
шешім туралы арызға тиісті жазба жазылады.»;

34-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«34. Шартты түрде мерзімінен бұрын босатылған адам басқа ішкі істер органы қызмет 

көрсететін аумаққа келісімен, жергілікті полиция қызметі бөлінісінің қызметкері немесе 
УПИ келген адамды жазасын өтеуден шартты түрде мерзімінен бұрын босатылған, ішкі 
істер органы қызмет көрсететін аумаққа уақытша тұру үшін келген адамдарды тіркеу 
журналының екінші бөліміне тіркейді, оның бағыттық парағына тиісті белгілер қойып, 
оларды ішкі істер органының мөрімен (мөртаңбасымен) куəландырады.»;

8. «Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің ведомстволары мен аумақтық 
органдары туралы ережелерді бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ішкі істер 
министрінің 2014 жылғы 1 қазандағы № 662 бұйрығына (Нормативтік құқықтық актілерді 
мемлекеттік тіркеу тізілімінде 2014 жылғы 13 қазанда № 9792 болып тіркелген) мынадай 
өзгерістер енгізілсін:

көрсетілген бұйрықпен бекітілген (Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің 
Əкімшілік полиция комитеті туралы ереже) 4 қосымшада:

1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«1. Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің Əкімшілік полиция комитеті 

(бұдан əрі – Комитет) Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің қоғамдық тəртіпті 
сақтау, қоғамдық қауіпсіздік пен жол жүрісі қауіпсіздігін қамтамасыз ету, қылмыстық жəне 
əкімшілік құқық бұзушылықтарды ескерту, анықтау жəне жолын кесу, қылмыстарды ашу, 
құқық бұзушылықтардың алдын алу, оның ішінде кəмелетке толмағандар арасындағы 
құқық бұзушылықтарды анықтау жəне жолын кесу, өз құзыреті шегінде əйелдерге қатысты 
құқыққа қарсы қол сұғушылықтарға қарсы күрес саласындағы мемлекеттік саясатты іске 
асыру, Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген құзыреті шегінде əкімшілік 
өндірісті жүзеге асыру салаларында басшылық жасайтын ведомствосы болып табылады.».

14 - тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«14-тармақ Функциялары:
1) əкімшілік жəне қылмыстық құқық бұзушылықтарды ескерту бойынша профилак-

тикалық жұмысты жүзеге асырады;
1-1) жергілікті полиция қызметінің жұмысын бақылауды жəне үйлестіруді жүзеге 

асырады;
2) заңнамаға сəйкес лицензиялар мен рұқсаттар беруді жүзеге асырады;
3) ішкі істер органдарының құзыретіне жататын мəселелер бойынша лицензиялау 

жəне рұқсаттар беру саласында Қазақстан Республикасы заңнамасының сақталуын 
мемлекеттік бақылауды жүзеге асырады;

4) лицензиаттардың қызметіне, оның ішінде олардың қойылатын біліктілік талаптарға 
сəйкес келуін бақылауды жүзеге асырады;

5) күзет қызметімен, күзет сигнализациясы құралдарын монтаждаумен, ретке 
келтірумен жəне оларға техникалық қызмет көрсетумен айналысатын субъектілерді жəне 
жеке күзет ұйымында басшы жəне күзетші лауазымдарын атқаратын қызметкерлерді даяр-
лау жəне олардың білікті лігін арттыру жөніндегі мамандандырылған оқу орталықтарының 
қызметін мемлекеттік бақылауды ұйымдастырады;

5-1) ұлттық компаниялардың күзет ұйымдарын құру құқығын келісуді жүзеге асырады;
6) мемлекеттік күзетуге жататын жеке тұлғалар мен объектілерді күзетуді ұйымдас-

тырады;
7) мемлекеттік күзетілуі тиіс объектілерде өткізу режимін қамтамасыз ету кезінде 

адамдарды, олардың заттарын, көлік құралдарын тексеріп қарауды ұйымдастырады;
8) күзет қызметі субъектілерінен олардың «Күзет қызметі туралы» 2000 жылғы 19 

қазандағы Қазақстан Республикасының Заңында көзделген талаптарды орындауы ту-
ралы ақпаратты сұратады;

9) ішкі істер органдарында есепте тұрған адамдардың мінез-құлқын бақылауды 
жүзеге асырады;

10) күдіктілер мен айыпталушыларды, сотталғандарды күзетуді жəне айдауылдауды 
бақылауды жүзеге асырады;

11) күзету халықаралық шарттарға сəйкес мемлекетке жүктелген объектілердің 
қауіпсіз дігін қамтамасыз етеді;

