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ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ҰЛТТЫҚ ЭКОНОМИКА МИНИСТРЛІГІНІҢ БҰЙРЫҒЫ

2015 жылғы 17 наурыз                №217            Астана қаласы

«Балаларды мектепке дейінгі тә рбиелеу мен оқыту 
объектілеріне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық 

талаптар» санитариялық қағидаларын бекіту туралы 

«Халық денсаулығы жəне денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасының 
2009 жылғы 18 қыркүйектегі Кодексінің 144-бабының 6-тармағына сəйкес бұйырамын:

1. Қоса беріліп отырған «Балаларды мектепке дейінгі тəрбиелеу мен оқыту объектілеріне 
қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар» санитариялық қағидалары бекітілсін.

2. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Тұтынушылардың құқықтарын 
қорғау комитеті заңнамада белгіленген тəртіппен: 

1) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркелуін;
2) осы бұйрық мемлекеттік тіркелгеннен кейін күнтізбелік он күн ішінде оның мерзімді 

баспасөз басылымдарында жəне «Əділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде ресми жариялауға 
жіберілуін;

3) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің интернет-ре-
сурсында орналастырылуын қамтамасыз етсін.

3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау жетекшілік ететін Қазақстан Республикасының 
Ұлттық экономика вице-министріне жүктелсін. 

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

Қазақстан Республикасының
Ұлттық экономика министрі Е.ДОСАЕВ

«КЕЛІСІЛГЕН»   «КЕЛІСІЛГЕН» 
Қазақстан Республикасының Қазақстан Республикасының Денсаулық
Білім жəне ғылым министрі  сақтау жəне əлеуметтік даму министрі
_____________ А.Сəрінжіпов  ______________ Т. Дүйсенова 
2015 жылғы 31 наурыз  2015 жылғы 2 сəуір

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің
2015 жылғы 17 наурыздағы № 217 бұйрығымен бекiтiлген

«Балаларды мектепке дейінгі тəрбиелеу мен оқыту объектілеріне қойылатын 
санитариялық-эпидемиологиялық талаптар» санитариялық қағидалары

1. Жалпы ережелер
1. Осы «Балаларды мектепке дейінгі тəрбиелеу мен оқыту объектілеріне қойылатын 

санитариялық-эпидемиологиялық талаптар» санитариялық қағидалары (бұдан əрі – 
Санитариялық қағидалар) Қазақстан Республикасының 2009 жылғы 18 қыркүйектегі 
«Халық денсаулығы жəне денсаулық сақтау жүйесі туралы» Кодексінің (бұдан əрі – Кодекс) 
144-бабының 6-тармағына сəйкес əзірленді жəне жобалауға, салуға, қайта жаңартуға, жөндеуге, 
пайдалануға беруге, сумен жабдықтауға, кəріздеуге, жылытуға, жарықтандыруға, желдетуге, 
микроклиматқа, күтіп-ұстауға жəне пайдалануға, тəрбиелеу мен оқыту, тұру жағдайларына, 
тамақтандыруды ұйымдастыруға, балаларға медициналық қызмет көрсетуге, сондай-ақ меншік 
нысанына жəне ведомстволық бағыныстылығына қарамастан, толық, жарты күн (қысқа уақытқа), 
тəулік бойы болатын балаларды мектепке дейінгі тəрбиелеу мен оқыту объектілерінің барлық 
түрлері мен үлгілеріндегі персоналды гигиеналық тəрбиелеуге (жеке гигиенасына) қойылатын 
санитариялық-эпидемиологиялық талаптарды белгілейді.

2. Осы Санитариялық қағидалар: 
1) мектепке дейінгі тəрбиелеу мен оқыту – мемлекеттік жəне жеке бөбектер бақшасы, 

балабақшалары, отбасылық бөбектер бақшасы, санаториялық бөбектер бақшасы, «мектеп-
балабақша» кешені, мектепке дейінгі шағын-орталықтар (бұдан əрі бірлесіп – МДҰ деп ата-
латын); 

2) тəрбиелеу жəне балалар тұратын орындарды ұйымдастыру – балалар үйі, жетімдер үйі;
3) меншік нысандарына қарамастан, балалардың тамақтануын ұйымдастыру қызметін 

жүзеге асыратын балаларды мектепке дейінгі тəрбиелеу мен оқыту объектілеріне (бұдан əрі 
бірлесіп - объектілер деп аталатын) қолданылады. 

3. Қызметі балаларды тəрбиелеу жəне оларды оқытумен байланысты заңды жəне жеке 
тұлғалар (білім беру қызметтерін көрсету, оның ішінде тəрбиелеу мен оқыту, тұру, тамақ-
тандыру, медициналық қызмет көрсету) қызметін бастар алдында осы Санитариялық қағида-
лардың талаптарына сəйкестігі туралы санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды алады. 

4. Осы Санитариялық қағидалардың орындалуын бақылауды халықтың санитариялық-
эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы мемлекеттік органның ведомствосы жүзеге 
асырады. 

5. Объектілерге мемлекеттік санитариялық-эпидемиологиялық қадағалау жүргізу кезінде 
осы Санитариялық қағидаларға 1-қосымшаға сəйкес зертханалық-аспаптық зерттеу жүргізіледі.

6. Осы Санитариялық қағидаларда мынадай ұғымдар пайдаланылды:
1) арнайы мектепке дейінгі ұйымдар – мектепке дейінгі тəрбиелеу мен оқытудың мемлекеттік 

жалпы білім беру стандартына с əйкес мектепке дейінгі тəрбиелеу мен оқытудың жалпы білім 
беру оқу бағдарламаларының негізінде əзірленген арнайы білім беретін оқу бағдарламаларын 
іске асыратын ұйымдар;

2) арнайы киім – шикізатты, қосымша материалдар мен дайын өнімді механикалық 
бөлшектермен, микроорганизмдермен ластанудан жəне басқа да ластанулардан қорғауға 
арналған персоналдың қорғаныш киімінің жиынтығы (костюм немесе халат, үшкіл орамал, 
қалпақ, алжапқыш жəне т.б.); 

3) балалар қысқа уақытқа болатын МДҰ – тамақтандыруды жəне ұйқыны ұйымдастырмай, 
4 сағаттан аспайтын уақытқа балалар болатын МДҰ;

4) бракераж – органолептикалық көрсеткiштер бойынша тамақ өнiмдерiнiң жəне дайын 
тамақтардың сапасын бағалау;

5) дайындау алдындағы бөлме – жартылай фабрикаттардан дайын тамақ өнімін дайындау 
жүзеге асырылатын үй-жай; 

6) дайындау бөлмесі – азық-түлік шикізаттарын дайындау жəне жартылай фабрикаттарды 
əзірлеу жүргізілетін үй-жай;

7) дене тəрбиесі – адамның денсаулығын нығайтуға жəне дене қабілетін дамытуға 
бағытталған қызмет саласы;

8) жарамдылық мерзімі – тамақ өнімін шығару (дайындау), айналысы процестерінің 
(сатыларының) шарттары сақталған кезде мерзімі өткенше тамақ өнімін мақсаты бойынша 
пайдалану үшін қауіпсіз болып саналатын кезең;

9) жартылай фабрикаттар – жылумен өңдеуге алдын ала дайындалған шикі тамақ өнімдері; 
10) инсоляция – үй-жайды гигиеналық бағалау үшiн күн радиациясының нормаланатын 

көрсеткiші;
11) климаттық аймақ – климаттық белгілері (температурасы, ылғалдылығы) бойынша 

бөлінетін аумақ;
12) күн режимі – мектепке дейінгі ұйымдардағы белгіленген күн тəртібі;
13) қоғамдық тамақтану – тамақ өнiмдерiн өндiрумен, қайта өңдеумен, өткiзумен жəне 

тұтынуды ұйымдастырумен байланысты қызмет;
14) мектеп алды сыныптары – балаларды мектепте оқытуға даярлауды жүзеге асыра-

тын сыныптар;
15) мектепке дейінгі шағын-орталықтар - бөлек тұрған ғимараттарда, көп пəтерлі түрғын 

үйлерде, сондай-ақ ішіне-жапсарлас салынған үй-жайларда ораластырылатын, 50-ге дейін 
орны бар МДҰ;

16) мектепке дейінгі тəрбиелеу мен оқыту – балалардың физикалық, жеке тұлғасын, 
танымдық сапасын дамыту, олардың əлеуметтік жетістігі мен өмір бойғы бəсекеге қабілеттілігін 
қамтамасыз ету үшін қажетті шешуші құзыреттілікті қалыптастыру;

17) мектепке дейінгі ұйымдар (бұдан əрі - МДҰ) – бір жастан бастап мектеп жасына жет-
кенге дейін баланы тəрбиелеуді, оны оқытуды, дамытуды, қарауды, күтуді жəне сауықтыруды 
қамтамасыз ететін білім беру ұйымы; 

18) оңтайлы микроклиматтық жағдай – балаларға ұзақ жəне жүйелі əсер ету кезінде 
термореттегіш тетіктерінің көмегінсіз организмнің қалыпты жылуы жағдайын сақтауды 
қамтамасыз ететін микроклиматтың сандық көрсеткіштерінің үйлесімдігі;

19) сақтау мерзiмi – тамақ өнiмiнiң нормативтiк құжаттарда көрсетiлген өздерiнiң барлық 
қасиеттерiн сақтайтын, белгiленген шарттарды сақтау кезеңi;

20) санитариялық-аулалық қондырғылар (бұдан əрі - САҚ) – жерүсті бөлiгi мен қазылған 
шұңқыры бар, ғимараттан кемiнде 25 метр (бұдан əрі – м) қашықтықта, объектінің аумағында 
орналасқан кəрiзденбеген дəретхана. Жерүсті үй-жайларын бір-бірімен тығыз жалғасқан ма-
териалдардан (тақтайлардан, кірпіштерден, блоктардан) жасайды. Қазынды су өткізбейтін 
материалдан жасалады. Қазындының тереңдігі жерасты суының деңгейіне байланысты, 
бірақ 3 метрден аспайды;

21) сəбилер үйі - жетім балалар мен ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балалар-
ды, некесіз, жас аналардан туылған балаларды, сондай-ақ ақыл-ойы мен дене дамуында 
ауытқуы бар балаларды тəрбиелеу жəне оларға медициналық көмек көрсету үшін арналған 
мемлекеттік мекеме;

22) септик – сарқынды сұйықтық ағып өтетiн бiр немесе бiрнеше камераны қамтитын, 
көлденең үлгідегi жер астындағы тұндырғыш ретiнде шағын көлемдегi тұрмыстық сарқынды 
суды тазалауға арналған құрылыс;

23) таңертеңгi сүзгi – инфекциялық аурудың əкелiнуiнiң алдын алуға бағытталған 
профилактикалық медициналық iс-шаралар;

24) тауар көршiлестiгі – тауардың сапасына əсер ететін ластануын жəне бөгде иістердің 
сіңуін болдырмайтын, шикі жəне дайын өнімдердің бірге сақталуына жəне өткізілуіне жол 
берілмейтін жағдайлар;

25) тез бұзылатын тамақ өнiмдерi – қатаң регламенттелген мерзiм iшiнде арнайы тасы-
малдау, сақтау жəне өткiзу шарттарын талап ететiн тамақ өнiмдерi;

26) технологиялық жабдық – өндіріс жұмысы үшін қажетті механизмдер, машиналар, 
құрылғылар, құралдар жиынтығы;

27) топтардың толықтырылуы – топтағы балалардың нормаланған саны;
28) топтық оқшаулау – топтарды əкімшілік-шаруашылық, тұрмыстық үй-жайлардан жəне 

бір-бірінен оқшаулау;
29) топтық ұяшық – МДҰ-да бір топтағы балаларға арналған үй-жайлардың жиынтығы;
30) түсіру орны – азық-түлік шикізаттарын жəне тамақ өнімдерін қабылдайтын орын;
31) ұтымды тамақтану – тамақтанудың физиологиялық жəне жас ерекшелігі нормаларын 

ескере отырып, теңестірілген тамақтандыру;
32) халықтың аз қозғалатын топтары – кресло-арбалармен жəне/немесе басқа да қосалқы 

құралдардың көмегімен қозғалатын, тірек-қозғалыс аппараты бұзылған жəне ауыратын 
мүгедектер, сондай-ақ сүйемелдеушілердің көмегімен қозғалатын, нашар көретін жəне/не-
месе көзі көрмейтін азаматтар. 

2. Объектілердің аумағына қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар
7. Объектілерді жобалау, салу, қайта жаңарту жəне пайдалануға беру халықтың санита-

риялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы мемлекеттік орган ведомствосының 
санитариялық-эпидемиологиялық қорытындысы болған кезде жүзеге асырылады. 

8. МДҰ жер учаскелерінің ауданы Қазақстан Республикасының № 3.02-24-2004 «Мектепке 
дейінгі білім беру объектілері» құрылыс нормалары мен қағидаларының (бұдан əрі – МДББО 
ҚНмҚ), № 3.02-31-2005 «Мүгедек балаларға арналған үйлер мен интернаттар» құрылыс нор-
малары мен қағидаларының талаптарымен нормаланады. 

9. Көп пəтерлі тұрғын үйлерде, жеке үй иелігінде, ішіне-жапсарлас салынған үй-жайларда 
орналастырылатын, балалар қысқа уақыт болатын МДҰ-да жеке жер учаскесі болмауы мүмкін.

10. Объектілер учаскесінің аумағы қаңғыбас жануарлардың кіріп кетуінің алдын-алу 
мақсатында қоршалады. 

11. Аумаққа гүлдегенде мамықты тұқымдар беретiн ағаштар мен бұталарды отырғызбайды.
12. Объектінің учаскесіне кiру жəне одан шығу жолдары, көлiкпен кіру жолдары, 

шаруашылық құрылыстарға, қоқыс жинайтын алаңдарға, санитариялық-аулалық қондырғыларға 
өтетiн жолдар асфальтпен, бетонмен немесе тазалауға қолжетімді басқа да қатты жабын-
мен жабылады.

13. Қоқыс жинағыштар тығыз жабылатын қақпақтармен жабдықталады, үш жағынан 
қор шалған, тазалауға жəне дезинфекциялауға қол жетімді, қатты жабындысы бар алаңға, 
ғимараттардан кемiнде 25 м қашықтықта орнатылады. Көп пəтерлі тұрғын үйдің бірінші қаба-
тында, ішіне-жапсарлас салынған үй-жайларда орналастырылатын объектілердің қоқысын жи-
нау үшін халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы мемлекеттік 
орган ведомствосының аумақтық бөлімшесінің келісімі бойынша қоқыс алғыштар ғимараттардан 
кемінде 15 м қашықтықта орнатылады жəне (немесе) ортақ қоқыс салғыштар пайдаланылады. 

14. Объектінің аумағы жəне оның қоршауының сыртынан 5 м радиустағы аумақ таза ұсталады.
15. Объектілердің аумағында негізгі ғимаратты(тарды), шаруашылық жəне топтық 

алаңдарды орналастыру аймақтарына бөлінеді. Объектінің бейініне байланысты аумақты 
қосымша аймақтарға бөлу көзделеді. 

16. Шаруашылық аймақтың аумағында тазалауға жəне дезинфекциялауға болатын қатты 
төсемі болады. 

17. Объекті ғимаратының сыртқы жарықтандыру жабдығы аумаққа біркелкі жарықтың 
түсуін қамтамасыз етуі тиіс. 

18. Сəбилер үйінің жəне МДҰ-ның топтық алаңдары əрбір балалар тобы үшін бөлек 
болу көзделеді. Сəбилер үйінің топтық алаңдары бөбек жасындағы топтарда бір орынға 7,5 
м2 жəне мектепке дейінгі ұйымдарда 7,2 м2 аудан көзделеді. МДҰ-да топтық алаңдардың 
көлемі бір орынға кемінде 6 м2 қабылданады. Барлық алаңдар бір-бірінен жасыл көшеттермен 
(бұталармен) оқшауланады.

19. Əрбір топтық алаңда күн мен жауын-шашыннан қорғану үшін топта 1 орынға 1,6 
м2 есебімен көлеңке қалқалары көзделеді. Көлеңке түсіретін қалқалардың едені ағаш 
тақтайлардан болу көзделеді. IV климаттық белдеудегі жəне III Б кіші ауданындағы көлеңкелік 
қалқалар екі жағынан қоршалады.  

20. Сəбилер үйі мен МДҰ-ның топтық алаңдарында ғимараттағы топтық ұяшықтарға сəйкес 
келетiн үй-жайдан шығу есiгiмен ыңғайлы байланыс болады. МДҰ-да бөбек жасындағы бала-
ларға арналған алаңдар осы топтардың үй-жайлардан шығу есiгiне тiкелей жақын орналасады.

21. Топтық жəне спорт алаңдарындағы жабдық балалардың бойы мен жасына сай орна-
ластырылуы тиіс. Жабдықтың бетіндегі жабын су өткізбейтін материалдан болу көзделеді. 

22. Бөбек жасындағы балалар үшін ойын алаңдарының төсемі – шөптен, мектепке дейінгі 
жастағы балалар үшін ойын алаңдарының төсемі – шөптен немесе құм себiлген немесе 
ұсақ қиыршық тастармен нығыздалған, тегістелген топырақтан болу көзделеді. Жолдар мен 
тротуарлардың төсемі үшін тротуар тақтайша жəне тазалауға қолжетімді басқа да матери-
алдар қолданылады.

3. Объектілерді жобалауға, салуға, қайта жаңартуға, жөндеуге, пайдалануға беруге 
қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар

23. МДҰ-ды жеке тұрған ғимаратттарда орналастырады немесе көп пəтерлі түрғын үйлерге 
салынған (ішіне – жапсарлас салынған) болуы мүмкін. 

24. Егерде жобалауда өзгеше көзделмесе, тұрғын үйлердің бірінші қабатында, сондай-ақ 
ішіне-жапсар лас слынған үй-жайларда балалар қысқа уақытқа болатын МДҰ орналастырылады. 
Көп пəтерлі тұрғын үйлерде МДҰ бірінші қабаттан жоғары ораластырылмайды.

25. Сəбилер үйі мен МДҰ ғимараттарында жəне учаскелерінде əкімшілік-шаруашылық, 
тұрмыстық үй-жайлардан жəне бір-бірінен топтық оқшаулау қағидаты сақталады. Бөбек 
жасындағы топтардың балаларына арналған топтық ұяшық құрамына: қабылдау бөлмесі, 
ойын бөлмесі, жатын бөлмесі, буфет, дəретхана; 

мектепке дейінгі жастағы топтар үшін – шешінетін бөлме, ойын бөлмесі, дəретхана, бу-
фет, жатын бөлмесі кіреді. 

МДҰ-ны жобалауға арналған тапсырма бойынша МДББО ҚНжҚ талаптарына сəйкес жатын 
бөлмелерді топ бөлмелерімен біріктіруге жол беріледі.

Мектепке дейінгі шағын-орталықтарда киім ауыстыратын орынның ортақ болуына жол 
беріледі.

26. Балаларды мектепке дейінгі тəрбиелеу мен оқыту объектілері жанындағы мамандан-
дырылған медициналық жəне стоматологиялық кабинеттер, кір жуатын орындар, бассейндер, 
оқу сыныптары, тамақтану объектілері Қазақстан Республикасының халықтың санитариялық-
эпидемиологиялық саламаттылығы саласында қолданыстағы заңнамасының талаптарына 
сəйкес келеді.

27. Сəбилер үйін жеке тұрған 1–2 қабатты ғимаратттарда орналастырады.
28. Көп пəтерлі тұрғын үйдің бірінші қабатында орналастырылатын МДҰ-дың тұрғын үйдің 

кіреберісімен қосылмаған бөлек есігі болады.
29. Сəбилер үйіндегі, МДҰ-дағы негізгі үй-жайлардың аудандары осы Санитариялық 

қаидаларға 2-қосымшаның 1, 3- кестелерінде көрсетілген. 
30. Балалардың саны объектінің жобалық сыйымдылығынан аспауы тиіс. 
31. Баспалдақтардың қоршау биiктiгi кемінде 1,2 метр болу көзделеді. Сəбилер үйінде жəне 

МДҰ-да тұтқалар ересек адамдар үшiн 0,85 м биіктікте, балалар үшiн 0,5м биiктiкте орналасады, 
баспалдақтар қоршауындағы тiгiнен орнатылған элементтердің 0,1 м аспайтын саңылаулары 
болады, оларды көлденең орнатуға жол берiлмейдi.

32. Объектілердің ғимараттарын жобалау кезінде халықтың аз қозғалатын топтары үшін 
қолжетімділік мəселелерін шешу сəулет-қала құрылысы жəне құрылыс қызметі саласындағы 
мемлекеттік нормаларға сəйкес жүзеге асырылады. 

33. Пайдалану режимі шумен қоса жүретін жəне балалардың алаңдауын тудыруы, 
педагогикалық, медициналық, əкімшілік персоналдың жұмысына кедергі келтіруі немесе 
бұзуы мүмкін үй-жайларды (сорғы қондырғысы бар бойлерлер, өндірістік үй-жайлар, жөндеу 
шеберханалары, сорғы бөлімшелерімен салқындатқыш камералар, желдеткіш камералары, 
компрессорлық жəне т.б.) ұйықтау бөлмелерімен, емдеу-диагностикалық үй-жайларға жаплар-
лас, астында немесе үстінде орналастырылмайды.

34. Жеке гигиена бөлмелерін, персоналға арналған санитариялық тораптарды əкімшілік 
үй-жайлардың аймағында орналастырады.

35. Оқшаулағышы бар медициналық блокты объектілердің 1-қабатында орналастырады. 
36. Объектілерде спорт залын орналастырған кезде ауданы бір спортпен айналысушыға 

кемінде 4 м2 қабылданады. Еденнің ағаштан болуы көзделеді немесе арнайы жабыны болады. 
Еденнің беті тегіс, ойықсыз жəне зиянсыз болуы тиіс. Батареялар терезе астындағы қуыстарда 
орналастырылады жəне ағаш торлармен жабылады, терезелерде жəне жарықтандыру 
құралдарында қоршау құрылғылар көзделеді. 

37. Балалар болатын үй-жайлар мен медициналық мақсаттағы үй-жайларды ғимараттың 
жертөле жəне цокольдық қабаттарында орналастырмайды.

38. Үй-жайларды əрлеу үшін олардың сапасы мен қауіпсіздігін растайтын құжаттары бар 
құрылыс материалдары пайдаланылады. Рекреацияларда, холлдарда, акт залдарында, 
əкімшілік үй-жайларда əртүрлі конструкциялық аспалы төбелерді қолданады. 

39. Медициналық мақсаттағы үй-жайларда, топтық ұяшық жайларында қабырғалардың, 
еденнің, жабдықтың үсті жуу жəне дезинфекциялау құралдарын пайдалана отырып ылғалды 
əдіспен тазалауға болатын тегіс, жұмсақ болады. Персоналға арналған санитариялық торап-
тарда, дəретханаларда, ас блогында, бассейнде, егу бөлмесінде, емшара жасау бөлмесінде, 
ылғалды режимді үй-жайларда (себезгі бөлмелері, кір жуатын, жуынатын, жуатын бөлмелер 
жəне басқалары) қабырғаларды жылтыр тақтайшамен немесе ылғалға төзімді басқа да ма-
териалдармен 1,8 м-ден аспайтындай биіктікте қаптайды, еденге төсеу үшін ылғал өтпейтін 
материалдар немесе еден тақтайшалары қолданылады. 

40. Қолжуғыштар жəне басқа да санитариялық-техникалық құралдар, сондай-ақ оларды 
пайдалану қабырғаларды ылғалдандыруы мүмкін жабдық орнатылатын жерлерде еденнен 1,8 
м биiктiкте жəне жабдықтар мен құралдардан жан-жағынан 20 сантиметр шығып тұратындай 
етiп, жылтыр тақтайшамен немесе ылғалға төзiмдi басқа да материалдармен гидроизоля-
циялау көзделедi. 

41. Тазалау мүкəммалын сақтау жəне өңдеу үшін бөлек үй-жай (орын) көзделеді. 
42. Жүзу бассейндерін 32 м3 аспайтын көлемде орнату суды тазарту жүйесінсіз көзделеді. 

Суды екі топтың балалары (50 баладан аспау) шомылып біткеннен кейін ауыстырады, содан 
кейін нұсқаулыққа сəйкес, белгіленген тəртіпте қолдануға рұқсат етілген дезинфекциялаушы 
құралдармен өңдеу жүргізіледі.

43. Объектілердің аумағына олардың қызметiмен байланысы жоқ объектілерді орнала-
стырмайды. 
4. Объектілерді жабдықтауға қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар

44. Объектілердің жиһазы мен жабдығы балалардың бойына, жас ерекшеліктеріне сəйкес 
келеді. Жабдықтың жиыны, саны жəне көлемі объектінің бейінін, үй-жайлардың ерекшелігін 
есепке ала отырып көзделеді. 

Сəбилер үйінің жəне МДҰ-ның жиhазының негiзгi өлшемдерi осы Санитариялық 
қағидаларларға 3-қосымшаның 1,2-кестелерінде көрсетілген.

45. Объектілерде жиhазды өлшеміне сəйкес таңбалайды. 
46. Қабылдау бөлмесі мен киім ауыстыратын бөлмелер балалардың жəне персоналдың 

сыртқы киіміне арналған шкафтармен жəне орындықтармен жабдықталады. Балалар толық 
жəне тəулік бойы болатын сəбилер үйінде, МДҰ-да балалардың киіміне арналған шкафтарды 
жеке таңбалайды жəне олар бас киімге арналған сөрелермен жəне сыртқы киімге арналған 
ілмектермен жабдықталады.

47. Жабдық, жиһаз, жұмсақ жəне қатты мүкəммал, санитариялық-техникалық аспаптар 
жұмыс жағдайында болады жəне мақсатына сай пайдаланылады. Үй-жайларды əрлеудегі ақау-
лар жəне жабдықтың, жиһаздың бұзылуы уақытында жөнделуге немесе ауыстырылуға жатады. 

48. МДҰ санитариялық аспаптардың саны мен өлшемі осы Санитариялық қағидаларға 
4-қосымшаға сəйкес көзделеді.

49. Объектілердің персоналға арналған санитариялық тораптарында жуынатын қолжуғыш-
тар, электр сүлгілер немесе бір рет қолданылатын гигиеналық сүлгілер, сұйық сабын мөлшер-
легіші, қоқыс жинауға арналған қоқыссалғыштар орнатылады.

50. Сəбилер үйлері топтарының дəретхана үй-жайларын сүлгілерге арналған ілгіштермен, 
жуынуға арналған раковиналармен, жуатын ванналармен, балалар унитаздарымен, түбектерге 
арналған шкафтармен, шаруашылық мақсатта қолданылатын шкафпен жəне ағызу жүйесімен 
жабдықталады. 2 жасқа дейінгі балалар топтарында ілгіштерді ересек адам бойының дейгейінде 
- еденнен 1 – 1,3 м етіп, 2 жастан асқан балалар топтарында 60 – 80 см биіктікте бекітеді.

51. 1,5 жасқа дейінгі балалар топтарындағы дəретхана бөлмелерінде ересектерге арналған 
бір қолжуғышты, ағызу жүйесін, ваннаны орналастырады. 

52. 1,5 жастан жоғары топтардағы дəретхана бөлмелерінде балаларға арналған екі 
қолжуғыш, балаларға арналған бір унитаз, ағызу жүйесі, себезгі тұғырығы, түбектерге арналған 
таңбаланған ұяшықтары бар шкаф-стеллаждар орнатылады.

53. 6 айлыққа дейінгі сəбилер үшін топтарда манеждер мен құндақтау үстелдерін ор-
наластырады. 1 жастан асқан сəбилерді тамақтандыру аймағын тамақтандыруға арналған 
үстелдермен жабдықтайды.

54. МДҰ-ның дəретхана бөлмелерінде балалардың сүлгілеріне жəне жеке гигиена затта-
рына арналған жеке ұяшықтары бар қабырғалық немесе аспалы ілгіштер оратылады. Бөбек 
топтарындағы дəретхана бөлмелерінде қосымша жеке таңбасы бар түбектерге арналған бөлек 
ұяшықтары бар шкафтар орнатылады.

55. МДҰ-да балаларға арналған санитариялық құралдарды орнату еденнен мынадай 
биіктікте көзделеді: 

бөбек жəне мектепке дейінгі кіші жастағы (1 жастан 4 жасқа дейінгі) балалар үшін 
қолжуғыштар - 0,4 м; 

мектепке дейінгі орта жəне жоғары жастағы (4 жастан 6 (7) жасқа дейінгі) балалар үшін 
қолжуғыштар - 0,5 м.

56. Жатын бөлмелерді жұмсақ жəне қатты мүкəммалмен жабдықтау, балалар күндіз бо-
латын МДҰ-дағы киім-кешектерді жуу жəне оны таңбалау тəулік бойы болатын МДҰ-дағы 
балалардың тұру жағдайларына қойылатын талаптарға сəйкес келеді.

57. МДҰ-дағы жатын бөлмелерді жеке стационарлық төсектермен жабдықтайды. Үш жасқа 
дейінгі балаларға арналған төсектердің ұзы ндығы - 120 см, еденнен жататын жердің 30 см жəне 
50 см деңгейде өзгермелі биіктігімен жəне қоршаудың еденнен 95 см биіктігімен бірге ені - 60 
см; 3 – 6 (7) жастағы балалар үшін – ұзындығы 140 см, ені – 60 см, биіктігі – 30 см. Бүйір жақ 
қоршау биіктігін азайту мүмкіндігі кемінде 15 см.-ге көзделеді.

58. Балалар толық күндіз болатын МДҰ топтарында екі қабатты жəне жазылатын қатты 
төсектерді пайдаланған кезде ауданы 1 балаға кемінде 2 м2 болатын норма жəне екі қабатты 
төсектердің жататын жерінен кемінде 0,3 м биіктікте қоршау болуы сақталады.

59. Сəбилер үйлеріндегі жəне бөбек жасындағы топтардағы жатын бөлмелер төрт 
жағынан қоршалған, ұзындығы 1,2 м, ені 0,6 м стационарлық төсектермен немесе манеж-
дермен жабдықталады. 

60. Балалар толық жəне тəулік бойы болатын сəбилер үйлерінде жəне МДҰ-да сауықтыру 
(шынықтырушы) рəсімдері өткізіледі. Сауықтыру (шынықтырушы) рəсімдерін жүргізу үшін 
əдістемеге байланысты тиісті жабдықты қолданады. 

61. Объектілерде сабақ өткізу үшін жиһазды орналастыру кезінде мына тал аптар орын-
далады:

1) үстелдерді сол жақтан жарықтандырылатын жарық түсіретін қабырғаға қарай орна-
ластырады;

2) 4 орынды үстелдерді кемінде 2 қатарға, 2 орынды үстелдерді кемінде 3 қатарға орнала-
стырады. Үстелдердің қатары арасында қашықтық кемінде 0,5 м болып көзделеді; 1-қатардағы 
үстелдердің жарық түсіретін қабырғадан қашықтығы 1 м, бірінші үстелдерден тақтаға дейінгі 
қашықтық 2,4 – 2,7 м болады;

3) қабырғалық тақтаның төменгі шетінің ілмесінің биіктігі 0,7 м болады.
62. Спорттық төсеніштердің жабыны тазалауға жəне дезинфекциялауға болатын мате-

риалдардан болуы көзделеді. 
63. Спорт залдарының жанындағы киім ауыстыратын орындар киімге арналған шкафтар-

мен немесе ілгіштермен жабдықталады.
5. Объектілерді сумен жабдықтауға, кəріздеуге, жылытуға, жарықтандыруға,

желдетуге, микрокли матына қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар 
64. Объектілерде жұмыс жағдайында болатын орталықтандырылған шаруашылық-ауыз 

су, ыстық сумен жабдықтау жүйесі, кəріздеу жəне суағарлар көзделеді.
65. Объектілер Кодекстің 144-бабының 6-тармағына сəйкес халықтың санитариялық-

эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы мемлекеттік орган бекіткен санитариялық-
эпидемиологиялық нормалау құжаттарының (бұдан əрі- нормалау құжаттары) талаптарына 
сəйкес қауіпсіз жəне сапалы  ауыз сумен қамтамасыз етілуі тиіс.

66. Елді мекенде орталықтандырылған сумен жабдықтау жүйесі болмаған жағдайда 
жергілікті сумен жабдықтау жүйесі жабдықталады.

 67. Қысқа уақытқа балалар болатын МДҰ-да тасымалданатын сумен жабдықтау 
жəне қолмен су құятын қолжуғыштар орнату халықтың санитариялық-эпидемиологиялық 
саламаттылығы саласындағы мемлекеттік органның ведомствосындағы аумақтық бөлімшенің 
келісімі бойынша жүзеге асырылады.

68. Тасымалданатын суды пайдаланатын объектілерде ауыз су қорын сақтауға арналған 
ыдыстар орналастырылған жеке үй-жай көзделеді. Ыдыстардың таңбасы («ауыз су») бола-
ды, олар апта сайын (жəне қажет болғанда) жуу жəне дезинфекциялау құралдарын қолдана 
отырып, тазалауға жəне дезинфекциялауға жатады. Ауыз суға арналған ыдысты басқа 
мақсатта пайдаланбайды.

69. Су əкелуді санитариялық-эпидемиологиялық қорытындысы бар болған кезде арнайы 
көлікпен немесе ауыз сумен жанасуға рұқсат етілген материалдардан  жасалған арнайы таңба-
ланған ыдыстарда жүргізеді.

70. Объектілердегі дəретханаларда, буфеттерде, кір жуатын, жуынатын орындарда, 
себезгі бөлмелерде, тұратын орындарда, сондай- ақ медициналық мақсаттағы үй-жайларда 
жəне ас блогында орталықтандырылған ыстық сумен жабдықтау жүйесі болмаған жағдайда 
су жылытқыштар орнату арқылы ыстық сумен жабдықтау көзделеді.

 71. Халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы мемлекеттік 
орган ведомствосының аумақтық бөлімшелерімен келіскен кезде өзінің от жағу орнының ыстық 
суымен жабдықтау көзделеді. 

 72. Объектілерде ауыз су режимі ұйымдастырылады. Ауыз су, оның ішінде ыдыстарға (гра-
финдерге, шəйнектерге) құйылған жəне шөлмектердегі су сапасы мен қауіпсіздік көрсет кіштері 
бойынша нормалау құжаттарының талаптарына сəйкес келеді. 

 73. Су ішу үшін таза ыдысты (шыны ыдысты, фаянс ыдысты, бір рет қолданатын 
стақандарды) пайдаланады, таза жəне пайдаланылған ыдыс үшін таңбаланған жеке поднос 
немесе бір рет қолданылған ыдысты жинау үшін контейнерлер бөлінеді. Ыдысқа құйылған суға 
оның қайдан əкелінгендігін, сапасын жəне қауіпсіздігін растайтын құжаттары қоса беріледі.

 74. Кəріз жүргізілмеген аудандарда жергілікті кəріз жүйесін жабдықтайды. Қазылған 
шұңқырларды, септиктерді тазалау көлемдерінің үштен екі бөлігінің толуы бойынша жүргізіледі.

 75. Кəріз қадалары мен құбырлар тамақ өнімдері сақталатын жəне өңделетін жəне тамақ 
дайындалатын үй-жайларда, медициналық мақсаттағы үй-жайларда орнатылмайды. 

 76. Объектілердің дəретханаларында балаларға арналған унитаздар орнатылады.
 77. Персоналға арналған САҚ халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы 

саласындағы мемлекеттік орган ведомствосының аумақтық бөлімшелерінің келісімі бойынша 
орнатылады. 

78. САҚ-та жердің үстінде орналасқан үй-жайлары мен қазылған шұңқыр болады жəне 
оларды ғимараттан 25 м қашықтықта орналастырады. 

79. Объектілердің барлық үй-жайларында табиғи жарықтандыру көзделеді. Мыналарды: 
коммуникациялық жүйелер үй-жайларына (су құбырлары мен кəріздеу сорғылары, жел-
дету жəне ауаны салқындату камералары, бойлер тұратын бөлмелер жəне басқалары), 
рекреация лық үй-жайлар болып табылмайтын дəліздерге, фойеге, қоймаларға (тез жанатын 
сұйықтықтарды сақтайтын бөлмелерден басқа), мүкаммалға арналған бөлмелер, дезинфек-
циялау құралдарын дайындайтын бөлмелерге, киім ауыстыратын бөлмелерге, киім ілетін 
орындарға, себезгі бөлмелеріне, персоналға арналған дəретханаларға, əйелдерге арналған 
жеке гигиена бөлмелеріне, ғимараттың инженерлік жəне технологиялық жабдығын орнату жəне 
басқару үй-жайларына жəне ас блогының өндірістік үй-жайларына табиғи жарықтандырусыз 
жол беріледі.

 80. Объектілерде рекреациялық болып табылмайтын дəліздердің, дəретханалардың, 
қабылдау жəне киім ауыстыратын бөлмелердің, сондай-ақ табиғи жарықтандырусыз жобалауға 
рұқсат етілген барлық бөлмелердің қабырғаларында екінші жарықты түсірген кезде əйнекті 
арақабырғаларды немесе фрамугаларды салу көзделеді.

  81. Жалпы жасанды жарықтандыру барлық үй-жайларда көзделеді. Жекелеген функ-
ционалды аймақтар мен жұмыс орындарын жарықтандыру үшін жергілікті жарықтандыру 
орнатылады.

82. Жасанды жарықтандыру үшін люминесценттік жəне электр қуатын сақтайтын шамдарды 
пайдаланады. Бір үй-жайда бір үлгідегі шамдар қолданылады. 

Жасанды жарықтандыру деңгейлері осы Санитариялық қағидаларға 5-қосымшаға сəйкес 
қабылданады.

83. Істен шыққан шамдар уақытында ауыстырылады. Жұмыс істемейтін, істен шыққан 
құрамында сынап бар (люминесценттік, электр қуатын сақтайтын) шамдарды балалар кірмейтін 
жеке үй-жайда сақтайды жəне қоқыс жинайтын контейнерлерге тасталынбайды. Пайдаланылған 
құрамында сынап бар шамдарды сақтау жəне шығару объекті басшысының бұйрығымен жауап-
ты адамға жүктеледі. Пайдаланылған шамдарды жою жəне кəдеге жаратуды осындай қызмет 
түріне арналған лицензиясы бар ұйымдар жүргізеді.

 84. Объектілердің ғимараттары бұзылмаған жағдайда ұсталынатын орталықтандырылған 
жылыту, желдету жəне ауа баптау жүйелерімен жабдықталады. 

 85. Орталықтандырылған жылыту көзі болмаған жағдайда автономды қазандық көзделеді.
 86.1-ші қабаттарда орналасқан ойын объектілерінде жылы едендер көзделеді.
 87. Сəбилер үйлерінде жəне МДҰ-да балалардың күйікке шалдығуын жəне жарақат алуын 

болдырмау үшін жылыту құралдарын алмалы-салмалы ағаш торлармен қоршайды.
 88. Ас блогында механикалық түрде іске қосылатын желдету жүйесі көзделеді. Жылу жəне 

ылғал бөлу көзі болып табылатын жабдықтың үстінде сорып-шығаратын шатырлар көзделеді.
 89 Сəбилер үйлерінде жəне МДҰ-да ыстық сумен жабдықтау жүйесіне киім ауыстыратын 

орындардағы сыртқы киімді кептіруге арналған шкафтарда орналасқан жылыту құралдарын 
жалғайды.

 90. Терезелердің конструкциясында балалар болатын үй-жайларды жылдың кез келген 
уақытында желдетуді ұйымдастыру мүмкіндігі көзделеді. Терезелердің əйнектелуі бүтін шы-
ныдан жасалады. Терезе блоктарын ауыстыру кезінде əйнектеу ауданы сақталады немесе 
үлкейтіледі. Сынған əйнектерді ауыстыру тез арада жүргізіледі. 

 91.Өтпелі немесе бұрыштық желдетуді балалар болмаған кезде жүргізеді. Өтпелі желдетуді 
дəретхана үй-жайлары арқылы жүргізбейді. 

 92. Топтық ұяшық үй-жайларындағы, сондай-ақ себезгі бөлмелері мен спорт залдың 
жанындағы киім ауыстыратын орындардағы, спорт залындағы, медициналық пункттің үй-
жайларындағы ауа температурасын бақылау үшін ішкі қабырғаға 0,8 – 1,2 м биіктікте бекітілген 
термометрлер орнатылады. 

 93. Объектілерде үй-жайлардың оңтайлы микроклиматтық жағдайлары қамтамасыз етіледі. 
95. 94. Жылыту кезеңінде ауаның мынадай температурасы көзделеді:
1) ұйықтайтын үй-жайларында, мəдени-бұқаралық іс-шаралар өткізетін жəне демалыс үй-

жайларында, компьютер сыныптарында, қызметтік-тұрмыстық, кір жуатын орындарда + 18 + 
22 градус Цельсий (бұдан əрі – °C); 

2) буфеттерде, киім үтіктейтін, кептіретін бөлмелерде, қоймаларда жəне киім-кешек 
бөлмелерінде +16°C;

3) физиотерапевт кабинеттерінде, уқалау кабинеттерінде +28°C;
4) медициналық үй-жайларда, ойын бөлмелерінде, киім ауыстыратын бөлмелерде, 

дəретханаларда +20 + 22°C;
5) спорт залында, рекреацияларда, вестибюль мен киім ілетін орындарда, + 15 + 17°C;
6) спорт залының орнында +19 + 23°C;
7) ваннасы, бассейні бар үй-жайларда +30°C;
8) себезгі бөлмелерінде +25°C;
Үй-жайлардағы ауаның оңтайлы салыстырмалы ылғалдылығы 40 – 60 % -ды, асүйде жəне 

кір жуатын бөлмелерде 60 – 70 % -ға дейін құрайды.
 95. Апатты ғимараттарда жəне үй-жайларда орналасқан объектілерді пайдаланбайды.
96. Объектілердің ғимараты объектінің апаттылығы туралы құзыретті органдардың актісі 

болған кезде апатты жағдайда деп танылады.
6. Объектілердің аумақтарын жəне үй-жайларын күтіп-ұстауға жəне пайдалануға 

қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар 
97. Объектілердің аумағы таза ұсталады.
98. Жыл сайын, көктемгі уақытта, ойын алаңдарында құмды толық ауыстырады. Жаңадан 

əкелінген құм паразитологиялық, микробиологиялық, санитариялық-химиялық, радиологиялық 
көрсеткіштер бойынша гигиеналық нормативтерге сəйкес келеді. Құмның ластануын болдырмау 
үшін балалар болмағанда құмды алаңдарды қақпақтармен, полимерлік пленкалармен неме-
се басқа да қорғаныш құрылғылармен жабу керек. Паразиттік аурулардың қоздырғыштарын 
тапқан кезде құмға кезектен тыс ауыстыру жүргізеді. 

99. Қоқыс жинағыштар (контейнерлер) олардың көлемінің үштен екі бөлігі толған кезде 
тазартылады.

100. Барлық үй-жайлар, жиһаз жəне жабдық таза күтіп-ұсталады. 
101. Медициналық үй-жайларды, ас блогын жəне дəретханаларды күн сайын жуу жəне 

дезинфекциялау құралдарын қолдана отырып тазалайды.
102. Объектілерде қызмет көрсететін персоналдың (тəрбиешілердің көмекшілері, 

техникалық персонал) саны кемінде 3 жиын болатын арнайы киімі (костюм немесе халат, ора-
мал, қалпақ, алжапқыш), бөлек шкафта сақталатын ауыстыратын аяқ киімі болады. 

Дəретханаға кірер алдында халатты шешеді жəне шыққан соң қолды сабынмен мұқият жуады.
103. Белгіленген тəртіппен қолдануға рұқсат етілген қолданылатын дезинфекциялау 

ерітінділері дайындалған күнін көрсете отырып, таңбаланған ыдыстардағы нұсқаулыққа 
сəйкес дайындайды. Дезинфекциялау жəне жуу құралдары жəне олардың жұмыс ерітінділері 
балалардың қолы жетпейтін орындарда сақталады.

104. Жинау мүкəммалы (легендер, шелектер, жөкелер, шүберектер) таңбаланады, бөлек 
үй-жайға (əрбір топтық ұяшықтағы үй-жайлар, медициналық блок, оқшаулағыш, ас блогындағы 
өндірістік үй-жайлар, рекреациялар жəне т.б.) бекітіледі жəне арнайы бөлінген үй-жайларда 
(орындарда) сақталады.

105. Объектілердің дəретхана бөлмелері мен санитариялық тораптары үшін жинау 
мүкəммалының сигналды таңбасы болады.

106. Балалар үшін жаңадан сатып алынған өнімдердің (ойыншықтар, аяқ киім, киім, ыдыс, 
жеке гигиена құралдары, мектеп жəне жазу құралдары, төсек-орын жабдықтары, парфю-
мерлік-косметикалық өнім, жиһаз жəне басқ.) сапасын жəне қауіпсіздігін растайтын құжаттар 
ұсынылады.

107. Пайдаланылған ойыншықтарды күн сайын жұмыс күнінің соңында 2% сабынды-со-
далы ерітіндіні пайдалана отырып жуады, ағып тұрған судың астында шаяды жəне кептіреді. 
Қуыршақтың киімдерін ластануына қарай жуады жəне үтіктейді. Ойыншықтарды жууға арналған 
ыдыс пен щетка таңбаланады.

108. Жұмсақ ойыншықтарды пайдаланғаннан кейін күннің соңында ойыншықтан 25 см 
қашықтықта бактерицидті сəулелегіштермен 30 минут бойы дезинфекциялайды.

109. Сəби жастағы топтарда жəне изоляторда жұмсақ ойыншықтар мен пенолатексті түкті 
ойыншықтарды пайдаланбайды. 

110. Спорттық маттардың ылғалды тəсілмен өңдеуге жəне дезинфекциялауға болатын 
жабындысы болады. 

111. Инфекциялық жəне паразиттік аурулар жағдайлары тіркелген кезде эпидемияға қарсы 
жəне дезинфекциялау іс-шаралары жүргізіледі.

112. Терезе əйнектері, электр шамдарының плафондары жəне сорып-шығаратын желдету 
жүйелерінің жалюзді торлары таза ұсталынады. 

113. Дəретханаларда жəне санитариялық тораптарда едендер, есік тұтқалары, кран ба-
рашкалары, қолжуғыштар жəне унитаздар күн сайын дезинфекциялануға тиісті. 

114. Пайдаланылған жинау мүкəммалы дезинфекциялануға тиісті. Таза жинау мүкəммалын 
шаруашылық шкафта немесе жинау мүкəммалын өңдеуге жəне сақтауға арналған бөлмеде 
сақтайды. 

115. САҚ-ты жинауды күн сайын дезинфекциялық құралдарын қолдана отырып жүргізеді, 
олардың үштен екі бөлігінің толуына байланысты, бірақ жылына кемінде 1 реттен сиретпей 
тазартады.