12) азаматтық жəне қызметтік қару мен оның патрондарының, азаматтық пиротех-
никалық заттар мен оларды қолданылып жасалған бұйымдардың айналымы саласында 
айналысатын жеке жəне заңды тұлғалардың қызметін мемлекеттік бақылауды жүзеге 
асырады;

13) Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындайтын тəртіппен:
жеке тұлғаларға азама ттық қару мен оның патрондарын комиссиялық сатуға;
заңды тұлғаларға азаматтық жəне қызметтік қару мен оның патрондарын комиссиялық 

сатуға жолдамалар;
жеке тұлғаларға азаматтық қару мен оның патрондарының бірлі-ж арым даналарын 

Қазақстан Республикасының аумағына əкелуге, Қазақстан Республикасының аумағынан 
əкетуге жəне Қазақстан Республикасының аумағы арқылы транзиттеуге;

заңды тұлғаларға:
азаматтық жəне қызметтік қару мен оның патрондарын Қазақстан Республикасының 

аумағына əкелуге, Қазақстан Республикасының аумағынан əкетуге жəне Қазақстан 
Республикасының аумағы арқылы транзиттеуге арналған қорытындылар;

жеке тұлғаларға азаматтық қару мен оның патрондарын сатып алуға, сақтауға, сақтау 
мен алып жүруге, тасымалдауға;

заңды тұлғаларға:
жарылғыш материалдар сатып алуға, сақтауға;
азаматтық пиротехникалық заттар мен оларды қолдана отырып жасалған бұйымдарды 

сақтауға;
азаматтық жəне қызметтік қару мен оның патрондарын сатып алуға, сақтауға, сақтау 

жəне алып жүруге, тасымалдауға;
атыс тирлері (атыс орындары) мен стендтерін ашуға жəне олардың жұмыс істеуіне 

рұқсаттар беруді;
14) əйелдерге қатысты құқық бұзушылықтарды ескерту жөніндегі профилактикалық 

қызметті жүзеге асырады;
15) қоғамдық тəртіпті сақтауға жəне құқық бұзушылық профилактикасына қатысатын 

азаматтармен жəне ұйымдармен өзара іс-қимыл жасасады;
16) белгіленген тəртіппен көлік құралдарына ілесіп жүруді жүзеге асырады;
17) жүргізушілер куəліктерін беруді, сəйкестендіру нөмірі бойынша көлік құралдарын 

мемлекеттік тіркеуді жəне оларды есепке алуды, көлік құралдарын сенімхат бойынша 
пайдаланатын адамдарды тіркеуді жүзеге асырады;

18) жол жүрісі қауіпсіздігін қамтамасыз ету саласында ғылыми зерттеулер мен ғылыми-
техникалық əзірлемелер ұйымдастыруға қатысады;

19) автомобиль жолдарын, жол құрылыстарын, теміржол өтпелерін, қалалық электрлік 
көлік желілерін, тұрғын үй кешендерін жəне жекелеген ғимараттар мен құрылыстарды, 
сондай-ақ жаңа көлік құралдары үлгілерін пайдалануға қабылдау жөніндегі жұмыс жəне 
мемлекеттік комиссияларға қатысады;

20) жол жүрісін реттеуді қамтамасыз етеді;
21) мүгедектерге тең қолжетімділікті қамтамасыз ету мақсатында олардың қажетті-

ліктерін ескере отырып, жолдарды жобалауға, салуға, жөндеуге, күтіп-ұстауға жəне олар-
ды басқаруға арналған нормативтік, жобалау жəне техникалық құжаттаманы жол жүрісі 
қауіпсіздігін қамтамасыз ету бөлігінде келіседі;

22) жол жүрісі қауіпсіздігінің қамтамасыз етілуін бақылауды жүзеге асырады жəне оны 
орындау үшін міндетті түрде ұйғарымдар береді;

23) көлік құралдарының жүргізушілерін даярлау жөніндегі білім беру ұйымдарының 
тізілімін жүргізеді;

24) оқытушылардың, өндірістік оқыту шеберлерінің жəне көлік құралдары 
жүргізушілерін даярлау бойынша білім беру процесі уақытында көлік жүргізуге оқыту 
шеберлерінің тізілімін жүргізеді;

25) аумақтық-көліктік жоспарлау жəне жол жүрісін ұйымдастыру бойынша құжаттаманы 
белгіленген тəртіппен келіседі;

26) жол жүрісі жəне оның қауіпсіздігін қамтамасыз ету саласында мемлекеттік 
ақпараттық жүйелер құрады жəне пайдаланады;