116. Ас блогы үй-жайларына (қажет жағдайда ұйықтайтын жəне басқа да бөлмелерге) 
желдету үшін ашылған терезелерге, форточкаларға, фрамугаларға шыбындардың жəне 
масалардың ұшып кірмеуін болдырмау үшін шыбын-шіркейге қарсы торларды орнатады. 

117. Құндақтау үстелдерін, балалардың жаялық астына салатын клеенкаларын, 
манеждердің, төбешіктердің жапқыштарын күн сайын жуу құралдарын қолдана отырып өңдейді, 
нəжіспен ластанған жағдайда арнайы бөлінген шүберекпен қосымша дезинфекциялау жүргізеді.

118. Түбектер пайдаланылғаннан кейін тазартылады, жуылады жəне дезинфекцияланады. 
Таза түбектер дəретханаларда, жеке таңбаланған ұяшықтарда сақталады

119. Объектілер жұмыс істеп тұрған кезде апаттық жағдайларды жою бойынша жұмыстарды 
қоспағанда, күрделі жəне басқа да жөндеу жұмыстарын жүргізбейді.

120. Объектілерде жəндіктердің, егеуқұйрықтардың жəне тышқан тəріздес кеміргіштердің 
болуына жол берілмейді. 

7. Балалардың тұру жағдайларына қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық 
талаптар 

121. Сəбилер үйлеріндегі ұйықтайтын бөлмелердің тұрғын ауданы осы Санитариялық 
қағидаларға 2-қосымшаның 1-кестесіне сəйкес көзделеді.

122. Сəбилер үйлерінің жатын бөлмелері төрт жағының қоршауы бар, ұзындығы 1,2 м, ені 
0,6 м стационарлық кереуеттермен жабдықталады. Балалардың жасына байланысты жататын 
жердің биіктігі еденнен 0,3 – 0,5 м құрайды. Қоршау биіктігі еденнен - 0,95 м.

123. МДҰ-ның жатын бөлмелері жеке стационарлық кереуеттермен жабдықталады. Үш 
жасқа дейінгі балаларға арналған кереуеттердің ұзындығы 

120 см, ені жататын жер мен қоршаудың өзгермелі биіктігімен 60 см құрайды; 3 – 7 жастағы 
балаларға арналған төсектердің ұзындығы - 140 см, ені - 60 см.

124. МДҰ-ның жатын бөлмелерінде кереуеттер өтуге жəне үй-жайды жинауға ыңғайлылықты 
есепке ала отырып, ұзын жағынан терезелерге параллель орналастырылады. Кереуеттер 
қатарлары арасындағы ең аз қашықтық – 0,5 м., бас жақтарының арасы – 0,2 м.

125. Бір жатын орынға төсек жабдықтарының кемінде үш жиынтығы көзделеді. Барлық 
төсек жабдықтары (матрастар, жастықтар, көрпе) таңбаланады; жиналмалы кереуеттерді 
пайдаланған кезде төсек жабдықтары (жайма, жастықтың тысы, көрпенің тысы) таңбаланады.

126. Балалар тəулік бойы болатын объектілерде оларды жуындыру төсек жабдықтары, іш 
киімді жəне сүлгілерді бір мезетте ауыстыра отырып, жеті күнде бір реттен сиретпей график 
бойынша жүзеге асырылады. 

127. Киім-кешектерді жуу кір жуатын объектіде жүзеге асырылады, ол болмаған жағдайда 
кір жуатын орындарда шарт бойынша кір жууды ұйымдастыру жүргізіледі. Инфекциялық 
аурумен ауыратын науқастардың киім-кешектері жуу алдында таңбаланған ванналарда 
дезинфекциялануға жатқызылады.

128. Төсек жабдықтарын, сүлгілерді ауыстыру ластануына қарай, бірақ аптасына бір реттен 
сиретпей жүргізіледі. Лас киім-кешек кір жуатын бөлмеге қаптармен (клеенкалы жəне мата) 
жеткізіледі. Матадан тігілген қаптар жууға тапсырылады, клеенкалы қаптар сабынды-содалы 
ерітіндімен өңделеді. Таза киім жуылған қаппен жеткізіледі. 

129. Артық төсек жабдықтарын, жаңа жəне ескі киім мен аяқ-киімдерді, қатты мүкəммалды 
сақтау үшін қоймалар көзделеді. 

130. Кір жуатын бөлмені орналастыру кезінде таза жəне лас киім-кешектің қарама-қарсы 
ағымы болмайды. Лас киім-кешекті тапсыруға жəне таза киім-кешекті алуға арналған терезе-
лер бөлек болады жəне топтық ұяшықтар үй-жайына, жатын бөлмелерге жəне ас блогына кіру 
есігіне қарама- қарсы орналастырылмайды; терезелер ойын бөлмелері мен жатын бөлмелерінің 
терезесінің астына орналастырылмайды.

131. Сəбилер үйінің кір жуатын орындарында бөбек жасындағы топтар үшін киім-кешектерді 
алғашқы өңдеуге арналған бөлме көзделеді.

132. Сəбилер үйлерінде балалар тəулік бойы болатын, МДҰ-да төсек жабдықтары, сүлгілер, 
жеке гигиена заттары (тіс щеткасы, тарақ, жөке) əр балаға жеке бөлінеді. Жеке тіс щеткалары 
ашық ұяшықтарда сақталады.

8. Балаларды тамақтандыруды ұйымдастыруға қойылатын санитариялық-
эпидемиологиялық талаптар

133. Объектілердегі ас блогында тұруға, балаларды тамақтандыруды ұйымдастырумен 
байланысы жоқ жұмыстар мен қызметтерді орындауға, сондай-ақ жануарлар мен құстарды 
ұстауға жол берілмейді.

134. Объектілерде шикізатпен жұмыс істейтін ас блогы көзделеді. Ас блогын 2-қабаттан 
жоғары орналастырмайды. Ас блогын 2-қабатта орналастыру кезінде өнімді тасымалдау үшін 
жүк көтеретін лифт жабдықталады.

135. Объектілердің осы Санитариялық қағидалардың талаптарына қарама-қарсы бол-
майтын бөлігіндегі ас блогына қоғамдық тамақтану объектілеріне қойылатын нормалау 
құжаттарының талаптары пайдаланылады. 

136. Сəбилер үйінің жəне МДҰ-ның ас блогы үй-жайларының жиыны мен ауданы осы 
Санитариялық қағидаларға 2-қосымшаның 1, 4- кестелеріне сəйкес қабылданады.

137. Ас блогы үй-жайларының көлемді-жоспарлау жəне конструктивтік шешімдерімен 
шикі өнімнің, шикі жартылай фабрикаттардың жəне дайын өнімнің, пайдаланылған жəне 
таза ыдыстың, тəрбиеленушілер мен персоналдың қарама-қарсы ағынын болдырмайтын 
технологиялық үдерістердің жүйелілігі көзделеді. 

138. Құрғақ өнімдерді, көкөністерді сақтайтын қоймалар жəне салқындатылатын камера-
лар асүйден оқшауланады. 

139. Бейімделген ғимараттарда, жеке үй иелігінде орналасқан мектепке дейінгі шағын 
орталықтарда ас блогы үй-жайларының жиынын: аймақтарды (шикі өнімдерді, дайын өнімдерді 
өңдеуге арналған, асүй ыдыстарын жууға арналған тарату бөлмесі) бөле отырып, ауданы 
кемінде 21 м2 болатын ыстық тамақ цехын, көкөністер мен сусымалы өнімдерді сақтау аймағын 
бөле отырып, қойманы, персоналға арналған бөлмені (бөлінген орынды) қысқарту көзделеді. 

Шикі өнімдерді жəне персоналдың қолын жуу үшін бөлек жуғыштар, асүй ыдыстарын жуу 
үшін – пайдаланатын ыдыстарды толықтай батырып қоюға жеткілікті көлемдегі бір жуғыш 
орнатылады.

Шикі көкөністерді, балықтарды жəне етті бөлшектеу мынадай бөлек таңбаланған бөлшек-
теу мүкəммалын (тақтайлар мен пышақтарды) қолдана отырып, «шикі өнім» деген үстелде 
жүргізіледі: шикі көкөніс (бұдан əрі – «ШК»), шикі ет (бұдан əрі - «ШЕ»), шикі балық (бұдан 
əрі - «ШБ»).

Дайын өнімдерді бөлшектеу мынадай таңбаланған бөлшектеу мүкəммалын (тақтайлар мен 
пышақтарды) қолдана отырып, «дайын өнім» деген үстелде жүргізіледі: піскен көкөніс (бұдан 
əрі - «ПК»), піскен ет (бұдан əрі - «ПЕ»), піскен балық (бұдан əрі - «ПБ»).

140. Технологиялық, тоңазытқыш жəне жуу жабдықтарын орналастыру тамақты дайындау 
ағымдылығын есепке ала отырып жүзеге асырылады.

141. Шикі жəне дайын өнімдер бөлек сақталады. Тамақ өнімдерін сақтаған кезде «тауар 
көр шілестігі» қағидатын сақтау қамтамасыз етіледі. Тамақ өнімдерін еденде сақтауға жол 
берілмейді.

142. Барлық өндірістік цехтарда араластырғыш арқылы суық жəне ыстық су келтірілген 
қолжуғыштар, өндірістік жуғыштар орнатылады.

143. Мектепке дейінгі шағын орталықтарда топтық ұяшықтар құрамына буфеттерді орнала-
стыру үшін жағдай болмаған кезде ортақ тамақтану залы көзделеді. Балаларды тамақтандыру 
график бойынша топтарға бөлек жүзеге асырылады. Тамақтану залдары жуу жəне дезинфек-
циялау құралдарын қолдана отырып, оларға өңдеу жүргізуге мүмкіндік беретін жабыны бар 
жиһазбен жабдықталады.

Тамақтану залының жанында тарату бөлмесі жəне 3 секциялы жуғышты орнату арқылы 
асхана ыдыстарын жуу бөлмесі көзделеді. Үш секциялы жуғыштарда асхана ыдыстарын қолмен 
жуу кезінде мынадай тəртіп сақталады:

1) тамақ қалдықтарын механикалық тазарту;
2) ваннаның бірінші секциясында + 45°С төмен емес температурада жуғыш заттар 

қосылған суда жуу; 
3) ваннаның екінші секциясында + 45°С төмен емес температурада жəне ваннаның бірінші 

секциясына қарағанда 2 есе аз мөлшерде жуғыш заттар қосылған суда жуу; 
4) ваннаның үшінші секциясында ыдысты +65°С төмен емес температурада ыстық 

ағынды сумен шаю; 
5) ыдыстарды торларда, сөрелерде жəне стеллаждарда төңкерілген күйінде кептіру.
144. Шамшырақтардың қорғаныш арматурасы болады жəне оларды плиталардың, 

технологиялық жабдықтың жəне бөлшектеу үстелдерінің үстіне орналастырмайды.
145. Өндірістік, қойма жəне əкімшілік-тұрмыстық үй-жайларының ас блогындағы 

жабдықтарының ең аз тізбесі осы Санитариялық қағидаларға 6-қосымшаға сəйкес қабылданады.
146. Жабдық, өндірістік үстелдер, мүкəммал, ыдыс-аяқ, ыдыс тамақ өнімдерімен жанасуға 

рұқсат етілген, жуу жəне дезинфекциялау құралдарының əсеріне төзімді материалдардан 
дайындалады жəне тамақ өнімдерімен жанасатын материалдар үшін қауіпсіздік талапта-
рына жауап береді.

147. Қандай да бір технологиялық жəне тоңазытқыш жабдығы істен шыққан жағдайда, ас 
мəзіріне өзгерістер енгізіледі.

148. Тамақ өнімдерін сақтауға арналған стеллаждардың төменгі сөрелері мен тауарлардың 
астына қоятын тұғырлардың еденнен биіктігі кемінде 15 см көзделеді.

149. Объектілер бір отыратын орынға кемінде үш жиын есебінен асхана ыдысымен жəне 
аспаптармен қамтамасыз етіледі.

150. Тамақтануды ұйымдастыру кезінде тамақ өнімдерімен жанасатын материалдар үшін 
қауіпсіздік талаптарына сай келетін фарфордан, фаянстан жəне шыныдан жасалған ыды-
стар (тəрелкелер, табақшалар, тостағандар, бокалдар) пайдаланылады. Дайын тамақтарды 
дайындауға жəне сақтауға арналған асхана аспаптары (қасық, шанышқы, пышақтар), ыды-
стар тот баспайтын болаттан немесе материалдың гигиеналық қасиеттері бойынша ұқсас 
материалдан болуы тиіс.

151. Шикі жəне дайын өнімдерді бөлек сақтау, оларды технологиялық өңдеу жəне тарату 
үшін мынадай бөлек таңбаланған жабдық, бөлшектеу мүкəммалы, асүй ыдысы пайдаланылады:

1) мынадай таңбасы бар өндірістік үстелдер: шикі ет «ШЕ», шикі балық «ШБ», шикі 
көкөністер «ШК», «нан», дайын өнім «ДӨ», «қамыр»;

2) мынадай бөлшектеу мүкəммалы (бөлшектеуге арналған тақтай жəне пышақтар): шикі 
ет «ШЕ», піскен ет «ПЕ», шикі балық «ШБ», піскен балық «АБ», шикі көкөністер «ШК», піскен 
көкөністер «ПК», «қамыр», «нан», «гастрономия», «аскөк»;

3) мынадай таңбасы бар асүй ыдыстары: «I тағам», «II тағам», «III тағам», «сүт», 
«жұмыртқаларды өңдеуге арналған», шикі ет «ШЕ», шикі көкөністер «ШК», шикі балық «ШБ», 
«дайын өнімге арналған», «шикі өнімге арналған». 

Бөлшектеу мүкəммалы мен асүй ыдысы таңбалауға сəйкес мақсатына қарай қолданылады.
152. Пішіні өзгерген, жиектері сынған, сызаттары, сынықтары бар, эмалы зақымданған 

асүй жəне асхана ыдыстары; алюминийден жасалған асхана аспаптары; пластмассадан жəне 
сығымдалған жұқа тақтайдан жасалған бөлшектеу тақтайлары; сызаттары жəне механикалық 
зақымдалған бөлшектеу тақтайлары жəне ұсақ ағаш мүкəммалы пайдаланылмайды.

153. Ет пен балықты қасаптауға арналған бөлшектеу тақтайлары, науалар тесіктері жəне 
саңылаулары жоқ тамақ өнімдерімен жанасуға арналған материалдардан дайындалады.

Етті шабуға арналған науаны арнайы тұғырыққа орнатады жəне күн сайын жұмыс аяқталған 
соң тазартады жəне бетіне тұз себеді. Науаның бетін жүйелі түрде сүргілейді жəне жонады.

154. Ас блогының өндірістік жəне басқа да үй-жайлары, өндірістік жабдық пен мүкəммал 
(шкафтар, үстелдер, стеллаждар), санитариялық-техникалық жабдық дұрыс жадайда, тəртіппен 
жəне таза ұсталады.

155. Тамақтану үстелдерін жинау əрбір тамақ ішілгеннен кейін арнайы бөлінген шүберек 
пен таза жəне пайдаланылған шүберекке арналған таңбаланған ыдысты пайдалана отырып, 
жуғыш заттарды қолдану арқылы жүргізіледі. 

156. Асүй ыдысын жуу асхана ыдысынан бөлек көзделеді. Жуу үй-жайларында ыдыстар 
мен мүкəммалды жуу қағидалары туралы нұсқаулық ілінеді. 

157. Асхана жəне асүй (қазан жуғыш) ыдыстарын жууға арналған жуғыштардың пайда-
ланатын ыдыстардың толықтай батуын қамтамасыз ету үшін жеткілікті көлемі болады жəне 
тығындармен қамтамасыз етіледі. Жуу жəне дезинфекциялау құралдарын дозалау үшін 
өлшегіш ыдыс пайдаланылады.

158. Асүй ыдыстарын жуу екі секциялы жуғыштарда жүзеге асырылады.
Мектепке дейінгі шағын орталықтарда асүй ыдыстарын жуу үшін бір секциялы жуғыш 

ванна (жуғыш) орнатылады.
159. Асхана ыдыстарын жуу буфеттерде 2 секциялы жуғыштарда жүзеге асырылады.
Алдымен бірінші секцияға жуғыш заттарды қоса отырып + 45°С температурада шай ыды-

старын жуады, екінші секцияда + 65°С төмен емес температурада ыстық ағынды сумен шаяды, 
содан соң осындай кезекпен асхана ыдыстарын жуады. Асхана ыдысын жуу алдында оларды 
тағам қалдықтарынан тазартады, жуғыш заттарды қосып, +45°С температурада бірінші секци-
яда ыстық сумен жуады, екінші жуғышта + 65°С төмен емес температурада ыдысты ағынды 
сумен шаяды жəне тор-сөрелерде кептіреді.

160. Арнайы жуғыш машинада асхана ыдыстарын жуу оларды пайдалану жөніндегі 
нұсқаулыққа сəйкес жүргізіледі.

161. Асхана аспаптарын сақтауға арналған ыдыстар + 45°С төмен емес температурада 
жуғыш заттарды қолдана отырып ыстық суда жуылуға тиісті.

162. Емізіктерді жуады, он бес минут қайнатады жəне қақпағы жабық шыны ыдыста 
сақтайды. Сүт қоспаларына арналған бөтелкелерді жөкенің жəне майсыздандыратын 
құралдардың (қыша ұнтағы, ас содасы) көмегімен жылы ағынды сумен жуады, содан кейін он 
бес минут қайнатады жəне таңбаланған жабық эмаль ыдыста сақтайды.

163. Таза асүй ыдысын жəне мүкəммалды еденнен кемінде 0,5 м биіктіктегі стеллаждарда; 
асхана ыдысын шкафтарда немесе торларда сақтайды.

164. Технологиялық жабдықты өңдеуді күн сайын оның ластануына байланысты жəне жұмыс 
күнінің соңында арнайы бөлінген шүберекпен жəне сыйымдылықта жүргізеді. 

165. Бөлшектеу тақтайларын жəне бөлшектеу мүкəммалын жууды асүй ыдысына арналған 
жуу бөлімшесінде (цехта) жуғыш заттарды қоса отырып, +45°С төмен емес температурада 
ыстық суда жүргізеді, +65°С төмен емес температурада ыстық сумен шаяды да, қайнап тұрған 
сумен салып алады, ал содан кейін стеллаждарда қырынан тұрғызып кептіреді. Өңдегеннен 
жəне кептіргеннен кейін бөлшектеу тақтайларын жəне пышақтарды таңбаланған арнайы кас-
сеталарда (қырынан), немесе тиісті өндірістік үстелдерге (қырынан) тікелей сақтайды. Оларды 
үсті-үстіне қойып сақтауға жол берілмейді.

166. Ыдыс жууға арналған щеткалар мен шүберекті пайдаланғаннан кейін тазартады, 
жуғыш заттарды қоса отырып, +45°С төмен емес температурада ыстық суға батырып қояды, 
дезинфекциялайды (немесе 15 минут бойы қайнатады), ағынды сумен шаяды, кептіреді жəне 
арнайы ыдыста сақтайды. 

167. Ақ жəне қара нан бөлек (əртүрлі шкафтарда немесе əртүрлі сөрелерде) сақталады. 
Шкафтарда желдетуге арналған есігінде саңылау көзделеді, төменгі сөренің еденнен 
қашықтығы кемінде 35 см болу көзделеді. Шкафтардың сөрелерін нанның ұнтағынан ар-
найы щеткалармен тазартады жəне 1%-дық асханалық сіркесу ерітіндісін қолдана отырып, 
шүберекпен сүртеді.

168. Тамақ қалдықтарына арналған таңбаланған («тамақ қалдықтары») ыдыстардың 
қақпағы болады, буфеттерде арнайы бөлінген орында сақтайды жəне əрбір тамақ ішкеннен 
кейін қалдықтардан босатылады. 

169. Тамақ ішу арасындағы аралық 3,5 – 4 сағаттан аспайды.
170. Балаларды тамақтандыру нормалары «Əлеуметтік көмек көрсетілетін азаматтарға 

əлеуметтік көмектің мөлшерін, көздерін, түрлерін жəне оны беру қағидаларын бекіту тура-
лы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 12 наурыздаы №320 қаулысына сəйкес 
қабылданады. 

171. Объектілерде перспективалы маусымдық (жаз-күз, қыс-көктем) екі апталық мəзір жа-
салады. Мəзір жасау кезінде аймақта өндірілген отандық өнімдердің ассортименті ескеріледі. 
Балаларды тамақтандыру рационында витаминдік-минералдық кешенмен байытылған 
өнімдер көзделеді.

172. Шығарылатын өнімнің перспективалы мəзірі жəне ассортимент тізбесі ас блогын 
пайдалануға беру кезінде, одан əрі қайта жаңарту жүргізілгеннен кейін, өндірістік процесі 
өзгерген кезде, сондай-ақ бұрын бекітілген ассортиментке өзгерістер мен толықтырулар енгізу 
кезінде халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы мемлекеттік 
орган ведомствосының аумақтық бөлімшелерімен келісіледі. 

173. Тамақтанудың іс жүзіндегі рационы бекітілген перспективалы мəзіріне сəйкес келуі тиіс. 
Ерекше жағдайларда осы Санитариялық қағидаларға 7-қосымшаға сəйкес бір өнімді, тағамды 
жəне аспаздық бұйымды басқаларымен алмастыруға жол беріледі.

174. Күн сайын тамақтанатын балалардың саны көрсетілген мəзір-тарату парағы, 
жас ерекшелігіне, сондай-ақ əрбір тағам бойынша өнімдердің шығыстарына байланысты 
порцияның массасын граммен («брутто» салмағында) көрсете отырып, əрбір тамаққа тағам 
тізбесі жасалады.

Ұсынылатын бөлек тағамдар порциясының массасы осы Санитариялық қағидаларға 
8-қосымшада көрсетілген. 

175. Тамақ дайындау тағамға кіретін өнімдердің тізбесі, олардың граммдағы массасы 
(«брутто»), дайын тағамның «нетто» салмағы (тағамның шығысы), химиялық құрамы (граммен), 
құнарлығы, тағамды дайындау технологиясы туралы мəліметтер көрсетілген технологиялық 
карталарға сəйкес тағамдар картотекасын пайдалана отырып жүргізіледі.

176. Мəзірде бірдей тағамдарды немесе аспаздық өнімдерді бір күнде немесе келесі 2 – 3 
күнде қайталауға жол берілмейді.

177. Күн сайын тамақтану рационына ет, сүт, сары май жəне өсімдік майы, қара бидай 
жəне (немесе) бидай наны, көкөністер жəне қант қосылады. Балық, жұмыртқа, ірімшік, сүзбе, 
тауық еті 2 – 7 күнде 1 рет қосылады.

178. Таңғы ас ыстық тамақтан (бірінші немесе екінші) жəне ыстық сусыннан, сары май, 
ірім шік, жұмыртқа қосылған бутербродтан тұрады. Екінші таңғы асқа шырындар, жемістер 
көзделеді. 

Түскі ас салат, бірінші, екінші (негізгі ыстық тамақ еттен, балық немесе тауықтан жасалады) 

жəне үшінші (компот, кисель, шай) тамақтан тұрады. Пісірілген жəне жас көкөністерден оңай 
жасалатын салаттар дайындалады. Бесінде кремсіз кондитерлік өніммен немесе тоқашпен 
бірге сусынды (сүт, қышқыл сүт өнімдері, кисель, шырын) ас мəзіріне қосады.