27) кəмелетке толмағандарды құқық бұзушылықтар, қоғамға қарсы іс-əрекеттер жасауға 
тартатын не балаларға қатысты басқа да құқыққа қарсы ic-əрекеттер жасайтын адамдарды, 
сондай-ақ кəмелетке толмағандарды тəрбиелеу, оқыту жəне (немесе) бағып-күту жөніндегі өз 
міндеттерін орындамайтын немесе тиісінше орындамайтын не олардың мінез-құлқына теріс 
əсер ететін кəмелетке толмағандардың ата-аналары мен заңды өкілдерін, педагогтарды, 
тəрбиешілерді, кəмелетке толмағандарды қадағалауды жүзеге асыруға міндетті оқу, тəрбие жəне 
өзге де мекеменің басқа да қызметкерлерін анықтайды жəне оларды Қазақстан Республикасының 
заңдарында көзделген жауапкершілікке тарту бойынша шаралар қабылдайды;

28) кəмелетке толмағандар жасаған немесе олардың қатысуымен жасалған əкімшілік 
жəне қылмыстық құқық бұзушылықтар туралы өтініштер мен хабарламаларды белгіленген 
тəртіппен қарайды жəне оларға ықпал еткен себептер мен жағдайларды жою бойынша 
шаралар қабылдау туралы ұсынымдар шығарады, олардың орындалуын бақылауды 
қамтамасыз етеді;

29) ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаларды мемлекеттік мекемелерге 
жіберуге немесе кəмелетке толмағандарды қамқоршылыққа немесе қорғаншылыққа 
алу ды ресімдеуге жəрдемдеседі;

30) арнайы білім беру ұйымдарына жəне ерекше режимде ұстайтын білім беру ұйым-
дарына жіберілетін кəмелетке толмағандарға қатысты материалдарды дайындауға қаты сады;

31) кəмелетке толмағандардың қадағалаусыз, панасыз қалуы, құқық бұзушылықтары 
туралы жəне қоғамға қарсы іс-əрекеттері, оған ықпал еткен себептер мен жағдайлар ту-
ралы мүдделі органдар мен мекемелерді хабардар етеді;

32) кəмелетке толмағандарды, олардың ата-аналарын жəне басқа заңды өкілдерін 
құқықтық тəрбиелеуде білім беру органдарына жəрдемдеседі;

33) денсаулық сақтауды мемлекеттік басқару органдарына нашақорлыққа жəне 
уытқұмарлыққа шалдыққан адамдарға медициналық-əлеуметтік көмекті ұйымдастыруға 
жəрдемдеседі жəне оны көрсету кезінде азаматтардың құқықтары мен бостандықтарына 
кепілдікті қамтамасыз етеді;

34) сот шешімімен тағайындалған медициналық сипаттағы мəжбүрлеу шараларынан 
жалтарып жүрген адамдарды іздеуді, оларды ұстауды жəне арнайы медициналық меке-
мелерге жеткізуді жүзеге асырады;

35) өз құзыреті шегінде қылмыстық құқық бұзушылықтарды анықтауды, жолын кесуді, 
алдын алуды жəне ашуды ұйымдастырады жəне жүзеге асырады;

36) қылмыстық құқық бұзушылық жасауда күдіктілер мен айыптаушыларды, белгілі 
тұрғылықты жері мен құжаттары жоқ адамдарды, əкімшілік қамаудағыларды ішкі істер 
органдарының арнайы мекемелерінде ұстауды, күдіктілер мен айыптаушыларды ай-
дауылдауды, қылмыстық (əкімшілік) процесті жүргізуші органдардың оларға қатысты 
қаулыларының, ұйғарымдарының жəне үкімдерінің атқарылуын ұйымдастырады»;

37) жаппай тəртіпсіздіктердің жолын кесуге қатысады;
38) өз құзыреті шегінде əкімшілік құқық бұзушылықтар туралы істер бойынша іс 

жүргізуді жүзеге асырады;
39) ішкі істер органдарының арнайы мекемелерінде режимдік талаптардың сақталуын 

қамтамасыз етеді;
40) заңнамада бекітілген жағдайларда кəмелетке толмағандарды, сондай-ақ кəмелетке 

толмағандарды тəрбиелеу, оқыту, бағып-күту жөніндегі өз міндеттерін орындамайтын 
жəне (немесе) олардың мінез-құлқына теріс əсер ететін олардың ата-аналарын немесе 
заңды өкілдерін анықтайды, есепке алуын жүргізеді жəне оларға қатысты жеке профи-
лактика шараларын жүргізеді;