Кешкі ас көкөніс (сүзбе) тағамынан немесе ботқадан; негізгі екінші тамақтан (ет, балық 
немесе тауық), сусыннан (шай, шырын, кисель) тұрады. Екінші кешкі ас ретінде қосымша 
жеміс-жидектерді немесе қышқыл сүт өнімдерін жəне кремсіз кондитерлік өнімдерді немесе 
тоқаштарды қосады. 

179. Күн сайын объектінің басшысы бекіткен, дайын тамақтың жəне аспаздық өнімнің атауы 
мен көлемі көрсетілетін мəзір ілінуі тиіс. 

180. Тамақ өнімдерін жəне азық-түлік шикізатын қабылдау осы Санитариялық қағидаларға 
9-қосымшаның нысанына сəйкес деректерді «Тамақ өнімдері мен азық-түлік шикізатының бра-
кераж журналына» кіргізе отырып, олардың сапасы жəне қауіпсіздігін куəландыратын құжаттары 
болған жағдайда жүзеге асырылады.

Өнімнің сапасы мен қауіпсіздігін куəландыратын құжаттар объектіде сақталады.
181. Тамақ өнімдерін тасымалдауды санитариялық-эпидемиологиялық қорытындысы бар 

автокөлік жүргізеді. Экспедитордың арнайы киімі жəне жұмысқа жіберілгені туралы белгісі бар 
жеке медициналық кітапшасы болады. 

182. Мектепке дейінгі шағын орталықтарда тамақ өнімдерін сатып алу нүктелері 500 мет-
рден аспайтын радиуста орналасқан кезде өнімдерді қол жүгімен жеткізу жүзеге асырылады. 

Тасымалдау кезінде жеткізілетін өнімнің бұзылуы мен ластануын болдырмайтын жағдай 
қамтамасыз етіледі.

183. Шикі өнімдерді (тазаланбаған көкөністі, етті, балықты) өңдеу үшін бөлек жуғыштар 
көзделеді. Осы мақсаттар үшін асүй немесе асхана ыдыстарын жууға арналған жуғыштарды, 
қол жууға арналған қолжуғышты пайдалануға жол берілмейді.

184. Балықты өндірістік үстелдерде немесе 1 литр суға 7 – 10 г есебімен тұз қоса отырып, 
+12°С-тан аспайтын температурадағы суда жібітеді. Бекіре тұқымдас балықты жəне жон етін 
суда еріту ұсынылмайды.

185. Ет, жартылай фабрикаттар, балық жəне басқа да өнімдер екінші рет мұздатылуға жат-
пайды жəне бірінші өңдеуден кейін жылы өңдеуден өтеді. Жібітілген өнім сақтауға жатпайды.

186. Жұмыртқалар өңдеуді таңбаланған ыдыста жүргізеді. Жұмыртқаларды өңдеу олар 
ерітіндіге толық батырылған жағдайда, мынадай тəртіппен жүргізіледі:

1) кальцийленген соданың 1 – 2%-дық жылы ерітіндісінде өңдеу;
2) кемінде 5 минут бойы ағынды сумен шаю.
187. Консервіленген өнімдердің жеке қаптамасын ашу алдында ағынды сумен шаяды.
188. Сусындарды құю тікелей тұтынушының ыдысына (стақандарға, бокалдарға) жүзеге 

асырылады, тарату алдында ортақ ыдысқа құюға жол берілмейді. 
189. Тазартылған түрде пісіруге жататын тағамдарда, көкөністерде витаминдердің 

сақталуын қамтамасыз ету үшін тікелей қайнату алдында тазалайды жəне тұзды суда қайнатады 
(қызылшадан басқасын).

190. Тазартылған картопты жəне басқа да көкөністерді 2 сағаттан артық салқын суда ұзақ 
ұстап, алдын ала дайындауға жол берілмейді. Салатқа арнап пісірілген көкөністер +2+ 6°С 
температурада 6 сағаттан асырмай тоңазытқышта сақталады.

191. Салат дайындауға арналған шикі көкөністер мен аскөкті кейіннен термиялық өңдеуден 
өткізбей, 3%-дық сіркесу қышқылы ерітіндісінде немесе кейіннен салқындатылған қайнаған су-
мен шаю арқылы 10 минут бойы 10%-дық ас тұзы ерітіндісінде ұстайды. Бөлшектеу «ПК» деген 
таңбасы бар үстелдерде жəне тақтайларда дайын өнімдер цехында жүргізіледі.

192. Аспаздық дайындыққа дейін жеткізілген тамақ өнімі немесе өнімдердің қосындысы 
болып табылатын аспаздық өнімдерді дайындау кезінде мынадай талаптар сақталады:

1) піскен еттен, тауық етінен, балықтан жасалған екінші тағамдарды дайындау кезінде 
немесе бірінші тағамға піскен етті (тауықты) жіберген кезде порциялық ет 5 – 7 минут бойы 
сорпада екінші рет қайнатылуға тиіс;

2) бірінші тағамға арналған порциялық етті таратуға дейін ыстық плитада немесе мармитте 
1 сағаттан асырмай сорпада сақтайды;

3) тағам құрамына кіретін ингредиенттерді араластыру кезінде өнімге қолды тигізбей, ас-
хана мүкəммалын пайдаланады; 

4) гарнирлерді жəне басқа да тағамдарды тұздықтауға пайдаланылатын сары май мен 
сүтті алдын ала термиялық өңдеуге (еріту жəне қайнату) жатқызылады; 

5) жұмыртқаны су қайнағаннан кейін 10 минут бойы пісіреді; 
6) рецептурасына жұмыртқа кіретін омлеттерді жəне пісірмелерді қуыру шкафында, 

омлеттерді +180 - + 200°С температурада 8 – 10 минут бойы 2,5 – 3 см қабатпен; пісірмелерді 
– +220 + 280°С температурада 20 – 30 минут бойы 3 – 4 см аспайтын қабатпен дайындайды. 
Жұмыртқа массасын сақтау +2 + 4°С температурада 30 минуттан асырмай жүзеге асырылады;

7) пісірілген шұжықтарды, қысқа шұжықтарды жəне сосискаларды су қайнаған соң кемінде 
5 минут пісіреді;

8) тартылған еттен немесе балықтан жасалатын котлеттерді, биточкаларды 10 минут 
бойы екі жағынан қуырады жəне +220 - + 250°С температурада дайын болғанға дейін духов-
ка шкафында қуырады. 

193. 1,5 жасқа дейінгі балаларға асылған еттен жасалған езбе ұсынылады, 1,5 жастан 
үлкен балаларға шикі тартылған еттен жасалған котлетті буға дайындау ұсынылады. Бұл 
ретте тартылған етті тікелей котлетті дайындау алдында дайындайды. 2 жастан үлкен 
балаларға кейіннен бұқтырылатын қуырылған котлеттерді, сонымен қатар етті жəне биточ-
каларды беру ұсынылады. 

1,5 жасқа дейінгі балаларға сұйық жəне ұсақталған ботқалар, үлкен балаларға – жабысқақ 
жəне бытырап піскен ботқалар ұсынылады.

194. Кеспе бұйымдарын қайнаған тұзды суға салады жəне дайын болғанша пісіреді. Дайын 
кеспе бұйымдарын қайнаған ыстық сумен шаяды.

195. Бұршақ өнімдерін жуады жəне 3 – 4 сағат бойы суға салып қояды, бөрткеннен кейін 
суын төгеді жəне басқа суда қайнатады.

196. Тамақ дайындау кезінде мынадай талаптар сақталады:
1) шикі жəне піскен өнімдерді өңдеуді тиісті таңбаланған бөлшектеу мүкəммалын пайда-

лана отырып, əртүрлі үстелдерде жүргізеді;
2) ет-сүйек сорпасын сүзіп алады;
3) салатқа арналған шикі көкөністерді «ПК» – піскен көкөністер деген таңбасы бар 

үстелдерде жəне тақтайларда турайды;
4) шикі жəне піскен өнімдер үшін бөлек кемінде екі еттартқыштың болуы;
5) ашыған сүтті тек қамыр дайындауға қолданады;
6) сүт өңдеу ұйымдары ұсақ орамаларда шығарған қаймақ жəне сүзбе арнайы термиялық 

өңдеуді қажет етпейді.
197. Балалар толық жəне тəулік бойы болатын сəбилер үйлерінде жəне МДҰ-да 

гиповитаминоздың алдын алу жəне спецификалық емес иммунитетті жоғарылату мақсатында 
салқындатылған сусындарға (компотқа, кисельге) аскорбин қышқылымен жасанды витамин-
деу жүргізіледі.

198. Компоттарды витаминдеу оларды өткізуден бұрын +15°С-тан аспайтын температураға 
дейін салқындатқаннан кейін жүргізіледі, кисельге аскорбин қышқылының ерітіндісін +30 +35°С 
температураға дейін салқындатқан кезде, артынан араластырып, өткізу температурасына дейін 
салқындата отырып қосады. Аскорбин қышқылымен витаминдеу тəуліктік орташа қажеттіліктің 
35% есебінен осы Санитариялық қағидаларға 9-қосымшаның 2-нысанына сəйкес журналға 
деректерді енгізу арқылы жүргізеді. «С» витаминінің бір порцияда болуы мектеп жасына дейінгі 
балалар үшін – 20 мг құрауы тиіс. Витаминделген тағамдар жылытылмайды.

199. Дайын бірінші жəне екінші тағам дайындалған сəттен бастап мармитте немесе ыстық 
плитада 2 сағаттан асырмай болуы мүмкін. Тарату температурасынан төмен, суып қалған 
дайын ыстық тамақты ысытпайды. 

200. Салаттарды жəне олардың тұздығын дайындау тікелей тарату алдында жүзеге асы-
рылады. Тұздық қатқан салаттар сақтауға жатпайды. 

201. Тамақ өнімдерінің жарамдылық мерзімдері мен сақтау шарттары өндірушінің 
(дайындаушының) белгілеген жарамдылық мерзімдеріне сəйкес келеді.

202. Тез бұзылатын тамақ өнімдерін сақтау төмен температуралы ( - 30°С- дейін) жəне 
орташа температуралы (+2 + 6°С ) тоңазытқыш жабдықта жүзеге асырылады.

Тоңазытқыш жабдықта температураны бақылау үшін термометрлер орнатылады. Сынап 
термометрлерін пайдалануға жол берілмейді.

203. Объектілерде: 
1) мыналарды: 
айран, сүзбе жəне басқа да қышқыл сүт өнімдерін;
туралған ет қосылған құймақтарды;
флотша макаронды;
зельцтерді, форшмактарды, сілікпелерді, паштеттерді;
кремі бар кондитерлік өнімдерді;
морстарды, квастарды;
фритюрде қуырылған өнімдерді;
шала пісірілген жұмыртқаны, қуырылған жұмыртқаны;
күрделі (4 компоненттен артық) салаттарды, қаймақ пен майонез қосылған салаттарды; 
окрошканы; 
саңырауқұлақты;
үйде дайындалған өнімдерді; 
тез дайындалатын құрғақ тағамдық концентраттар негізіндегі бірінші жəне екінші 

тағамдарды; 
газдалған жəне алкоголсіз энергетикалық сусындарды (минералды жəне ауызсудан басқа); 
чипсилер, кептірілген нан, гамбургерлер, ход-догтарды;
ащы тұздықтар, кетчуптарды;
сағыздарды дайындауға жəне өткізуге;
  2) мыналарды:
пастерленбеген сүтті, қайнатылмаған немесе термиялық өңдеусіз сүзбені жəне қаймақты;
суда жүзетін құстың жұмыртқасы мен етін;
  алдында ішкен тамақтарды, сондай-ақ алдында дайындалған тамақты;
ауыл шаруашылығы малының сырқаттанушылығы бойынша қолайсыз шаруашылықтардың 

сүтін жəне сүт өнімдерін;
тіл, жүрек жəне бауырды қоспағанда субөнімдерді;
салқындатылғаннан басқа құс етін, механикалық түрде еті сылынып алынған жəне өнім 

өндіруге арналған құрамында коллагені бар тауық етінің шикізатын;
генетикалық түрлендірілген шикізаттар жəне (немесе) генетикалық түрлендіру көздері 

бар шикізаттарды;
йодталмаған тұзды жəне жоғарғы жəне бірінші сортты құрамында темірі бар витаминдермен, 

минералдармен байытылмаған (фортификацияланбаған) ұнды пайдалануға жол берілмейді.
204. Жаппай сауықтыру емшаралары ретінде оттегі коктейльдерін өткізу жүргізілмейді.
205. Ас блогында ұйымның медицина қызметкері немесе жауапты адам осы Санитариялық 

қағидаларға 9-қосымшаның 3-нысанына сəйкес бракераж журналына жазба енгізу арқылы 
дайын тағамның сапасына органолептикалық бағалау жүргізеді.

206. Күн сайын ас блогында аспазшы дайын өнімнің тəуліктік сынамасын қалдыруы тиіс. 
Сынамаларды қақпағы бар таза (қайнатылып өңделген) шыны ыдысқа (гарнирді бөлек ыдысқа 
салады) толық көлемде алады жəне +2°С-тан +6°С-қа дейінгі температурада тоңазытқышта 
арнайы бөлінген орында сақтайды. Тəуліктік сынама келесі күні немесе демалыстан кейінгі 
(демалыс күндерінің санына қарамастан) күні дайындалатын тағаммен – таңғы аспен, түскі 
аспен, бесін немесе кешкі аспен сəйкесінше ауыстырғанға дейін кемінде 24 сағат сақталынады.

9. Объектілерде персоналды гигиеналық тəрбиелеуге
(жеке гигиенаға) қойылатын талаптар

207. Объектілерде персоналдың жеке гигиена қағидаларын сақтауына жағдай жасалына-
ды. Қол жуу үшін араластырғышы бар ыстық жəне салқын су келтірілген, сабын жəне жеке 
немесе бір рет қолданылатын сүлгі орнатуға арналған құрылғымен жабдықталған қол жуатын 
қолжуғыштар орналастырылады. 

208. Персоналдың арнайы киімін жуу кір жуатын ұйымда (ол бар болғанда) немесе өзге 
де кір жуатын орында шарт бойынша жүргізіледі. 

209. Ас блогының қызметкерлері кемінде үш арнайы киім жиынымен жəне қажетті жеке 
гигиена қағидаларын сақтау жағдайларымен қамтамасыз етіледі. Ас блогының қызметкерлері 
мынадай жеке гигиена қағидаларын орындайды: 

1) жұмыс басталар алдында сырт киімді шкафқа салады, қолдарын сабынмен жəне щет-
камен мұқият жуады; 

2) таза арнайы киімде жұмыс істейді, шаштарын орамалдың немесе қалпақтың астына 
жинайды; 

3) жұмыс процесінде сақина, алқа, сағат жəне басқа да сынатын заттарды шешіп қояды; 
4) ас блогынан шығатын жерде дəретханаға барған кезде арнайы киімді шешеді, асханаға 

қайтып келгенде қолды ыстық сумен, сабынмен жəне щеткамен мұқият жуады, содан кейін 
арнайы киімді киеді. 

Ұзын тырнақ өсіруге жəне оны лакпен бояуға, арнайы киімді түйреуішпен түйреуге жол 
берілмейді. 

210. Суық тию немесе асқазан-ішек бұзылу белгілері, іріңдеу, тіліктер, күйіктер пайда 
болған кезде қызметкер бұл туралы əкімшілікке хабарлайды жəне медициналық көмекке 
жүгінеді, сондай-ақ өз отбасындағы барлық ішек инфекцияларымен сырқаттану жағдайлары 
туралы хабарлайды. 

211. Ішек инфекциясы, іріңді тері аурулары бар, жоғарғы тыныс алу жолдары қабынған, күйік 
алған немесе бір жерін кесіп алған тұлғалар уақытша жұмыстан шеттетіледі жəне тиісті тексе-
ру жəне дəрігердің қорытындысы бойынша медициналық бақылау тексерісінен өткізілгеннен 
кейін жұмысқа жіберіледі. 

212. Жұмысқа тиісті кəсіби біліктілігі жəне жұмысқа жіберілгені туралы белгісі бар 
санитариялық кітапшасы бар аспаз қабылданады.

10. Объектілерде тəрбиелеу жағдайларына қойылатын санитариялық-
эпидемиологиялық талаптар

213. Жалпы үлгідегі сəбилер үйінде туғаннан бастап 3 жасқа дейінгі, мамандандырылған 
сəбилер үйінде (жалпы үлгідегі сəбилер үйіндегі топта) 4 жасқа дейінгі балалар тəрбиеленеді.

214. Сəбилер үйінде тəрбиеленетін балалардың тиімді саны 100 – 150 баланы құрайды. 
Топтардың топтасуы туғаннан бастап 1,5 жасқа дейін – 10 бала; 1,5 жастан 2 жасқа дейін – 13 
бала; 2 жастан 3 жасқа дейін – 15 бала. 

215. Бір жастағы сəбилер үшін күннің үлгілік режимі осы Санитариялық қағидаларға 
10-қосымшада келтірілген. 

216. 2 түрлі жастағы балаларды 1 топқа біріктірген кезде əртүрлі режимді сақтау 
қамтамасыз етіледі.

217. МДҰ топтарының толықтырылуы осы Санитариялық қағидаларға 11-қосымшаға 
сəйкес қабылданады. 

218. Серуендердің ұзақтығы кемінде 1 – 1,5 сағатты құрайды.
219. Объектілердің «тірі бұрыштарында» ұсталынатын жануарлар мен құстарға 

ветеринариялық ілеспе құжаты болуы керек.
11. Балаларды медициналық қамтамасыз етуге қойылатын санитариялық-

эпидемиологиялық талаптар
220. Балалар толық жəне тəулік бойы болатын сəбилер үйлерінде жəне МДҰ-да балаларға 

медициналық қызмет көрсету қамтамасыз етіледі.
Медицина қызметкері болмаған кезде медициналық қамтамасыз етуді аумақтық алғашқы 

медициналық-санитариялық көмек ұйымы жүзеге асырады.
221. Изолятор палаталары өтпелі болмауы көзделеді, олардың арасында 1,2 м биіктікте 

əйнектелген қалқа құрылғысы арқылы медициналық кабинетпен жапсарлас орналасады.
222. Сəбилер үйлеріне жаңа түскен балалар үшін ойын бөлмесінде бір сəбиге ауданы 2,5 

м2, жатын бөлмесі – 1,8 м2, дəретхана – 0,8 м2 болатын карантиндік бөлімше көзделуі тиіс.
223. Сəбилер үйлерінің жəне МДҰ-ның медициналық үй-жайларының жиыны мен ауда-

ны осы Санитариялық қағидаларға 2-қосымшаның 2, 4 – кестелеріне сəйкес қабылданады.
224. Балалар қысқа уақытқа болатын объектілерде медициналық үй-жай көзделмейді.
225. Медициналық кабинеттің жабдықталуы осы Санитариялық қағидаларға 12-қосымшаға 

сəйкес қабылданады.
226. Аурудың созылмалы түрі, қатер факторлары, сондай-ақ профилактикалық медицина-

лық тексерулер кезінде анықталған жəне (немесе) жекелеген жіті аурулармен ауырған балалар 
диспансерлік есепке алынып, кейіннен сауықтыру арқылы бақылауға жатады;

 227. Емдеу-профилактикалық жəне сауықтыру іс-шараларын медицина персоналы 
жүргізеді, сондай-ақ балалардың сырқаттанушылығын төмендетуге жəне денсаулықтарын 
нығайтуға бағытталған кешенді сауықтыру іс-шараларының жоспары жасалады.

228. Балалар толық жəне тəулік бойы болатын сəбилер үйлерінде жəне МДҰ-да балаларға 
профилактикалық медициналық тексерулер жүргізіледі. Объектілердің балалары жəне персо-
налы профилактикалық егулер алуы тиіс.

229. Балалар толық жəне тəулік бойы болатын сəбилер үйлерінде жəне МДҰ-да 
объектілердің медицина қызметкерлері мен əкімшілігі:

1) балалардың сырқаттанушылығының статистикалық есебін жүргізеді;
2) балалардың денсаулығын сақтау жəне нығайту, олардың арасында сырқаттанушылықты 

төмендету бойынша іс-шараларды жыл сайын жоспарлайды жəне балаларды сауықтыру 
бойынша іс-шаралар жүргізеді;

3) созылмалы ауруы бар балаларды уақытылы диспансерлеуді ұйымдастырады жəне 
бақылайды;

4) тереңдетілген медициналық тексеру нəтижелері бойынша динамикалық бақылау то-
бын (денсаулық топтары), дене бітімінің даму деңгейін, дене шынықтыру сабақтары үшін 
медициналық топтарды айқындайды;

5) емдеу-сауықтыру жұмысын (оның ішінде балалардың денсаулық жағдайын жүйелі 
түрде бақылау, күн сайын амбулаториялық қабылдау, шынықтыру, сауықтырудан өту жəне 
т.б.) жүргізеді;

6) тоқсан сайын сауықтыру жоспарларын кейіннен түзете отырып, сырқаттанушылыққа 
талдау жүргізеді;

7) объектілердегі қызметкерлердің профилактикалық медициналық тексеруден уақытылы 
өтуін бақылауды жəне осы Санитариялық қағидаларға 13-қосымшаға сəйкес «Ас блогы 
қызметкерлерінің денсаулық жағдайын тіркеу журналына» деректерді тіркеу арқылы ас блогы 
қызметкерлерінің денсаулығына күн сайын бақылауды жүзеге асырады;

8) тиісті аумақтағы халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы 
саласындағы мемлекеттік орган ведомствосының аумақтық бөлімшесіне сырқаттанушылық, 
профилактикалық медициналық тексеруді өткізу, денсаулық жағдайы бойынша балаларды 
бөлу (денсаулық тобы), дене дамуы, дене тəрбиесі топтары, диспансерлік бақылау жəне 
жүргізілген сауықтыру бойынша есептерді жыл сайын жəне сұратуға байланысты ұсынады;

(Соңы 14-бетте) 
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9) балалардың тамақтануының ұйымдастырылуын: келіп түскен тағам өнімдерінің сапа-
сын, оларды сақтау мерзімдері мен талаптарын, дайындау технологиясы, дайын тағамның 
сапасын, ас блогының ұсталуын бақылауды жүзеге асырады; 

Балалар толық жəне тəулік бойы болатын сəбилер үйлерінде жəне МДҰ-да осы 
Санитариялық қағидаларға 9-қосымшаның 4-нысанына сəйкес «Тамақ өнімдерінің норма-
ларын орындауды бақылау ведомосына» деректерді енгізе отырып, ай сайын онкүндікте 
тамақтануға жəне кейіннен бақылау ведомосын түзете отырып, жекелеген өнімдер бойынша 
тəуліктік нормалардың орындалуына талдау жүргізеді. 10 күн ішінде тамақтану нормасының 
орындалуын қамтамасыз ете отырып, күні бойы нормадан 5% асырмай ауытқуға жол беріледі;

10) балалардың жеке гигиена ережелерін сақтай отырып, дене тəрбиесіне жүйелі 
бақылауды жүзеге асырады. 

230. Сəбилер үйіне жəне МДҰ-ға түсетін балалар медициналық тексеруден өтеді жəне 
денсаулық жағдайы туралы анықтама тапсырады. Үш күн жəне одан да көп күн болмаған 
балалар педиатр дəрігердің денсаулық жағдайы туралы анықтамасы болған кезде МДҰ-ға 
қабылданады.

231. МДҰ-ға жəне сəбилер үйлеріне түскен кезде, сондай-ақ басқа топқа ауысқан кезде 
балалар гельминтозға жəне ішек протозоозына, ары қарай – жылына бір рет зертханалық 
тексерілуге тиісті.

232. Медициналық кабинеттерде жабдықтар мен мүкəммалды нұсқаулыққа сəйкес, 
белгіленген тəртіпте қолдануға рұқсат етілген дезинфекциялаушы құралдармен санитариялық-
дезинфекциялық өңдеуден өткізеді.

233. Балалар немесе персонал арасында инфекциялық аурулар тіркелген жағдайда, 
объектілердің басшылығы, олардың персоналы жəне медицина қызметкерлері эпидемияға 
қарсы іс-шаралар жүргізеді.

234. Балалар толық жəне тəулік бойы болатын сəбилер үйлерінде жəне МДҰ-да осы 
Санитариялық қағидаларға 14-қосымшаға сəйкес есепке алу-есеп беру құжаттамасы жүргізіледі.

235. Объектілердің персоналы медициналық тексеруден жəне гигиеналық оқудан өтеді. 
Жеке медициналық кітапшасынсыз жəне жұмысқа жіберілгені туралы белгісі жоқ тұлғалар 
жұмысқа қабылданбайды.

«Балаларды мектепке дейінгі тəрбиелеу мен оқыту объектілеріне қойылатын 
санитариялық-эпидемиологиялық талаптар» санитариялық қағидаларына

1-қосымша

Балаларды мектепке дейінгі тəрбиелеу мен оқыту объектілерінде жүргізілетін 
зертханалық-аспаптық зерттеулер

Кесте 

Зерттеу түрлері Зерттеу кезеңділігі Өлшеу немесе сынама алу 
орны

1 2 3
1. Микроклиматты зерттеу

Температура, 
ауаның салыстырма-
лы ылғалдылығы, ауа 
қозғалысының жылдамдығы

Ағымдағы қадағалау 
тəртібімен пайдалануға бер-
ген кезде

Қабылдау бөлмелері, киім ау-
ыстыратын бөлмелер, топтық, 
жатын, спорт жəне музыка зал-
дары, медициналық кабинет-
тер, демалуға жəне ұйықтауға 
арналған үй-жайлар

2. Ауа ортасын зерттеу
Сынап буларының болуы Ағымдағы қадағалау 

тəртібімен 
Медициналық үй-жайлар, 
қабылдау бөлмелері, киім ауы-
стыратын бөлмелер, изолятор

Көміртегі тотығының болуы Ағымдағы қадағалау 
тəртібімен 

Пешпен немесе автоном-
ды, электрсіз жылытылатын 
объектілердегі спорт залдары, 
ойын бөлмелері, демалуға 
жəне ұйықтауға арналған үй-
жайлар

Желдетудің тиімділігін 
зерттеу 

Көрсеткіштер бойынша Объектілердің үй-жайлары

3. Өнімдерді, дайын тағамдарды жəне тамақтану рациондарын зерттеу
 Жеке компоненттерді қосу 
толықтығын анықтау

Ағымдағы қадағалау 
тəртібімен

Объектілердің ас блоктары - 
қазандықтардан немесе тарату 
желісінен сынамалар алу

«С» витаминінің болуы Ағымдағы қадағалау 
тəртібімен

Объектілердің ас блоктары 

Тамақ өнімдерін, жартылай 
фабрикаттардың, дайын 
тағамды зерттеу 

Ағымдағы қадағалау 
тəртібімен
 

Ас блогы, тарату желісі, 
тамақтану үстелі, қоймалар 

4. Суды зерттеу
Су құбырлары жүйесінің суы 
(бактериологиялық жəне 
санитариялық-химиялық 
зерттеулер)

Алдын ала санитариялық 
(құрылыс аяқталғаннан, 
қайта жаңартудан, жөндеу 
жұмыстарынан кейін, 
жүйедегі апатты жағдайлар 
жойылғанда, обьектіні 
пайдалануға беру кезінде), 
ағымдағы санитариялық 
қадағалау тəртібімен. 
Маусым басталу алдында 
сауықтыру (маусымдық) 
ұйымдарында 

Су тарату крандары – 
ғимаратқа судың кіру жəне 
шығу орындары, 
Ас блогында (бөлек блокта 
орналасқан кезде)
Таңдау нүктесі сумен 
жабдықтау көзіне байланысты 
анықталады. 

Ыдыстарға құйылған ауыз 
су (шөлмектердегі суды 
қоспағанда)

Ағымдағы қадағалау 
тəртібімен

Ыдыстарға құйылған суды пай-
даланатын объектілер

Құдықтардан, ұңғымалар-
дан, каптаждардан, 
қоғам дық пайдалану 
бұлақ тарынан алынған 
су (бактериологиялық, 
санитариялық-химиялық, 
паразитологиялық, 
радиологиялық зерттеулер)

Пайдалануға беру кезінде, 
оқу жылының баста-
лар алдында, ағымдағы 
санитариялық қадағалау 
тəртібімен

Көрсеткіштер бойынша

Құдықтар, ұңғымалар, каптаж-
дар жəне бұлақтар, су тарату 
крандары

Жабық жүзу бассейндерінен 
жəне ванналардан алынған 
су (бактериологиялық, 
санитариялық-химиялық, 
паразитологиялық, 
радиологиялық зерттеулер)

Пайдалануға беру 
кезінде жəне ағымдағы 
санитариялық қадағалау 
тəртібімен

Балалар мен жасөспірімдерге 
арналған шомылатын орындар

Жабық жүзу бассейндерінен 
жəне ванналардан алынған 
су (бактериологиялық, сани-
тариялық-химиялық, пара-
зитологиялық зерттеулер)

Пайдалануға беру 
кезінде жəне ағымдағы 
санитариялық қадағалау 
тəртібімен

Екі нүктеде – бассейн 
ваннасының тайыз жəне терең 
бөліктерінен судың бетінен 
25-30 см тереңдікте, сүзгіден 
кейінгі суда 

 5. Топырақты зерттеу
Гельминттердің бо-
луына санитариялық-
микробиологиялық жəне 
паразитологиялық зерт-
теулер 

Көрсеткіштер бойынша 
мамыр айынан қыркүйек 
айына дейін ағымдағы 
қадағалау тəртібімен

Объектілердегі құмды алаңқай

Топырақты радиологиялық 
зерттеу

Құрылыстағы жер учаскесін 
бұру кезінде

Объектілердің жер учаскесі

6. Жиһаздарды жəне жабдықтарды зерттеу
Жиһаздардың өлшемі 
балалардың жасы мен бой-
ына сəйкестігі

Ағымдағы санитариялық 
қадағалау тəртібімен

Ойын, жатын бөлмелері, оқу 
кабинеттері

  7. Балалар ассортимені тауарларын сараптау
Балалар ассортименті та-
уарлары (киім, аяқ киім, 
ойыншықтар, косметикалық 
құралдар жəне т.б.)

Ескертпелі қадағалау 
тəртібімен үлгілерді 
олардың массалық 
шығарылымына 
дейін жəне ағымдағы 
қадағалауға (əрбір тексеру 
кезінде) шейін сараптау

Балаларды мектепке дейінгі 
тəрбиелеу мен оқыту 
объектілері

8. Құрылыс жəне əрлеу материалдары
Құрылыс жəне əрлеу мате-
риалдары

Ескертпелі санитариялық 
қадағалау тəртібімен, 
құрылыс, жаңарту, жөндеу 
жұмыстарын жүргізу, 
пайдалануға бөлу кезінде 
жəне көрсеткіш бойынша 

Салынып, қайта жаңартылып 
жатқан обьектілерде, жөндеу 
жұмыстарын жүргізу кезінде

9. Объектілердің санитариялық жағдайын бағалау кезіндегі
санитариялық-бактериологиялық көрсеткіштер

Сыртқы ортадан 
алынған шайындыларды 
бактериологиялық зерттеу

Ағымдағы санитариялық 
қадағалау тəртібімен 

Ас блоктарындағы жəне 
топтардағы бөтелкелер, 
емізіктер, ойыншықтар, 
жабдық, бөлшектеу үстелдері, 
мүкəммал, тамақтану 
үстелдері, персоналдың қолы 
мен киімдері жəне т.б.

Шайындыларды 
паразитологиялық зерттеу-
ге тексеру

Ағымдағы санитариялық 
қадағалау тəртібімен 

Ойыншықтар, үстелдер, 
орындықтар, көрнекі құралдар, 
төсек əбзелдері, сүлгілер

10. Персоналды бактериологиялық тасымалдаушылыққа зерттеп-қарау
Персоналды 
бактериологиялық 
тасымалдаушылыққа 
зерттеп-қарау

Ағымдағы санитариялық 
қадағалау тəртібімен жəне 
эпидкөрсеткіштер бойынша

Объектілердегі персонал

 11. Оқыту жағдайларын зерттеу
Электромагниттік жəне 
электростатикалық 
өрістердің кернеулігі

Пайдалануға беру кезінде, 
ағымдағы санитариялық 
қадағалау тəртібімен 

ДК-мен жəне БТ-мен сабақ 
өткізу кабинеттері

Жасанды жарықтандыру 
деңгейі
 

Пайдалануға беру кезінде, 
ағымдағы санитариялық 
қадағалау тəртібімен 

Объектілердің үй-жайлары 

Шу, діріл Пайдалануға беру 
кезінде жəне ағымдағы 
санитариялық қадағалау 
тəртібімен 

Ас блогы, шу көзімен іргелес 
тұрған үй-жайлар, дербес 
компьютерді жəне бейне тер-
миналды пайдаланатын үй-жай

12. Радиологиялық зерттеулер
Топырақты радиологиялық 
зерттеу

Жер телімін бөлу кезінде 
жəне көрсеткіш бойынша

Жер учаскесі

Обьектіні радиологиялық 
зерттеу

Пайдалануға берудің 
алдын да, құрылыс, қайта 
жаңарту, жөндеу жұмыс-
тары аяқталғаннан кейін 
жəне көрсеткіштер бойынша

Зерттеп-қарау обьектісі

«Балаларды мектепке дейінгі тəрбиелеу мен оқыту объектілеріне қойылатын 
санитариялық-эпидемиологиялық талаптар» санитариялық қағидаларына 2-қосымша

Сəбилер үйлеріндегі үй-жайлардың ауданы
 1-кесте

Үй-жайлардың атауы Балалардың жасына қарай ау-
даны:

0-1 жас 1 – 2 жас 2 – 3 жас 
Топтық ұяшық

Киім ауыстыратын бөлме 18 18 18
Киім кептіретін бөлме 4 4 4
Ата-аналармен кездесетін бөлме 6 8 8
Логопед кабинеті - 9 9
 Ойын бөлмесі 30 40 40
 Жатын бөлмесі 24 37 37
Күндіз ұйықтауға арналған веранда 24 30 30
Массаж бөлмесі 6 - -
Қолжуғышы жəне себезгі бөлмесі бар дəретхана 9 9 9
Ванна-себезгі бөлмесі 4 4 4

Оқу-тұрмыстық бөлмелері Жобалық қуат бойынша үй-жайлардың аудандары
50 95 140 190 280

Меңгерушінің кабинеті 10 10 10 9 -
Шаруашылық меңгерушісінің бөлмесі - - - 6 -
Персоналдың бөлмесі - 8 6 10 12
Шаруашылық қоймасы 4 5 5 8 12
Таза төсек жабдықтарының қоймасы 4 6 6 8 10
Кастелянша бөлмесі - - - - 6
Себізгі бөлмесі - 2 2 2 2
Персоналға арналған дəретхана 3 3 3 3 6
 2x3
Барлығы: 21 34 46 58 61

Ас блогы (шикізат) Жобалық қуат бойынша үй-жайлардың аудандары
50 95 140 190 280

Тарату бөлмесі бар асүй 15 23 23 28 30
Дайындау цехы 6 8 8 12 14
Асүй ыдыстарын жуу бөлмесі 4 4 4 5 6
Салқындату камерасы - - - - 9
Құрғақ азық-түлік қоймасы 7 8 8 11 6
Көкөністер қоймасы 4 4 4 5 8
Тиеу бөлмесі - 4 4 5 6

Сəбилер үйінің медициналық үй-жайларының құрамы мен ауданы 
 2-кесте 

Үй-жай атауы Нормаланатын ауданы м2

Дəрігер кабинеті 8
Аға мейірбике бөлмесі 10

Кезекші мейірбике бөлмесі 6
Стерилдеу бөлмесі бар емшара кабинеті 18

физиотерапия кабинеті 24
 Логопед кабинеті 10

Изолятор
Мектепке дейінгі топтық ұяшық үй-жайларының аудандары

3-кесте

киім ауыстыратын орын (қабылдау 
бөлмесі)

ауданы 1 балаға кемiнде 0,7 м2;

топ бөлмесi (ойын бөлмесi) 1 балаға кемiнде 2,5 м2 есебімен сəби топтары үшін, 
мектепке дейінгі топтарда ауданы кемiнде 2,0 м2;

буфет бөлмесі  кемiнде 3,8 м2;
жатын бөлмесі 1 балаға кемiнде 1,8 м2 есебімен сəби топтары үшін, 

мектепке дейінгі топтар үшін – кемінде 2,0 м2.
дəретхана 1 балаға кемiнде 0,8м2.

Мектепке дейінгі ұйымдардың үлгілік ғимараттарының мамандандырылған
 үй-жайлардың құрамы жəне ауданы

4-кесте 

Үй-жайдың атауы Жобалық қуаты м2 болғанда 
үй-жай ауданы 

50-ге 
дейін

21-
95

96-
140

141-
190

191-
280

281-
360

361-
400

401-
450

451-500

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Медициналық үй-жайлар

 медицина кабинеті 6 8 8 8 10 12 15 15 15
 емшара кабинеті - - - 8 10 12 15 15 15
 изолятор: қабылдау 
бөлмесі 

- - - 4 6 8 8 10 12

 палата 6 6 6 6 12
(6+6)

18
(6+12)

18
(6+612

18
(6+12)

18
(6+12)

 дəретхана - 2 2 2 4
(2+2)

4
(2+2)

4
(2+2)

4
(2+2)

4
(2+2)

Дезинфекциялау 
құралдарын дайындауға 
арналған үй-жай

- 2 2 2 2 2 2 2 2

физиотерапия кабинеті - 12 12 12 12 24
(12+12)

24
(12+12)

24
(12+12)

24
(12+12)

Ас блогының үй –жайлары
тарату бөлмесі бар 
асүй

15 23 23 28 30 43 45 45+12 45+12

дайындау цехы 6 8 8 - - - - - -
ет-балық цехы - - - 14 16 18 18 20 20
алдын ала өңдейтін 
көкөніс цехы

- - - 16
6+10

18
6+12

20
6+14

22
7+15

24
7+17

26
8+18

асүй ыдыстарын жуу 
бөлмесі

4 4 4 5 6 8 8 8 8

салқындату камерасы - 6 8 9 12 14 6+9 6+12 6+6+10
құрғақ азық-түлік 
қоймасы

7 8 8 11 12 14 14 14 14

көкөністер қоймасы 4 4 8 8 10 14 14 14 14
тиеу бөлмесі - 4 4 5 6 6 8 10 10
Кір жуатын орын
кір жуу бөлмесі 12 14 14 16 16 18 20+6 

сорт-
тау

22+8 
сорт-
тау

26+10
сорт-
тау

үтіктеу бөлмесі - 10 10 12 12 12 14 16 18
Қызметтік - тұрмыстық үй-жайлар

шаруашылық жүргізу 
меңгерушісінің кабинеті

- - - 6 6
6 8 8 10

персоналдың бөлмесі 6 8 8 10 12 12 12 12 12
шаруашылық қоймасы 4 5 5 8 12 20

(10+10)
22
(10+12)

24
(10+14)

26
(10+16)

таза төсек əбзелдерінің 
қоймасы

4 6 6 8 10
14 14 16 18

кастелянша бөлмесі - - - - 6 6 6 6 6
себезгі бөлмесі - 2 2 2 2 2 2 2 2
персоналға арналған 
дəретхана

3 3 3 3 3 3 3 3 3

«Балаларды мектепке дейінгі тəрбиелеу мен оқыту объектілеріне қойылатын
санитариялық-эпидемиологиялық талаптар» санитариялық қағидаларына 

3-қосымша

Сəбилер үйлеріндегі жəне мектепке дейінгі ұйымдардағы жиһаздың негізгі өлшемдері 
Сəбилер үйлері үшін жиһаздың таңбалары мен өлшемдері 

 1-кесте

Жиһаздар 
тобы

Таңбалау 
түсi

Балалар 
бойының 
тобы, см

Үстелдің 
биiктiгi, см

Орындық 
отырғышының 
биiктiгi, см

Балалар бойының 
тобына байланысты 

жасы
1 2 3 4 5 6
А Ақ 80-ге дейiн 34 17 7 ай - 1 ж. 8 ай
Б Жасыл 80-90 38 20 1ж.6 ай-2 ж.8 ай
В Көгiлдiр 90-100 43 24 2 жас

Мектепке дейінгі ұйымдарға арналған жиһаздың таңбалары мен өлшемдерi 
 2- кесте

Жиһаздар тобы Таңбалау түсi Балалар бойының 
тобы, см

Үстелдің 
биiктiгi, см

Орындық отырғы-
шының биiктiгi, см

1 2 3 4 5
А Ақ 80-ге дейін 34 17
Б Жасыл 80-90 35 20
В Көгiлдiр 90-100 43 24
Г Қызыл сары 100-115 48 28
Д Сары 115-130 54 32
Ж Қызыл 130-дан жоғары 60 36

 «Балаларды мектепке дейінгі тəрбиелеу мен оқыту объектілеріне қойылатын
 санитариялық-эпидемиологиялық талаптар» санитариялық қағидаларына 4-қосымша

Мектепке дейінгі ұйымдардың санитариялық аспаптарының саны мен өлшемі 
1-кесте

Үй-жайлар
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Буфет бөлмесі - - - - - - - - 1 -
3 жасқа дейінгі балалар 
тобының дəретхасы

3 1 3 - - - - 1 
терең

- 1

3-6 (7) жастағы балалар 
тобының дəретхасы 

3 - 3 1 - - - 1 таяз - 1

Дене шынықтыру залының 
жанындағы себезгі бөлмесі

- - - - - - - 2

медицина бөлмесi - 1 - - - -
Емшара кабинеті 1
Изолятордың палатасы 1 - - - - -
Изолятордың дəретханасы - 1 1 - 1 - - 1 - 1
Персоналдың дəретханасы - 1 - 1 - - - - - -
Əйелдердің жеке гигиена 
бөлмесі

- 1 - биде

Персоналдың себезгi 
бөлмесi

1 - 1 - - - - 1 - -

Учаскеден сырттан 
кіру есігінің жанындағы 
балаларға арналған 
дəретхана

1 -

Кіші кір жуу орнына 
арналған үй-жай (шағын 
МДТОҰ-да)

 Ескертпе: мектепке дейінгі шағын орталықтардың дəретханаларында 10 тəрбиеленушіге 
1 унитаз жəне 1 раковина көзделеді.

 «Балаларды мектепке дейінгі тəрбиелеу мен оқыту объектілеріне қойылатын
санитариялық-эпидемиологиялық талаптар» санитариялық қағидаларына 5-қосымша

Баларды мектепке дейінгі тəрбиелеу мен оқыту объектілерінің үй-жайларында жасанды 
жарықтандыру деңгейлері

 1-кесте 

Үй-жайлардың атауы Ең аз жарықтану деңгейі, лк
Люминесцентті 
шамдар кезінде

Қызу шамдары 
кезінде

1 2 3
Топтық (ойын) бөлмесі, компьютер сыныптары, дема-
лу бөлмелері, үйірме бөлмелері, 
медициналық пункт, қолмен үтіктеу үй-жайлары 

300 150
(оқу үстелдерінің 

жазықтығы)
Персоналға арналған қызмет үй-жайы 300 100
Музыка жəне дене шынықтыру сабақтарына 
арналған үй-жайлар, киім ауыстыратын бөлме, 
себезгі, буфет, изолятор, тамақ ішетін залдар, киім-
кешек жуу, кептіру үй-жайы, киімдерді механикалық 
үтіктеу бөлмелері

200
(еденге)

100

Вестибюльдер жəне рекреациялар 100 50
Жатын бөлмесі, веранда, жуынатын орын, дəретхана 
бөлмесі, əйелдердің жеке гигиена бөлмесі

100 75

Асүйлер 100 50
Дəліздер, ванналар, басқыш алаңдары 50 20
Шатырлар - 5

«Балаларды мектепке дейінгі тəрбиелеу мен оқыту объектілеріне қойылатын 
санитариялық-эпидемиологиялық талаптар» санитариялық қағидаларына 6-қосымша

Объекті ас блогының өндірістік, қойма жəне əкімшілік-тұрмыстық үй-жайлары 
жабдықтарының ең аз тізбесі 

1-кесте

Үй-жайлардың атауы Жабдық түрі
1 2

Қойма үй-жайы Стеллаждар, тауар қоятын тұғырықтар, орта жəне төмен температу-
ралы тоңазытқыш шкафтар 

Көкөніс цехы Өндірістік үстел, жуу ваннасы (жуғыш)
Ет-балық цехы Өндірістік үстел, орташа температуралы жəне қажеттілігіне 

қарай, төмен температуралы тоңазытқыш шкафтар (саны «тауар 
көршілігін» сақтау мүмкіндігін қамтамасыз ететіндей жəне тамақ 
өнімдерінің қажетті көлемін сақтайтындай), электрлі ет турағыш, жуу 
ваннасы (жуғыш)

Ұн цехы Өндірістік үстел, бақылау таразылары, нан пісіретін шкаф, стеллаж-
дар, қол жууға арналған раковина

Нан кесуге арналған 
үй-жай

Өндірістік үстел, нан сақтайтын шкаф

Ыстық тамақ цехы Өндірістік үстел (кемінде екі: шикі жəне дайын өнімдер үшін), электр 
плитасы, пісіру (қуыру) шкафы, дайын өнімдер үшін əмбебапты 
электрлі құрылғы, бақылау таразылары, электрлі су қайнатқыш, қол 
жууға арналған раковина

Жұмыртқа өңдеуге 
арналған цех

Өндірістік үстел, 2 терең жуғыш, қол жууға арналған раковина

Дайындау 
алдындағы цех

Өндірістік үстелдер (кемінде екі), ет/балық жəне көкөністерді өңдеу ге 
арналған 2 жуу ваннасы, электрлі ет турағыш, бақылау таразылары

Тарату аймағы Өндірістік үстел, бірінші, екінші жəне үшінші тағамдарға арналған 
мармиттерді жəне тоңазытқыш сөрелерді (витриналар жəне 
басқалар) орнатуға жол беріледі

Асхана ыдыстарын 
жуатын орын

Өндірістік үстел, асхана ыдыстарын жуатын үш секциялы жуғыш, 
стеллаж, (шкаф)

Асүй ыдыстарын жу-
атын орын

Өндірістік үстел, екі жуу ваннасы, стеллаж

Ескертпе: Ас блоктары жабдықтарының саны мен түрі обьектінің жобалық қуаттылығына 
жəне шығарылатын өнімнің түріне байланысты қабылданады.