41) кəмелетке толмағандарды ерекше режимде ұстайтын білім беру ұйымдарына, 
сондай-ақ ішкі істер органдары қызметінің барысында ұсталған, үш жастан он сегіз жасқа 
дейінгі жəне ата-аналарының немесе оларды алмастырушы адамдардың қамқорлығынсыз 
қалған қадағалаусыз балалар мен жасөспірімдерді кəмелетке толмағандарды бейімдеу 
орталықтарына жеткізеді;

42) қылмыстық істер бойынша сотқа дейінгі іс жүргізу барысында сот актілерін, судья 
талаптарын, прокурордың қаулыларын, ұйғарымдарын жəне талаптарын, тергеушінің, 
анықтаушының жазбаша тапсырмаларын орындайды;

43) карантиндік, санитариялық-эпидемияға қарсы жəне табиғатты қорғау іс-
шараларына қатысады;

44) төменгі бөліністердің үлгі ережелерін жəне қызметкерлер мен жұмыскерлердің үлгі 
лауазымдық нұсқаулықтарын əзірлейді. Төменгі бөліністердегі тиісті ережелердің жəне 
лауазымдық нұсқаулықтардың əзірленуін жəне бекітілуін, сондай-ақ оларды қызметкерлер 
мен жұмыскерлердің зерделеуін бақылауды жүзеге асырады;

45) мемлекеттік сатып алу туралы заңнамаға сəйкес тартылған еңбекті нормалау 
жөніндегі мамандармен өзара іс-қимыл жасасады, басқарудың барлық деңгейінде сеніп 
тапсырылған бөліністердің қызметкерлері мен жұмыскерлерінің ғылыми-негізделген 
жүктеме нормативтерін əзірлеу үшін талап етілетін материалдар мен мəліметтерді дайын-
дауды жəне оларды ұсынуды қамтамасыз етеді, əзірленген жүктеме нормативтерінің сапа-
сына, сондай-ақ олардың негізділігіне жəне практикада қолдану мүмкіндігіне жауап береді;

46) ғылыми-негізделген нормативтерге сəйкес басқарудың барлық деңгейінде сеніп 
тапсырылған бөліністердің қызметкерлері мен жұмыскерлерінің нақты жүктемесіне тал-
дау жүргізеді, оның негізінде олардың нормативтік штаттық санын анықтайды жəне оны 
қайта бөлу бойынша ұсыныстар əзірлейді;

47) Қазақстан Республикасының заңдарында, Президенттің жəне Үкімет актілерінде 
көзделген өзге де функцияларды жүзеге асырады.

19-тармақтың 8) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
«8) Комитеттің қызметкерлерін белгіленген тəртіппен əкімшілік полиция жəне жергілікті 

полиция қызметтерінің жұмысына тексеріс жүргізуге жəне практикалық көмек көрсету, 
басқа да қызметтік мəселелер шешу үшін қызметтік іссапарларға жолдайды».

Қазақстан Республикасының Ішкі істер министрінің 
2015 жылғы 2 желтоқсандағы №981 бұйрығына қосымша

Пробация қызметтерінің есебінде тұрған адамдардың мінез-құлқына бақылау 
жасау жөніндегі пробация қызметтері мен полиция бөлімшелерінің өзара іс-қимыл 

жасасу қағидасына 1-қосымша
 Нысан

20___ жылғы ______ тоқсанында пробация қызметінің есебінде тұрған 
адамдардың саны бойынша пробация, жергілікті полиция қызметтерінің жəне 

АТБ арасындағы салыстыра тексеру 
АКТІСІ 

Жыл басынан бастап 
пробация қызметіне 
есепке қойылған 
адамдардың саны

Жыл басынан бастап 
есептен шығарылған 
адамдардың саны

Есеп беру кезеңінің 
соңында пробация 
қызметіне есепке 
алынған адамдар

Пробация қызметі
ЖПҚ
ААБ

Салыстыра тексеру жүргізгендер: 
Пробация қызметінің бастығы______________________________________________ 

                     (органның атауы) 
___________________________________________ ____________________________ 
         (атағы, тегі, аты-жөні (болған жағдайда – Т.А.Ə.))                     (қолы) 
20__ жылғы «___» __________ 
_______________________________________Жергілікті полиция қызметінің бастығы
                          (ҚАІІБ(Б) атауы)
______________________________________ _________________________________ 
         (атағы, Т.А.Ə.)                     (қолы) 
20__ жылғы «___» __________ 
 ____________________________________________________________ААБ бастығы
                                                     (ҚАІІБ(Б) атауы)
_____________________________________________ __________________________ 
          (атағы, Т.А.Ə.)                       (қолы)
20__ жылғы «___» __________ 

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2015 жылғы 26 
желтоқсанда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне 
№12538 болып енгізілді.

(Соңы. Басы 22-23-беттерде) 