«Балаларды мектепке дейінгі тəрбиелеу мен оқыту объектілеріне қойылатын
санитариялық-эпидемиологиялық талаптар» санитариялық қағидаларына 7-қосымша

Өнімдерді алмастыру кестесі
1-кесте 

№ Алмастыруға 
жататын өнім 

Грамға 
шаққандағы 
салмағы

Алмастырушы өнім Грамға 
шаққандағы 
салмағы

1 2 3 4 5
1 Сиыр еті 

 
 
 
 
 
 
 
 

100,0 1-санатты сүйегі бар кесек ет: қой еті, 
жылқы еті, қоян еті 100,0
1-санатты сүйегі жоқ кесек ет: қой еті, 
жылқы еті, қоян еті 80,0
1-санатты жылқы еті 104,0
ішек-қарны тазартылған немесе жартылай 
тазартылған құс еті 100,0
ішек-қарны тазартылмаған құс еті 120,0
1-санатты субөнімдер: бауыр, бүйрек, жүрек 116,0
пісірілген шұжық 80,0
ет консервілері 120,0
балғын балық 150,0
жартылай майлы сүзбе 250,0
балғын сүт 600,0

2 Майы 
алынбаған 
сүт 
 

100,0 кефир, айран 100,0
қойылтылған стерилденген сүт 40,0
таза кілегей 20,0
майлы сүзбе 30,0

3 Қаймақ 100,0 балғын кілегей 133,0
балғын сүт 667,0

4 Сүзбе 100,0 балғын сүт 333,0
ірімшік 40,0
брынза 80,0
қаймақ 50,0
кілегей 66,0

5 Ірімшік 100,0 сиыр сары майы 50,0
балғын қаймақ 125,0
сүзбе 250,0
брынза 200,0
балғын сүт 825,0
жұмыртқа 3 шт.

6 Жұмыртқа 1 шт. ірімшік 33,0
қаймақ 40,0
сүзбе 80,0

7 Басы алынған 
балғын балық

100,0 жас ет 67,0
тұздалған майшабақ 100,0
балықтың жон еті 70,0
сүзбе 168,0
ірімшік 50,0

8 Жас жемістер 100,0 жеміс-жидек шырыны 100,0
кептірілген алма 20,0
кептірілген өрік 8,0
қара өрік 17,0
мейіз 22,0
қарбыз 300,0
қауын 200,0

«Балаларды мектепке дейінгі тəрбиелеу мен оқыту объектілеріне қойылатын
санитариялық-эпидемиологиялық талаптар» санитариялық қағидаларына 8-қосымша

Жас ерекшелігіне байланысты граммға шаққандағы порциялардың ұсынылатын массасы
1 кесте

Салмағы (г)
1жас – 

1жас 6 ай
1жас 7 ай 

– 3жас
3 жас -5 
жас

5 жас -7 
жас

1 2 3 4 5
Таңғы ас
Ботқа, көкөніс тағамы 130 150 180 200
Жұмыртқа, ірімшік, ет тағамы, балық 
тағамы

50 60 70 80

Көкөніс салаты 20 30 40 50
Сусын 100 150 180 200
Түскі ас
Салат 30 40 50 60
Бірінші тағам 100 150 180 200
Еттен, балықтан, құс етінен жасалған 
тағам

50 60 70 80

Гарнир 100 120 130 150
Сусын 100 150 180 200
Бесін асы
Кефир, сүт 150 150 200 200
Пісірме 40 60 70 90
Ірімшік, жарма, көкөніс тағамдары 50 60 70 100
Балғын жемістер 100 100 150 200
Кешкі ас
Көкөніс, ірімшік тағамдары, ботқа 150 180 200 250
Сүт, кефир 150 150 200 200
Балғын жемістер 50 70 100 120

«Балаларды мектепке дейінгі тəрбиелеу мен оқыту объектілеріне қойылатын
санитариялық-эпидемиологиялық талаптар» санитариялық қағидаларына 9-қосымша

«Тамақ өнімдері мен азық-түлік шикізаттарының бракераж журналы»
 1-нысан
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Ескертпе : * Шығынға жазу, өнімдерді қайтару жəне басқа деректер көрсетіледі.

«С» витаминдеу журналы
 2-нысан

Тамақтың дайындалу 
күні жəне сағаты

Тамақтың 
атауы

Қосылған 
витаминнің 
жалпы саны

Бір порциядағы «С» 
витаминінің мөлшері 

Жауапты 
адамның 
қолы

1 2 3 4 5

Дайын тамақтың сапасын бақылау (бракераж) журналы
 3-нысан

Тамақтың 
дайындалу 
күні жəне 
сағаты

Бракераж 
алу уақыты

Тамақтың, 
аспаздық 
өнімнің 
атауы

Тамақтың, аспаздық 
өнімнің дайындық 
дəрежесі жəне 

органолептикалық 
бағалау нəтижелері

Тамақты, 
аспаздық 
өнімді 
өткізуге 

рұқсат ету

Жауапты 
адамның 
қолы

Ес
ке
рт
пе

1 2 3 4 5 6 7

Ескертпе: 7-бағанда дайын өнімді өткізуге тыйым салу фактілері көрсетіледі.

_________айы ___жылы тамақ өнімдері нормаларының орындалуын бақылау ведомосы

4-нысан

р/с 
№

Өнімнің 
атауы

Өнімнің бір 
адамға грам-
мен норма-

сы* г
(брутто)

Бір адамға күндер бойын-
ша (барлығы) бруттода іс 
жүзінде берілген өнімдер / 
тамақтанатындар саны

Бруттода 
1 адамға 
10 күнде 
берілген 
барлық 

азық-түлік

Орташа 
есеппен 
10 күн 
ішінде

% (+/-)-да 
нормадан 
ауытқу

 1 2 3 ... 10  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Ескертпе:____________________________________________________________________

«Балаларды мектепке дейінгі тəрбиелеу мен оқыту объектілеріне қойылатын 
санитариялық-эпидемиологиялық талаптар» санитариялық қағидаларына 10-қосымша

Күн режимі 
Бір жастағы балаларға арналған үлгілік күн режимі 

1-кесте

Режим кезеңдері Туғаннан бастап 
2,5 –

3 айға дейін

2,5-3 айдан ба-
стап 5 – 6 айға 

дейін

5-6 айдан 
бастап 9 – 10 
айға дейін

9 –10 айдан 
бастап 1 

жасқа дейін
1 2 3 4 5

Оянуына қарай бір тін-
деп тұрғызу, дəретха-
на, тамақтандыру

6.00 – 7.00 6.00 – 7.00 6.00 – 7.00 -

Сергіту 7.00 – 7.30 7.00-8.30 7.00 – 8.00 6.30 - 09.30
Ұйқы 7.30 – 9.00 8.30 – 9.30 8.00 -10.00 -
Тамақтандыру 9.00 – 9.30 9.30-10.00 10.00 -10.30 7.30
Сергіту, массаж, 
таңертеңгі жаттығу

9.30 – 10.30 10.00-11.00 10.30–12.00 7.30 - 09.30

Кіші топтарға қарай 
сабақтар

- - 11.00 – 11.10 
– 11.20

08.40 –
08.50 –
09.00

Ұйқы 10.30 –12.00 11.00 – 13.00 12.00 – 14.00 09.30 – 12.00
Тамақтандыру 12.00 – 12.30 13.00 – 13.30 14.00 – 14.30 12.00 – 12.30
Сергіту 12.30 – 13.00 13.30 – 14.30 14.30 – 16.00 12.30 – 15.00
Кіші топтарға қарай 
сабақтар

- - 14.30 – 14.40 
– 14.50

13.40 –
13.50 –
14.00

Ұйқы 13.00 – 15.00 14.30 – 16.30 16.00 – 18.00 15.00 – 16.30
Тамақтандыру 15.00 – 15.30 16.30 – 17.00 18.00 – 18.30 16.30 – 17.00
Сергіту 15.30 – 16.00 17.00 - 18.00 18.30 – 20.00 17.00 – 20.00
Ұйқы 16.00 –17.30 - - -
Тамақтандыру 17.30-18.00 - - -
Сергіту 18.00 – 19.00 - - -

Ұйқы 19.00-20.00 18.00 –19.00 - -
Сергіту 20.00 – 20.45 19.00 – 20.00 - -
Шомылдыру 20.45-21.00 20.00 – 20.30 20.00 – 20.30 20.00 –

20.30
Тамақтандыру 21.00-21.30 20.30 – 21.00 20.30 – 21.00 20.30 – 

21.00
Түнгі ұйқы 21.30 – 6.00 (7.00) 21.00 – 6.00 

(7.00)
21.00 – 6.00 
(7.00)

21.00 –
6.30 (7.00)

Түнгі тамақтандыру 24.00 немесе 3.00 23.00 немесе 
3.00

22.00 22.00

Ескертпе: қолайлы ауа райы жағдайында балаларға күндізгі ұйқыны ашық таза ауада 
ұйымдастырады. 

Екі жастағы балалардың үлгілік күн режимі
2-кесте

Режим кезеңдері Жылдың салқын 
мезгілінде

Жылдың жылы мезгілінде

1ж. – 1ж. 
6 ай.

1ж. 6 ай. –2 
жас.

1ж. –1ж.6 ай 11ж. 6 ай. 
–2 жас.

1 2 3 4 5
Ұйқыдан тұру, таңертеңгілік 
дəретхана

6.30 – 7.30 6.30 – 7.30 6.30 – 7.30

Ойын 7.00 – 8.00 7.00 – 8.00 7.00 – 8.00
Таңертеңгілік асқа дайындық, 
таңғы ас 

7.30 8.20 7.30 – 8.20

Ойын 8.00 – 9.15 8.00 – 9.15
Серуенге дайындық, серуен 8.40 – 9.20 8.40 – 

11.00
1-сабақ (кіші топтар бойынша) 8.45 – 9.00 

– 9.15
Серуеннен оралу, ұйқыға 
дайындық

9.20 – 9.30

Таза ауадағы ұйқы (№ 1) 9.30 – 12.00 - 9.30-12.00
Серуендеу - 9.20 – 

11.00
- -

1 -сабақ (кіші топтар бойынша) - - - 10.00 – 
10.15 – 
10.30

Серуеннен оралу, ойын - 11.00 – 
11.20

- -

Түскі асқа дайындық
Серуеннен оралу, су емшаралары 
Түскі ас - 11.20 – 

12.00
- 11.30 – 

12.00
Ұйқы - 12.00 – 

15.00
- 12.00 – 

15.30
Біртіндеп ояту, түскі ас 12.00 – 12.30 - 12.00 – 12.30 -

Ойын 12.30 – 15.00 - - -
Серуенге дайындық, серуен 12.30 – 14.15 -

1- сабақ (кіші топтар бойынша) 13.00 – 13.10 
– 13.20

13.00 – 13.10 – 
13.20

2-сабақ (кіші топтар бойынша) 14.00 – 14.10 
– 14.20

13.50 – 14.00 – 
14.10

-

Серуеннен оралу, су емшаралары - - 14.15 – 14.30 -
Ұйқыға дайындық, ұйқы (екінші) 15.00 – 16.30 - 14.30-16.30 -
Біртіндеп тұру, бесін асы 16.30 – 17.00 15.00 – 

15.30
16.30 – 17.00 15.30 – 

16.00
2 - сабақ (кіші топтар бойынша) 16.00 – 

16.10 – 
16.20

- 16.10 – 
16.25 – 
16.40

Ойын 17.00 – 19.00 16.20 – 
19.00

- -

Серуенге дайындық, серуен - - 17.00 – 19.00 17.00 – 
19.00

Серуен 18.00 – 19.00 18.00 – 
19.00

19.00 – 19.30 19.00 – 
19.30

Серуеннен оралу, кешкі ас, ты-
ныш ойындар 

- 19.30 – 20.30 19.30 – 
20.30

Ойын 19.00 – 19.30
Кешкі ас 19.30 – 20.00
Тыныш ойындар 20.00 – 20.30
Ұйқыға дайындық, түнгi ұйқы 20.30 – 6.30 20.30 – 

6.30
20.30 – 6.30 

(7.00)
20.30 – 

6.30 (7.00)
Мектеп жасына дейінгі балаларға арналған үлгiлiк күн режимі

3-кесте

Режим компонентi Жас ерекшелік топтары, жасы
2 – 3 3 – 4 4 – 5 5 – 6 6 – 7

1 2 3 4 5 6
Үйде (ұйқыдан тұру, 
дəретхана) 

6.30 – 7.30 6.30 – 
7.30 

6.30 – 7.30 6.30 – 7.30 6.30 – 7.30 

Қабылдау, тексеріп-қарау, 
ойындар, таңертеңгі жаттығу 

7.00 – 8.00 7.00 – 
8.00 

7.00 – 8.00 7.00 – 8.00 7.00 – 8.30

Таңғы ас 8.00 – 8.30 8.20 – 
8.55 

8.30 – 9.00 8.30 – 8.55 8.30 – 8.55 

Ойындар, сабаққа 
дайындалу

8.30 – 9.00 8.55 – 
9.20 

9.00 – 9.15 8.55 – 9.10 8.55 – 9.10 

Сабақтар (үзiлiстердi қоса 
алғанда)

9.00 – 9.30 9.20 – 
10.00

9.15 – 10.00 9.10 – 10.10 9.10 – 11.00

Серуенге дайындық 9.30 – 9.50 10.00 – 
10.20

10.00 – 
10.20

10.10 – 
10.30

11.00 – 11.15

Серуендеу 9.50 – 
11.30 

10.20 – 
12.00

10.20 – 
12.10

10.30 – 
12.35

11.15 – 13.00

Серуеннен оралу 11.30 – 
11.50

12.00 – 
12.20

12.10 – 
12.30

12.35 – 
12.50

13.00 – 13.15

Түскi ас 11.50 – 
12.30

12.20 – 
13.00

12.30 – 
13.00

12.50 – 
13.20

13.15 – 13.35

Ұйқы 12.30 – 
15.00

13.00 – 
15.10

13.00 – 
15.10

13.20 – 
15.20

13.35 – 15.25

Бiртiндеп тұру, ауа, су ем-
шаралары

15.00 – 
15.30

15.10 – 
15.40

15.10 – 
15.40

15.20 – 
15.50

15.25 – 15.50

Бесін асы 15.30 – 
16.00

15.40 – 
16.00

15.40 – 
16.00

15.50 – 
16.10

15.50 – 16.05

Ойындар, өз бетiнше жұмыс 16.00 – 
16.20

16.00 – 
16.30

16.00 – 
16.30

16.10 – 
16.40

 

Серуенге дайындық 16.20 – 
16.40

16.30 – 
16.50

16.30 – 
16.50

16.40 – 
17.00

16.05 – 18.00

Серуендеу 16.40 – 
18.00

16.50 – 
18.00

16.50 – 
18.00

17.00 – 
18.00

Серуеннен оралу 18.00 – 
18.20

18.00 – 
18.20

18.00 – 
18.20

18.10 – 
18.20

18.00 – 18.15

Кешкi ас 18.20 – 
18.45

18.20 – 
18.45

18.20 – 
18.45

18.20 – 
18.45

18.15 – 18.40

Балалардың үйге жіберілуі 18.45 – 
19.00

18.45 – 
19.00

18.45 – 
19.00

18.45 – 
19.00

18.40 – 19.00

Үйде
Серуендеу 19.00 – 

19.50
19.00 – 
20.00

19.00 – 
20.10

19.00 – 
20.15

19.00 – 20.15

Тыныш ойындар, гигиеналық 
күтім

19.50 – 
20.20

20.00 – 
20.30

20.10 – 
20.40

20.15 – 
20.45

20.15 – 20.45

Жатқызу, түнгi ұйқы 20.00 – 
6.30 
 (7.30) 

20.30 – 
6.30 
 (7.30) 

20.40 – 6.30 
 (7.30) 

20.45 – 6.30 
 (7.30) 

20.45 – 6.30 
 (7.30) 

«Балаларды мектепке дейінгі тəрбиелеу мен оқыту объектілеріне қойылатын
санитариялық-эпидемиологиялық талаптар» санитариялық қағидаларына 11-қосымша

Мектепке дейінгі ұйымдардағы топтардың толықтырылуы 
1-кесте 

Топтар Жасы Балалар саны
1 2 3 4
1 Бөбек жасындағы топ:

ерте жастағы топ бiр жастан екi жасқа дейiн 10
бiрiншi кiшi топ екi жастан үш жасқа дейiн 20-дан артық емес
топта екi түрлі жастағы балалар 
бар болғанда

бiр жастан үш жасқа дейiн 15-тен артық емес

2 Мектепке дейiнгi жас:
екінші кіші топ: үш жастан төрт жасқа дейiн 25-тен артық емес
орта топ төрт жастан бес жасқа дейiн 25-тен артық емес
ересек топ бес жастан алты жасқа дейiн 25-тен артық емес
дайындық тобы бес жастан алты (жетi) жасқа 

дейiн
25-тен артық емес

топта кез келген 3 түрлі жастағы 
балалар бар болғанда

үш жастан жетi жасқа дейiн 20-дан артық емес

топта кез келген 2 түрлі жастағы 
балалар бар болғанда

үш жастан жетi жасқа дейiн 20-дан артық емес

«Балаларды мектепке дейінгі тəрбиелеу мен оқыту объектілеріне қойылатын
санитариялық-эпидемиологиялық талаптар» санитариялық қағидаларына 12-қосымша

Медициналық пункттің жабдықталуы 
1-кесте

Медициналық жабдықтар мен құрал-саймандардың атауы Саны 
1 2 3
1 Жазу үстелі 1
2 Орындықтар 2-6
3 Кушетка 1
4 Кеңсе шкафы 1-3
5 Медициналық шкаф 1
6 Керме 1
7 Əйнек қақпағы бар медициналық шағын үстел 1-2
8 Тоңазытқыш (вакциналарға жəне дəрі-дəрмектерге арналған) 2
9 Тонометр 1-2

10 Фонендоскоп 1-2
11 Бактерицидті шам 1-2
12 Медициналық таразы 1
13 Бой өлшегіш 1
14 Вакциналарды тасымалдауға арналған термоконтейнер 1-2
15 Үстелге қоятын шам 1
16 Медициналық термометрлер 20-50
17 Қайшы 2
18 Қол жуатын раковина 1
19 Педальды қақпағы бар шелек 1
20 Вакциналардың қалдықтарын жоюға арналған ыдыс 2
21 Медициналық халаттар 2
22 Қалпақтар 2
23 Бір рет қолданылатын ақ жаймалар үнемі бөлу
24 Бір рет қолданылатын сүлгілер үнемі бөлу
25 Жинауға арналған қоңыр түсті халаттар 1
26 Бір рет қолданылатын маскалар 10-30
27 Жинау мүкəммалы: шелек, швабра, шүберек, шүберек сақтайтын 

ыдыс, қолғаптар 
үй-жай жиынына 
қарай есептеледі

28 Дезинфекциялау құралдары 3 айға қор
29 Кеңсе тауарлары (журналдар, дəптерлер, желім, қаламсап, 

қағазтескі, степлер, корректор, папкалар жəне т.б.)
қажеттілігіне қарай

30 Кішкентай бикс 1 дана
31 Үлкен бикс 1 дана
32 Резеңке бұрау 4-6 дана
33 2,0

5,0
10,0 инелері бар шрицтер

10 дана
10 дана
5 дана

1 2 3
34 Пинцет 1 дана
35 Резеңке жылытқы 1-2 дана.
36 Мұзға арналған ыдыс 1-2 дана.
37 Бүйрек тəрізді науа 5 дана.
38 Металл қалақша 40 дана.
39 Қолға арналған шиналар 5 дана.
40 Тубусты кварц 1 дана.
41 Кілемше 1 дана
42 Сантиметрлік лента 1 дана
43 Көздің көргіштігін анықтауға арналған кестелер 1 дана
44 Дозаторлы сұйық сабын үнемі болу

«Балаларды мектепке дейінгі тəрбиелеу мен оқыту объектілеріне қойылатын
санитариялық-эпидемиологиялық талаптар» санитариялық қағидаларына 13-қосымша

Ас блогы қызметкерлерінің денсаулық жағдайын тіркеу журналы 
кесте

р/с
№

Қызмет-
кердің 
Т.А.Ə.

Лауа-
зымы

Отбасында ЖІИ 
болмауы туралы 
қызметкерлердің 
қойған қолдары

Терінің іріңді 
ауруларын 
тексеріп-
қарау

ЖРВИ, 
баспаның 
болуына 

тексеріп-қарау 

Медицина 
қызметкерінің 

қолы

Ес
ке
рт
пе

1 2 3 4 5 6 7 8
1.
2.
3.
Ескертпе: Тексеріп-қарау күні журналда белгіленген қызметкерлердің тізімі сол күнгі 

ауысымдағы қызметкерлердің санымен сəйкес болуы тиіс; 
Жұмыстан шеттетілгені туралы немесе басқа жұмысқа ауыстырылғаны туралы жазба. 

«Балаларды мектепке дейінгі тəрбиелеу мен оқыту объектілеріне қойылатын
санитариялық-эпидемиологиялық талаптар» санитариялық қағидаларына 14-қосымша

Балаларды мектепке дейінгі тəрбиелеу мен оқыту объектілерінің медициналық 
есепке алу-есеп беру құжаттамасы

Медициналық есепке алу-есеп беру құжаттамасы:
1) инфекциялық ауруларды есепке алу журналы;
2) соматикалық сырқаттанушылық журналы;
3) жіті инфекциялық аурулармен байланыстарды есепке алу журналы;
4) карантинді есепке алу журналы;
5) профилактикалық егулер картасы;
6) профилактикалық егулерді есепке алу журналы;
7) вакциналардың, басқа бактериялық препараттардың қозғалысын тіркеу журналы;
8) Манту сынамаларын тіркеу журналы;
9) Манту сынамасы бойынша тексеруге жататын тəуекел тобындағы балаларды тіркеу журналы;
10) фтизиопедиатрда тексеруге жататын туберкулинді - оң мəнді адамдарды тіркеу журналы;
11) вакцинадан кейінгі асқыну журналы;
12) тұрақты немесе ұзақ мерзімге медициналық қарсы көрсетілім журналы;
13) вакциналар қалдықтарын жоюға жəне ашылған құтыларға арналған журнал;
14) бақыланатын химиялық-профилактиканы жүргізу журналы;
15) вакциналардың жəне басқа да иммундық-биологиялық препараттардың қозғалысы 

туралы есеп;
16) профилактикалық егулермен қамту туралы есеп;
17) толық жинау жұмыстарын жүргізу журналы;
18) кабинетті кварцтау журналы;
19) тоңазытқыш жабдығының температуралық режимін есепке алу журналы;
20) паразиттік аурулардың қоздырғыштарына тексерілгендерді тіркеу журналы;
21) гельминттерге тексерілген адамдарды тіркеу журналы;
22) дерматомикоз, қышыма, педикулезге тексеріп-қараулар журналы;
23) профилактикалық медициналық тексеріп-қараулар нəтижелері бойынша есеп;
24) баланың денсаулық паспорты;
25) тəуекел тобындағы балалардың тізімі;
26) флюорографиялық тексеру нəтижесі оң болған адамдарды есепке алу журналы;
27) дайын өнімнің бракераж журналы;
28) ас блогы қызметкерлерінің денсаулық жағдайын тіркеу журналы;
29) санитариялық-ағарту жұмыстарын есепке алу журналы;
30) вакциналардың түсіндірме-аңдатпасы бар папка;
31) бұйрықтар мен нұсқаулықтар;
32) тамақтану нормаларының орындалуын бақылау журналы (жинақтау ведомосы бойынша).
33) диспансерлік науқастарды есепке алу журналы; 
34) тəрбиеленушілердің жеке медициналық картасы;
35) диспансерлік қадағалаудың бақылау картасы;
36) тереңдетілген профилактикалық медициналық тексеріп-қарау журналы, мамандардың 

актілері;
37) тамақ өнімдері мен азық-түлік шикізаттарының бракераж журналы;
38) тамақ өнімдері нормаларының орындалуын бақылау ведомосы.

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2015 жылғы 6 ма-
мырда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №10975 
болып енгізілді.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ҰЛТТЫҚ ЭКОНОМИКА МИНИСТРЛІГІНІҢ БҰЙРЫҒЫ

2015 жылғы 27 наурыз              №261              Астана қаласы

«Радиациялық қауіпсіздікті қамтамасыз етуге қойылатын 
санитариялық-эпидемиологиялық талаптар» санитариялық 

қағидаларын бекіту туралы 

«Халық денсаулығы жəне денсаулық сақтау жүйесі туралы» 2009 жылғы 18 қыркүйектегі 
Қазақстан Республикасы Кодексінің 144-бабының 6-тармағына сəйкес бұйырамын:

1. Қоса беріліп отырған «Радиациялық қауіпсіздікті қамтамасыз етуге қойылатын санита-
риялық-эпидемиологиялық талаптар» санитариялық қағидалары бекітілсін.

2. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Тұтынушылардың құқықтарын 
қорғау комитеті заңнамада белгіленген тəртіппен:

1) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркелуін;
2) осы бұйрық мемлекеттік тіркелгеннен кейін күнтізбелік он күн ішінде оның мерзімді 

баспасөз басылымдарында жəне «Əділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде ресми жариялануға 
жіберілуін;

3) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің ресми интер-
нет-ресурсында орналастырылуын қамтамасыз етсін.

3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау жетекшілік ететін Қазақстан Республикасының 
Ұлттық экономика вице-министріне жүктелсін.

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

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің
міндетін атқарушы М.ҚҰСАЙЫНОВ

«КЕЛІСІЛГЕН»   «КЕЛІСІЛГЕН» 
Қазақстан Республикасының Қазақстан Республикасының 
Денсаулық сақтау жəне  Энергетика министрі
əлеуметтік даму министрі  ___________ В. Школьник
___________ Т. Дүйсенова  2015 жылғы 23 сəуір
2015 жылғы 15 сəуір

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің міндетін атқарушының
2015 жылғы 27 наурыздағы №261 бұйрығымен бекітілген

«Радиациялық қауіпсіздікті қамтамасыз етуге қойылатын санитариялық-
эпидемиологиялық талаптар» санитариялық қағидалары

1. Жалпы ережелер 
1. Осы «Радиациялық қауіпсіздікті қамтамасыз етуге қойылатын санитариялық-эпидемиоло-

гиялық талаптар» Cанитариялық қағидалары (бұдан əрі – Cанитариялық қағидалар) 
радиациялық объектілердің жер телімін таңдауға, жобалауға, пайдалануға беру жəне күтіп-
ұстау, радиациялық объектілерді пайдаланудан алу, иондаушы сəулелену көздерімен (жабық 

(Соңы. Басы 13-бетте) 

(Жалғасы 15-бетте) 
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жəне ашық радионуклидтік көздермен, радиоактивті заттармен, радиоизотопты аспаптармен, 
иондаушы сəуле тудыратын құрылғылармен) жұмыс істеу, радиоактивті қалдықтармен жұмыс 
істеу, радионуклидтермен ластанған немесе құрамында бар материалдар мен бұйымдарды 
қолдану, объектілерге, оның ішінде мұнай-газ кешені мен метал сынығы объектілеріне өндірістік 
радиациялық бақылауды жүзеге асыру, жеке қорғаныш жəне жеке гигиена құралдарын 
қолдану кезінде, медициналық сəулелену кезінде, табиғи сəулелену көздерінің əсер етуі 
жəне радиациялық апаттар кезінде радиациялық қауіпсіздікті қамтамасыз етуге қойылатын 
санитариялық-эпидемиологиялық талаптарды белгілейді. 

Ұйымның бірінші басшысы осы Cанитариялық қағидалардың сақталуын қамтамасыз етеді. 
2. Осы Cанитариялық қағидаларда мынадай ұғымдар пайдаланылды: 
1) ағзадағы немесе тіндегі доза (бұдан əрі – DТ) – адам денесінің белгілі бір ағзасындағы 

немесе тініндегі орташа сіңірілген доза:

мұнда:
mт – ағзаның немесе тіннің массасы, ал D – dm массасының элементіндегі сіңірілген доза; 
2) ашық сəулелену көзі – оны пайдалану кезінде оның құрамындағы радионуклидтердің 

қоршаған ортаға түсуі ықтимал сəулелену көзі;
3) апаттық сəулелену – радиациялық апат нəтижесіндегі сəулелену;
4) арнайы контейнер – еркін ашуға болмайтын жүктерді арасында қайта тиеусіз, 

орамаланған немесе орамаланбаған жүктерді бір немесе бірнеше көлік түрімен тасымалдау 
үшін конструкцияланған көлік жабдығы, көп рет қолдану мақсатында қатты жəне берік жаса-
лады. Арнайы контейнерлер ретінде үлкен жүк контейнерлері жəне орамалау жиынтықтары 
болуы мүмкін. 

5) араласу деңгейі (бұдан əрі – АД) – созылмалы немесе апаттық сəулелену ахуалдарының 
пайда болу жағдайларында қорғаныш немесе апаттан кейінгі шаралар қабылданатын, қол 
жеткізілген кезде жол берілмейтін дозалар шамасы; 

6) араласу – сəулелену ықтималдығын не сəулелену дозасын немесе сəулеленудің 
қолайсыз салдарларын төмендетуге бағытталған іс-қимыл;

7) аумақтың радиациялық-гигиеналық паспорты – аумақ халқының радиациялық қауіпсіздік 
жағдайын сипаттайтын жəне оны жақсарту бойынша ұсыныстар қамтылған құжат; 

8) əлеуетті сəулелену – радиациялық апат нəтижесінде пайда болуы мүмкін сəулелену; 
9) белсенділік (бұдан əрі – Б) – уақыттың осы сəтінде нақты энергетикалық жағдайдағы 

радионуклидтің қандай да бір мөлшерінің радиоактивтік шамасы: 

dN – dТ уақыт аралығында болатын, нақты энергетикалық жағдайдан кенеттен ядролық 
түрге айналудың күтілетін саны. Белсенділік бірлігі Беккерель (бұдан əрі – Бк) болып табылады. 
Бұрын қолданылған жүйеден тыс белсенділік бірлігі кюри (бұдан əрі - Ки) 3,7x1010 Бк құрайды; 

10) байқау аймағы – радиациялық бақылау жүргізілетін санитариялық-қорғаныш аймағынан 
тыс аумақ; 

11) бақылау деңгейі – қол жеткен радиациялық қауіпсіздік деңгейін бекіту, персонал мен 
халықтың сəулеленуін, қоршаған ортаның радиоактивтік ластануының одан əрі төмендеуін 
қамтамасыз ету мақсатында жедел радиациялық бақылау үшін белгіленетін дозаның, доза 
қуатының, радиоактивтік ластанудың бақыланатын шамасының мəні;

12) доза қуаты – уақыт бірлігі (секунд, минут, сағат) ішіндегі сəулелену дозасы; 
13) доза шегі (бұдан əрі – ДШ) – қалыпты жұмыс жағдайларында жоғарыламауы тиіс 

жылдық тиімді немесе эквивалентті техногендік сəулелену дозасының шамасы. Жылдық доза 
шегін сақтау детерминацияланған əсерлердің пайда болуының алдын алады, ал бұл ретте 
стохастикалық əсердің ықтималдығы қолайлы деңгейде сақталады;

14) D-шамасы – жоғарылаған кезде детерминацияланған əсерлер анықталатын жəне 
радиоактивті көз қауіпті болып есептел  етін жеке радионуклидтерге арналған белсенділіктің 
шекті мəні. Қауіптілік санаты Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 
жылғы 27 ақпандағы № 155 бұйрығымен бекітілген «Радиациялық қауіпсіздікті қамтамасыз 
етуге қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар» гигиеналық нормативтеріне, 
(нормативтік құқықтық актіні мемлекеттік тіркеудің тізіліміне № 10671 енгізілді) (бұдан əрі – 
ГН) сəйкес болуы тиіс.

15) детерминацияланған сəулелену əсерлері – иондаушы сəулелену тудырған, оларға 
қатысты одан төмен болғанда əсер болмайтын, ал одан жоғары болғанда əсердің ауырлығы 
дозаға байланысты болатын шектің болуы болжанатын, клиникалық анықталатын зиянды 
биологиялық əсерлер;

16) дезактивация – қандай да бір беттен немесе қандай да бір ортадан радиоактивті ла-
стануды жою немесе төмендету; 

17) маңыздылығы ең аз белсенділік (бұдан əрі - МАБ) –асып кеткен кезде көз жəне еспке 
алуға жəне бақылауға жататын «Халық денсаулығы жəне денсаулық жүйесі туралы» Қазақстан 
Республикасының 2009 жылғы 18 қыркүйектегі Кодексінің 62-бабының 8-тармағына (бұдан əрі 
– Кодекс) сəйкес берілген санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды талап етілетін ашық 
немесе жабық иондаушы сəулелену көзінің белсенділігі;

18) маңыздылығы ең аз үлесті белсенділік (бұдан əрі - МАҮБ) –асып кеткен кезде көз 
еспке алуға жəне бақылауға жататын Кодекстің 62-бабының 8-тармағына сəйкес берілген 
санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды (бұдан əрі – қорытынды) талап етілетін ашық 
иондаушы сəулелену көзінің үлестік белсенділігі. Жабық сəулелену көздері үшін олармен 
жұмыс істеуге рұқсат алу қажеттілігі туралы шешім МАБ есепке алынбастан, оның белсенділігін 
МАҮБ -пен салыстыру жолымен айқындалады. МАҮБ өлшем бірлігі граммға беккерель БК/г; 

19) жергілікті көз – 10 сантиметр (бұдан əрі – см) қашықтықта сағатына 0,2 микрозиверттен 
(бұдан əрі – мкЗв/сағ) артық гамма-сəулеленудің эквивалентті доза қуатын (бұдан əрі – ЭДҚ) 
құрайтын радиоактивті ластануы бар немесе жергілікті жердің табиғи радиациялық аяда асатын 
ЭДҚ бар не бетінде бета-бөлшектер ағынының тығыздығы 0,4 Бк/см2 жəне (немесе) альфа-
бөлшектер 0,04 Бк/см2 асатын зат;

20) жылдық тиімді (эквивалентті) доза - күнтізбелік жыл ішінде алынған сырттай сəулеленудің 
тиімді (эквивалентті) дозасының жəне осы жыл ішінде организмге радионуклидтердің келіп 
түсуіне негізделген ішкі сəулеленудің күтілетін тиімді (эквивалентті) дозасының жиынтығы; 

21) жол берілмейтін доза – қорғау іс-шаралармен жол берілмейтін радиациялық апат 
салдарынан болжанатын доза; 

22) жабық сəулелену көзі – бұл құрылғысы оған есептелген қолдану жəне тозу жағдай-
ларында оның құрамындағы радионуклидтердің қоршаған ортаға түсуін болдырмайтын 
сəулелену көзі; 

23) жұмыстар сыныбы – персонал үшін қауіптілік дəрежесі бойынша нуклидтердің 
радиоуыттылығына жəне белсенділігіне байланысты радиациялық қауіпсіздік бойынша та-
лаптарды айқындайтын ашық иондаушы сəулелену көздерімен жұмыстардың сипаттамасы; 

24) жұмыс орны – жұмыс уақытының жартысынан артық немесе екі сағат үзіліссіз иондаушы 
сəулелену əсері жағдайларында өндірістік функцияларды атқару үшін персоналдың тұрақты 
немесе уақытша болатын орны; 

25)  жылдық түсу шегі (бұдан əрі – ЖТШ) – монофакторлық əсер кезінде шартты адамның 
жылдық дозаның тиісті шегіне тең күтілетін дозамен сəулеленуіне əкеп соғатын бір жыл ішінде 
нақты радионуклидтің организмге түсуінің рұқсат етілген деңгейі; 

26)  жоспарланатын көтеріңкі сəулелену – радиациялық апаттың дамуының немесе оның 
салдарларын ескерту мақсатында белгіленген негізгі дозалар шегінен асатын дозаларда 
персоналдың жоспарланатын сəулеленуі; 

27) жеке қорғаныш құралы – персоналды сыртқы сəулеленуден, радиоактивті заттардың 
организмнің ішіне түсуінен жəне тері жабындарының радиоактивтік ластануынан қорғау құралы;

28) иондаушы сəулелену тудыратын құрылғы (көз) – иондаушы сəулелену зарядталған 
бөлшектер жылдамдығының өзгеруі, олардың аннигиляциясы немесе ядролық реакциясы 
есебінен туындайтын электрлік-физикалық құрылғы (рентген аппараты, күшейткіш, генератор); 

29) иондаушы сəулелену көзі (бұдан əрі – ИСК немесе сəулелену көзі) – – радиоактивті 
заттары бар аппараттар немесе құрылғы, сонымен қатар иондаушы сəуле шығаратын не-
месе иондаушы сəуле шығаруға қабілетті электрофизикалық аппараттар немесе құрылғы; 

30) иондаушы сəулелену көздерімен жұмыс істеу – иондаушы сəулелену көздерін дайында-
умен, жеткізумен, алумен, иеленумен, сақтаумен, пайдаланумен, берумен, қайта өңдеумен не-
месе көмумен, импорттаумен, экспорттаумен, тасымалдаумен, техникалық қызмет көрсетумен 
байланысты қызмет; 

31) ИСК-мен жұмыс – радиациялық бақылауды қоса алғанда, жұмыс орнында сəулелену 
көзімен жұмыс істеудің барлық түрлері; 

32) кəсіптік сəулелену – персоналдың техногендік иондаушы сəулелену көздерімен жұмыс 
істеу процесінде сəулеленуі;

33) квота – нақты техногендік сəулелену көзінен халықтың сəулеленуін шектеу үшін 
белгіленген доза шегінің бір бөлігі жəне сəулелену жолдары (сыртқы, сумен, тамақпен жəне 
ауамен келіп түсуі); 

34) үлестік (көлемдік) белсенділік – заттағы радионуклидтің А белсенділігінің заттың мас-
сасына m (көлеміне V) қатынасы: 

Үлестік белсенділік бірлігі – килограммға беккерель (бұдан əрі – Бк/кг). Көлемдік белсенділік 
бірлігі – текше метрге беккерель (бұдан əрі - Бк/м3); 

35) медициналық сəулелену – медициналық тексеру немесе емдеу кезіндегі пациенттердің 
сəулеленуі; 

36) металл сынықтары (түсті жəне қара металлдар сынығы) – бұл өнеркəсіптік жəне 
тұрмыстық мақсаттағы тұтынушылық қасиеттерін жоғалтқан немесе істен шыққан өнімдерден 
құралған жəне тек қайта өңдеуге ғана жарамды, құрамында түсті немесе қара металл бар 
өндіріс жəне тұтыну қалдықтары; 

37) металл сынықтарының радиоактивті ластануы – радиациялық қауіпсіздіктің гигиеналық 
нормативтерімен белгіленген мəндерден асатын, ішінде радионуклидтер бар немесе олармен 
ластанған металл сынығының бөлек фрагменті. 

38) металл сынықтарының партиясы – металл сынықтарының бөлек жиналған мөлшері 
(бір немесе бірнеше көлік бірліктеріне – платформаға, вагонға, автокөлікке, жүк тиейтін кон-
тейнерге тиелген металл сынықтарының мөлшері); 

39) мұнай-газ кешені объектілерінің өндірістік қалдықтары – технологиялық жабдықтарды 
жөндеу жəне тазарту барысында алынған тұзды түзілімдер мен шлам, технологиялық 
жабдықтар мен құрылғылардың тағайындалуы бойынша одан əрі қолдануға жатпайтын 
элементтері, мұнай-газ кешені кəсіпорындарының өндірістік қызметі процесінде табиғи радио-
нуклидтер жинақталуы мүмкін топырақ жəне жер;

40) өндірістік сəулелену – жұмыскерлердің өндірістік қызмет барысында барлық техногендік 
жəне табиғи иондаушы сəулелену көздерінен сəулеленуі; 

41) өндірістік радиациялық бақылау – шаруашылық жүргізетін субьектілердің өздері іске 
асыратын бақылау түрі:

ішкі сəулеленуді бақылау (жұмыс орындарын, іргелес үй-жайларды, персоналдың жеке дозала-
рын), ішкі сəулеленуді (тағам өнімдеріндегі, ауыз судағы, жұмыс аумағындағы ауадағы, тұрғын 
үй жəне қоғамдық нысандардағы радионуклидтердің үлесті, жиынтық белсенділігін анықтауды);

қолданыстағы заңдарға сəйкес Өндірістік бақылау бағдарламасын (бұдан əрі - ӨББ) дай-
ындау (қолданыстағы ӨББ-ны оңтайландыруды);

бекітілген кесте бойынша объектілерден судың, шикізаттың, бұйымдардың сынамасын алуды;
сынамаларды зертханаға жеткізуді (қолданыстағы гигиеналық нормативтерге сəйкес);
құралмен өлшеулер мен зерттеулерді орынында ұйымдастыруды (мамандар мен 

құралдарды жеткізу) қамтиды; 
ӨББ-ның орындалуы бойынша құжат айналымын ұйымдастыру, зерттеу нəтижелерін білікті 

жүргізу, халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы мемлекеттік 
органдағы ведомостволардың, серіктес фирмалардың т.б. сұраныстары бойынша ӨББ-ның 
нəтижелері туралы есептер дайындау; 

42) персонал – техногендік иондаушы сəулелену көздерімен жұмыс істейтін (А тобы) немесе 
жұмыс жағдайлары бойынша олардың əсері аясында болатын (Б тобы) адамдар;

43)  222Rn жəне 220Rn - радон изотоптарының еншілес өнімдерінің эквивалентті тепе-тең 
көлемдік белсенділігі (бұдан əрі – ЭТКБ) – 218 Po (RaA); 214Pb (RaB); 214Bі (RaC); 212Pb(ThB); 212Bі 
(ThC) – радон изотоптарының қысқа мерзімдік еншілес өнімдерінің көлемдік белсенділігінің 
таразыланған жиынтығы, тиісінше: 

(ЭТКБ) Rn = 0,10 ARaA + 0,52 ARaB + 0,38 ARaC 
(ЭТКБ) Tn = 0,91 AThB + 0,09 AThC,
Аі - радон изотоптарының еншілес өнімдерінің көлемдік белсенділігі;
44) радиоактивті зат – ГН мен осы Санитариялық қағидалардың талаптарына сəйкес келетін 

құрамында белсенді радионуклидтер бар кез келген агрегаттық күйдегі зат; 
45) радиоактивтік ластану - радиоактивтік заттардың материалдың үстіңгі бетінде, ішінде, 

ауада, адамның денесінде немесе басқа жерде ГН жəне осы Санитариялық қағидалардың 
талаптарында белгіленген деңгейлерден асатын мөлшерде болуы; 

46) радиоактивті қалдықтарды көму – радиоактивті қалдықтарды кейіннен оларды шығару 
ниетісіз қауіпсіз орналастыру;

47) радиациялық апат аймағы – радиациялық апат фактісі белгілі болған аумақ; 
48) радиациялық объекті санаты – ықтимал апат жағдайларында халық үшін оның əлеуетті 

қауіптілік дəрежесі бойынша объектінің сипаттамасы;
49) радиациялық бақылау – ұйымдағы, қоршаған ортадағы радиациялық жағдай туралы 

жəне адамдардың сəулелену деңгейлері туралы ақпарат алу (дозиметрлік жəне радиометрлік 
бақылауды қамтиды); 

50) радиациялық апат – адамдардың белгіленген нормалардан артық сəулеленуіне не-
месе қоршаған ортаның радиоактивтік ластануына əкеп соғатын немесе əкеп соғуы мүмкін 
жабдықтың ақаулығы, жұмыскерлердің (персоналдың) дұрыс емес əрекеттері, стихиялық апат-
тар немесе өзге де себептерден туындаған иондаушы сəулелену көздерін басқарудан айырылу; 

51)  радиоактивті қалдықтармен жұмыс істеу – радиоактивті қалдықтарды жинаумен, 
тасымалдаумен, қайта өңдеумен, сақтаумен жəне (немесе) көмумен байланысты барлық 
қызмет түрлері; 

52) радиациялық объект – техногендік ИСК-мен жұмыс істеу жүзеге асырылатын ұйым;
53) радиоактивті қалдықтар – ішіндегі радионуклидтер ГН жəне осы Санитариялық 

қағидалардың талаптарыды белгіленген деңгейлерден асатын, одан əрі қолдануға арналмаған, 
кез келген агрегатты күйдегі заттар; 

54) радиоактивтік заттармен жұмыс – радиациялық бақылауды қоса алғанда, кез келген 
сəулелену көзімен жұмыс орнында жұмыс істеудің кез келген түрі; 

55) санитариялық-эпидемиологиялық аудит – кеңестік көмек көрсетуге жəне (неме-
се) нысанды халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы 
нормативтік құқықтық актілердің талаптарына сəйкестендіруге бағытталған санитариялық-
эпидемиологиялық (профилактикалық) шаралар мен ұсыныстарды дайындау бойынша 
қызметтің түрі; 

56) шекті топ – сəулелену көзінің барынша көп радиациялық əсеріне ұшырайтын бір не-
месе бірнеше белгілері (жынысы, жасы, əлеуметтік немесе кəсіптік жағдайлары, тұратын 
жері, тамақтану рационы) бойынша бір текті халық арасынан шыққан адамдар тобы (кемінде 
он адам); 

57) сіңірілген доза (бұдан əрі – D) – затқа берілген иондаушы сəулелену энергиясының шамасы: 

, мұнда:
 de – элементарлық көлемдегі затқа иондаушы сəулелену арқылы берілген орташа энер-

гия, ал dm – осы көлемдегі заттың массасы. 
Энергия кез келген белгілі бір көлем бойынша орташалануы мүмкін жəне бұл жағдайда, 

орташа доза көлемге берілген, осы көлемнің массасына бөлінген толық энергияға тең бо-
лады. Халықаралық бірліктер жүйесіндегі бірліктерде сіңірілген доза килограммға бөлінген 
джоульмен (Дж/кг-1) өлшенеді жəне арнайы атауы – грей (бұдан əрі – Гp). Бұрын қолданылған 
жүйеден тыс рад бірлігі 0,01 Гр тең; 

58) сəулелену – иондаушы сəулеленудің адамға əсері; 
59) санитариялық өткізгіш – киім, аяқ киім ауыстыруға, персоналды санитариялық өңдеуге, 

персоналдың тері жабынының, жеке қорғаныш құралдарының, арнайы жəне жеке киімінің 
радиоактивтік ластануын бақылауға арналған үй-жайлар кешені;

60) санитариялық шлюз – қосымша жеке қорғаныш құралдарының алдын ала 
дезактивациялауға жəне ауыстыруға арналған радиациялық объекті аймақтарының 
арасындағы үй-жай; 

61) стохастикалық сəулелену əсерлері – иондаушы сəулеленуден туындайтын, пайда 
болуының дозалық шегі жоқ, пайда болу ықтималдығы дозаға барабар жəне көріну ауырлығы 
дозаға тəуелді болмайтын зиянды биологиялық əсерлер;

62) тиімді доза (бұдан əрі – Е) – олардың радио сезімталдықты ескере отырып, 
адамның бүкіл денесінің жəне оның жекелеген ағзалары мен тіндерінің сəулеленуінің кейінгі 
салдарларының пайда болу тəуекелінің өлшемі ретінде қолданылатын шама. Ол осы 
Санитариялық қағидаларға 1-қосымшаның 2-кестесінде келтірілген ағзалар мен тіндердегі 
эквивалентті дозаның тиісті өлшенетін коэффициенттерге қосындысын білдіреді:

     , 
Нт - ағзадағы немесе тіндегі T эквивалентті доза, ал Wт - ағза немесе тін T үшін өлшейтін 

коэффициент. 
Тиімді доза бірлігі – зиверт (Зв); 
63) ұжымдық тиімді доза - сəулеленудің стохастикалық əсері туындауының ұжымдық 

тəуекелінің өлшемі, ол жеке тиімді дозалар жиынтығына тең. Ұжымдық тиімді доза бірлігі - 
адам-зиверт (бұдан əрі а-Зв); 

64) табиғи сəулелену көзі – ГН жəне осы Санитариялық қағидалардың талаптарына сəйкес 
келетін шығу тегі табиғи иондаушы сəулелену көзі; 

65) техногендік сəулелену көзі – бұл оны пайдалы қолдану үшін арнайы құрылған немесе 
осы қызметтің жанама өнімі болып табылатын иондаушы сəулелену көзі; 

66) техногендік сəулелену – пациенттердің медициналық сəулеленуін қоспағанда, қалыпты, 
сондай-ақ апатты жағдайлардағы техногендік көздерден сəулелену; 

67) табиғи сəулелену – табиғи сəулелену көздеріне негізделген сəулелену; 
68) тəуекел – сəулелену нəтижесінде адамда немесе оның ұрпағында қандай да бір зиянды 

салдарлардың пайда болу ықтималдығы; 

(Жалғасы. Басы 14-бетте) 69) табиғи радионуклидтер – уран-238 жəне торий-232 қатарларының радиоактивті 
элементтері;

70) ұйымның радиациялық-гигиеналық паспорты – ұйымдағы радиациялық қауіпсіздік 
жағдайын сипаттайтын жəне оны жақсарту бойынша ұсыныстар бар құжат; 

71) үстіңгі беттің алынбайтын ластануы (бекітілмеген) – байланыс кезінде басқа заттарға 
берілмейтін жəне дезактивация кезінде кетпейтін радиоактивті заттар;

72) үстіңгі беттің алынатын ластануы (бекітілген) – байланыс кезінде басқа заттарға 
берілмейтін жəне дезактивация кезінде кетірілетін радиоактивті заттар; 

73) халықтың радиациялық қауіпсіздігі – адамдардың қазіргі немесе келешек ұрпағының 
денсаулығына қауіпті иондаушы сəулелену əсерінен қорғалу жағдайы. Радиациялық 
қауіпсіздікті қамтамасыз ету – персонал мен халықтың сəулелену деңгейлерін төмендетуге 
бағытталған ұйымдастыру, технологиялық, техникалық, санитариялық-эпидемиологиялық 
жəне медициналық-профилактикалық іс-шаралар кешенін жүзеге асыру;

74) халық – иондаушы сəулелену көздерімен жұмыс істейтін персоналды қоса алғанда 
барлық адамдар; 

75) балама доза (бұдан əрі – HT,R) – сəулеленудің осы түрі үшін тиісті өлшеу коэффициентіне 
көбейтілген ағзадағы немесе тіндегі сіңірілген доза, WR: 

, мұнда:
DT,R – ағзадағы немесе тіндегі T орташа сің ірілген доза, ал WR - R сəулелену үшін өлшеу 

коэффициенті; 
Осы Санитариялық қағидаларға 1-қосымшаның 1-кестесінде келтірілген өлшеу 

коэффициенттері əртүрлі сəулелену түрлерінің əсер етуі кезінде баламалы доза нақты 
сəулеленудің осы түрлері үшін баламалы дозалардың суммасы ретінде айқындалады: 

,
Баламалы дозаның бірлігі зиверт (бұдан əрі – Зв) болып табылады; 
76) ішкі сəулелену кезінде күтілетін эквивалентті (бұдан əрі – Нт(τ)) немесе тиімді (Е(τ)) 

доза – ағзаға радиоактивті заттар түскеннен кейін өткен уақыт τ ішіндегі доза: 

мұнда:
tо – түсу сəті, ал HT(t) – T ағзада немесе тінде t уақыт сəтіне сəтіне балама дозаның қуаты. 
τ айқындалмаған кезде оны ересектер үшін 50 жасқа тең жəне балалар үшін 70 жасқа 

тең деп қабылдау керек. 
3. Сəулелену көздері міндетті есепке алуға жəне бақылауға жатады. Радиациялық бақылау 

мен есепке алудан мыналар босатылады: 
1) ең жоғары энергиясы 5 кэВ аспайтын иондаушы сəулелену өндіретін электрлі-физикалық 

құрылғылар; 
2) қалыпты жағдайда пайдалану жағдайларында баламалы дозаның қуаты аппаратураның 

үстіңгі бетінен 0,1 метр қашықтықта 1,0 мкЗв/сағ. аспайтын иондаушы сəулелену өндіретін 
басқа да электрлі-физикалық құрылғылар; 

3) құрамында олар шығаратын сəулелену дозалары ГН-нің 6-қосымшасында келтірілген 
мəндерден аспайтыны туралы санитариялық-эпидемиологиялық қорытындысы бар, радио-
нуклидтер бар өнімдер, тауарлар; 

4) белсенділігі қолданыстағы ГН-нің 6-шы қосымшасында 6-қосымшасында келтірілген 
МАБ-дан төмен радиоактивті көздер;

5) дозасының қуаты одан 0,1 м қашықтықта 1,0 мкЗв/сағ. аспайтын жабық гамма сəулелену 
радиоактивті көздері толық босатылады;

6) сəулелену көздерін радиациялық бақылаудан жəне есепке алудан босату үшін 
қорытынды негіз болады. 

4. Егер:
1) осы Санитариялық қағидалардың 3-тармағында санамаланған өнімдер, тауарлар пай-

даланылатын болса сəулелену көздерімен жұмыс істеуге рұқсат ;
2) жұмыс орнында радионуклидтің үлестік белсенділігі МАҮБ-дан аз немесе ашық көздегі 

радионуклидтің белсенділігі ГН-да келтірілген МАБ-нен аз немесе жекелеген радионуклидтердің 
белсенділігі олардың кестелік мəндеріне қатынасының жиынтығы 1-ден аз болса сəулелену 
көздерімен жұмыс істеуге рұқсат;

3) ұйымда ашық кезінде радионуклидтердің жалпы белсенділігі МАБ-нен он еседен аса 
артық болмаса немесе жекелеген радионуклидтердің белсенділігінің ГН-да келтірілген олардың 
кестелік мəндеріне қатынасының жиынтығы бірден аспайтын болса;

4) жабық радионуклидтік сəулелену көзінің бетінен 0,1 метр қашықтықтағы кез келген 
нүктедегі эквивалентті дозаның қуаты аяның жоғарғы жағында 1,0 мкЗв/сағ. аспайтын болса 
сəулелену көздерімен жұмыс істеуге рұқсат талап етілмейді. 

2. Радиациялық қауіпсіздікті қамтамасыз етуге қойылатын
санитариялық-эпидемиологиялық талаптар

 5. Персоналдың, халықтың жəне қоршаған табиғи ортаның радиациялық қауіпсіздігі 
радиа циялық қауіпсіздіктің мынадай негізгі: негіздеу, оңтайландыру, Кодексінің 144-бабының 
6-тармағына сəйкес халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы 
мемлекеттік органмен бекітілетін нормалау құжаттарына (бұдан əрі – нормалау құжаттары) 
сəйкес болуы тиіс.

Негіздеу қағидаты уəкілетті органдар жаңа сəулелену көздері мен радиациялық объектілерді 
жобалау, лицензиялар беру, радиациялық қауіпсіздік жөніндегі қағидаларды жəне гигиеналық 
нормативтерді əзірлеу жəне бекіту кезінде, сондай-ақ оларды пайдалану шарттары өзгерген 
кезде шешім қабылдау сатысында осы Санитариялық қағидаларға 2-қосымшаға сəйкес 
қолданылады. 

Радиациялық апат жағдайларында негіздеу қағидаты сəулелену көздері мен сəулелену 
жағдайларына емес, қорғаныш іс-шараларына жатады. Пайда шамасы ретінде осы іс-шарамен 
болдырмаған дозаны бағалаған жөн. Сəулелену көздерін бақылауды қалпына келтіруге 
бағытталған іс-шаралар міндетті түрде жүргізіледі. 

Оңтайландыру қағидаты əлеуметтік жəне экономикалық факторларды ескере отырып, 
осы Санитариялық қағидаларға 2-қосымшаға сəйкес жеке (ГН белгілеген шектерден төмен), 
сондай-ақ ұжымдық сəулелену дозаларын мүмкіндігінше төмен жəне қол жетерлік деңгейде 
сақтауды көздейді. 

Радиациялық апат жағдайларында доза шектерінің орнына араласудың неғұрлым жоғары 
деңгейлері қолданылатын жағдайларда оңтайландыру қағидаты жол берілмейтін сəулелену 
дозасын жəне араласуға байланысты зиянды ескере отырып, тəуелді болатын қорғаныш іс-
шарасына қолданылады. 

Нормалау қағидатын адамдардың сəулелену деңгейі барлық адамдар қамтамасыз 
етеді жəне «Халықтың радиациялық қауіпсіздігі туралы» 1 998 жылғы 23 сəуірдегі Қазақстан 
Республикасының Заңында жəне ГН-да белгіленген барлық ИСК-ден азаматтардың сəулелену 
дозаларының жеке шектерінен асырмауды көздейді. 

ГН-да регламенттелген тиімді жəне баламалы сəулелену дозаларын бақылау үшін 
дозалардың негізгі шегінен туынды болып табылатын: доза қуатының, радионуклидтердің ағзаға 
жылдық түсуінің жəне басқа да көрсеткіштердің монофакторлық əсерінің жол берілетін деңгейі 
(бір радионуклид үшін, түсу жолдары немесе сыртқы сəулеленудің бір түрі үшін) енгізіледі. 

Техногендік сəулелену кезіндегі туынды нормативтер монофакторлық əсерлерге есеп-
телген жəне олардың əрқайсысы дозаның бүкіл шегін аяқтайды, оларды пайдалану барлық 
бақылаудағы шамалардың олардың жол берілген мəндеріне қатынасының жиынтығын бірліктен 
асырмау шартына негізделеді. 

Халық үшін белгіленген доза шегін тек бір техногендік сəулелену көзіне немесе олардың 
шектелген санына пайдаланудың алдын алу үшін негізгі техногендік сəулелену көздеріне 
квоталар қолданылады. 

Квоталар мəндерін негіздеу радиациялық объектілер жобаларында қамтылған. Квоталар 
белгілеу бойынша ұсынымдар осы Санитариялық қағидаларға 3-қосымшада келтірілген.

6. Объектіде немесе əрбір өңірде радиациялық қауіпсіздікті бағалау: 
1) қоршаған ортаның радиоактивтік ластануының сипаттамасы; 
2) радиациялық қауіпсіздік бойынша іс–шараларды жəне радиациялық қауіпсіздік 

саласындағы нормаларды, қағидалар мен гигиеналық нормативтердің орындалуын қамтамасыз 
етуді талдау; 

3) радиациялық апаттардың ықтималдығы жəне олардың ауқымы; 
4) радиациялық апаттар мен олардың салдарларын тиімді жоюға дайындық дəрежесі; 
5) № 1 ДОЗ, № 2 ДОЗ регламенттелген нысандар нəтижелері бойынша «А» тобы 

персоналының, сондай-ақ барлық ИСК-дан халықтың жекелеген топтары алатын сəулелену 
дозаларын талдау; 

6) сəулелену дозаларының белгіленген шектерінен артық сəулеленуге ұшыраған адамдар 
санының негізінде жүзеге асырылады. 

7. Объектіде жəне оның айналасында радиациялық қауіпсіздік: 
1) радиациялық объект жоба сының сапасы; 
2) радиациялық объектіні орналастыру үшін ауданын жəне алаңын негізделген таңдау; 
3) сəулелену көздерін табиғи қорғау; 
4) неғұрлым қауіпті объектілердің айналасындағы аумақты жəне олардың ішін аймақтау; 
5) технологиялық жүйелерді пайдалану шарттары; 
6) сəулелену көздерімен барлық қызмет түрлерін санитариялық лицензиялау; 
7) сəулелену көздерімен қызметті санитариялық-эпидемиологиялық бағалау; 
8) өндірістік радиациялық бақылау жүйесінің болуы; 
9) объектінің қалыпты жұмысы, оның реконструкциялануы жəне пайдаланудан шығару 

кезінде персоналдың жəне халықтың радиациялық қауіпсіздігін қамтамасыз ету жөніндегі іс-
шараларды жоспарлау жəне өткізу; 

10) біліктілікті арттыру жəне сəулелену көздерімен жұмыс істеу ережесін білу есебінен 
қамтамасыз етіледі. 

8. Пайдаланушы ұйым, кəсіпорындар: 
1) иондаушы сəулелену көздерімен жұмыс істеу құқығына берілетін ақпараттық картаны 

толтыруды жəне құрамында радиоактивті заттар бар немесе иондаушы сəулелену көздерінің 
негізінде жұмыс істейтін шығарылатын өнімге қорытынды алуды; 

2) «номенклатураны, радияциялық бақылаудың көлемі мен мерзімділігін» анықтау бойын-
ша санитариялық-гигиеналық аудит өткізуді, радиациялық қорғауыш қызметі (немесе жауапты 
тұлға) туралы ережені, қол жеткізілген радиациялық қауіпсіздік деңгейін орнықтыру мақсатында 
ұйымда жəне байқау аймағында радиациялық факторлардың бақылау деңгейлерін, сондай-ақ 
радиациялық қауіпсіздік бойынша нұсқаулықтар əзірлеуді; 

3) А жəне Б топтарының персоналына жататын адамдардың тізбесін бекітуді; 
4) осы Санитариялық қағидалардың, еңбекті қорғау, қауіпсіздік техникасы, өнеркəсіптік 

қауіпсіздік бойынша ережелердің жəне осы ұйымда қолданылатын басқа да санитариялық 
қағи да лардың талаптарына сəйкес келетін сəулелену көздерімен жұмыс істеу жағдайларын 
жасауды; 

5) ұйымда радиациялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету жəне жетілдіру жөніндегі іс-шараларын 
жоспарлауды жəне жүзеге асыруды; 

6) жұмыс орындарындағы, үй-жайлардағы, ұйымның аумағындағы, бақыланатын аймақтар-
дағы радиациялық жағдайды, сондай-ақ радиоактивті заттарды қоршаған ортаға жол берілген 
шығарындылар мен шекті жол берілген тастандыларды жүйелі түрде бақылауды; 

7) термолюминесценттік дозиметрді пайдалана отырып, жинақталған ақпаратты персонал-
дың жеке сəулелену дозаларына жүйелі түрде бақылау жүргізуді жəне есепке алуды, халықтың 
санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы тиісті аумақтағы мемлекеттік 
органның аумақтық ведомствосының бөлімшесіне ұсына отырып; 

8) персоналды олардың жұмыс орындарындағы иондаушы сəулелену деңгейлері тура-
лы жəне олардың жеке сəулелену дозаларының шамалары туралы үнемі хабардар етуде; 

9) басшыларды жəне жұмыстарды атқарушыларды, радиациялық қауіпсіздік қызметтерінің 
мамандарын, сəулелену көздерімен тұрақты немесе уақытша жұмыстар атқаратын басқа 
да адамдарды радиациялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету мəселелері бойынша даярлауды 
жəне аттестаттауды; 

10) радиациялық қауіпсіздік саласында персоналға нұсқаулықтар өткізуді жəне білімін тексеруді; 
11) персоналға алдын ала (жұмысқа орналасу кезінде) жəне мерзімдік медициналық 

тексеріп–қараулар жүргізуді; 
12) радиациялық қауіпсіздік саласында мемлекеттік басқаруды, мемлекеттік қадағалау 

жəне бақылауды жүзеге асыруға уəкілетті мемлекеттік органдарды апаттық жағдайдың туын-
дауы, радиациялық қауіпсіздік қатерін тудыратын технологиялық регламенттің бұзылулары 
туралы уақтылы хабардар етуде; 

13) радиациялық қауіпсіздік саласында мемлекеттік басқаруды, мемлекеттік қадағалауды 
жəне бақылауды жүзеге асыраты н мемлекеттік органдардың лауазымды тұлғаларының 
қорытындыларын, қаулылары мен ұйғарымдарын орындауды; 

14) атом энергиясын пайдалану саласындағы қызметке арнайы рұқсат (лицензия) алуды; 
15) радиоактивті көздерді (радиоактивті заттарды), иондаушы сəулелену тудыратын 

радиоизотопты аспаптар мен қондырғылардың жоғалу немесе бақылаусыз пайдаланылуы 
мен сақталуын мүмкіндігін болдырмайтын, оларды есепке алуды жүргізуді қамтамасыз етеді. 

9. Сəулелену көздерімен жұмыс істейтін персонал (А тобы): 
1) осы Санитариялық қағидаларда белгіленген радиациялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету 

бойынша талаптарды орындайды; 
2) жеке қорғаныш құралдарын пайдаланады; 
3) радиациялық апаттың алдын алу жəне ол туындаған жағдайда іс-əрекет ережелері 

бойынша белгіленген талаптарды орындайды; 
4) уақтылы мерзімдік медициналық тексеріп–қараулардан өтеді; 
5) сəулелену көздері болып табылатын қондырғылардың, аспаптар мен аппараттардың 

жұмысында анықталған барлық ақаулар туралы басшыға (цехтың, учаскенің, зертхананың) 
жəне радиациялық қауіпсіздік қызметіне (радиациялық қауіпсіздік үшін жауапты тұлғаға) де-
реу мəлімдейді; 

6) радиациялық қауіпсіздік қызметінің жұмыстарды атқару кезіндегі радиациялық қауіпсіздікті 
қамтамасыз етуге қатысты нұсқауларын орындайды; 

7) егер өндірістік қажеттілікке байланысты өзгесі көзделмесе, ауысым аяқталғансоң өзінің 
жұмыс орындарынан кетеді. 

10. Персоналдың радиациялық қауіпсіздігі: 
1) сəулелену көздерімен жұмыс істеуге жол беруді жасы, жынысы, денсаулық жағдайы, 

алдыңғы сəулелену деңгейі жəне басқа көрсеткіштер бойынша шектеулермен; 
2) жүкті əйелді жүктілігі туралы хабарлаған күннен бастап, жүктілік жəне бала емізу кезеңіне 

сəулелену көздерімен байланысты емес жұмысқа ауыстырумен;
3) сəулелену көздерімен жұмыс істеу ережелерін білу жəне сақтаумен; 
4) сəулелену көздерінен қорғаныш кедергілерінің, экрандардың жəне қашықтықтың 

жеткіліктігімен, сондай–ақ сəулелену көздерімен жұмыс істеу уақытын шектеумен; 
5) ГН жəне осы Санитариялық қағидалардың талаптарына сəйкес келетін еңбек жағдай-

ларын жасаумен; 
6) жеке қорғаныш құралдарын қолданумен; 
7) ұйымда радиациялық факторларды бақылау деңгейлерінің сақталуымен; 
8) радиациялық бақылаудың ұйымдастырылумен; 
9) радиациялық жағдай туралы ақпарат жүйесінің ұйымдастырылуымен; 
10) а пат қаупі төнген жəне туындаған жағдайда артық сəулеленуді жоспарлау кезінде пер-

соналды қорғау жөніндегі тиімді іс–шаралардың өткізілуімен; 
11) иондаушы сəулелену көздерін есепке алу мен бақылаудың ұйымдастырылуымен 

қамтамасыз етіледі. 
11. Халықтың радиациялық қауіпсіздігі мыналар: 
1) осы Санитариялық қағидалардың талаптарына сəйкес адамдардың өмір сүру жағдайлар 

жасалуымен; 
2) əртүрлі сəулелену көздерінен сəулеленуге квоталар белгілеу; 
3) радиациялық бақылауды ұйымдастыру; 
4) қалыпты жағдайларда жəне радиациялық апат кезінде радиациялық қорғану жөніндегі 

іс–шараларды жоспарлау жəне өткізу тиімділігімен; 
5) радиациялық жағдай туралы ақпарат жүйесінің ұйымдастырылуымен қамтамасыз етіледі. 
12. Персоналдың жəне халықтың сəулелену дозаларын төмендету жөніндегі іс-шараларды 

əзірлеу кезінде мынадай негізгі жағдайларға сүйенеді: 
1) жеке сəулелену дозаларының экономикалық жəне əлеуметтік факторларын жəне 

үйретілетін адамдар санын ескере отырып, кез келген иондаушы сəулелену көзін пайдалану 
кезінде жеке сəулелену дозаларын барынша төмен қол жетімді деңгейде ұстау;

2)  адамдарды ұжымдық қорғау жөніндегі іс–шаралар шығындары ең аз ұжымдық сəулелену 
дозасын неғұрлым төмендетуге қол жеткізу мүмкін болатын сəулелену көздеріне қатысты 
жүзеге асырылады; 

3) əрбір сəулелену көзінен алынатын дозаларын төмендету осы сəулелену көзі үшін шекті 
топтарды сəулеленуін төмендету есебінен қол жеткізіледі. 

13. Радиоактивті з аттарды шаруашылықтың əртүрлі салаларында оларды өндірілетін 
өнімге енгізу жолымен (өнімнің физикалық жағдайына қарамастан) қолдануға қорытынды 
негізінде жол беріледі. 

3. Радиациялық объектілерді жобалауға қойылатын
санитариялық-эпидемиологиялық талаптар

14. Радиациялық объекті құрылысына жер учаскесін таңдау кезінде объектінің санатын, 
оның халық жəне қоршаған орта үшін əлеуетті радиациялық, химиялық жəне өрт қаупін ескереді. 
Жер учаскесіне қорытынды болуы тиіс. 

15. Радиациялық объектілердің санаты қорытынды негізінде оларды жобалау сатысын-
да белгіленеді. 

Əлеуетті радиациялық қауіптілігі бойынша объектілердің төрт санаты белгіленеді: 
1) І санатқа апат кезінде халыққа радиациялық əсер етуі ықтимал жəне оны қорғау шара-

лары талап етілуі мүмкін радиациялық объектілер жатады; 
2) объектілердің ІІ санатына апатты кезінде радиациялық əсер санитариялық-қорғаныш 

аймағының аумағымен шектелетін объектілер жатады; 
3) ІІІ санатқа радиациялық əсері объектінің аумағымен шектелетін объектілер жатады; 
4) ІV санатқа радиациялық əсері сəулелену көздерімен жұмыс жүргізілетін үй-жайлармен 

шектелетін объектілер жатады. 
16. І жəне ІІ санаттың радиациялық объектілерін орналастыру орнын таңдау кезінде 

қалыпты жағдайда пайдаланылуы кезіндегі жəне ықтимал апаттар кезіндегі метерологиялық, 
гидрологиялық, геологиялық жəне сейсмикалық факторлар бағаланады. 

17. І жəне ІІ санаттардың радиациялық объектілерін салу үшін алаңдар таңдау кезінде: 
1) аз қоныстанған су баспайтын аумақтарда орналасқан; 
2) жел peжимі тұрақты; 
3) өзінің топографиялық жəне гидрогеологиялық жағдайларының арқасында радиоактивті 

заттардың объектінің өнеркəсіптік алаңы шегіне н тыс таралу мүмкіндігін шектейтін учаскелер-
ге басымдық берген жөн. 

18. І жəне ІІ санаттың радиациялық объектілері көбіне жел тармағы ескеріле отырып, тұрғын 
аумаққа, емдеу-профилактикалық жəне балалар ұйымдарына, сондай-ақ демалыс орындары 
мен спорт құрылыстарына қатысты желдің ық жағында орналастырылады. 

19. Радиациялық объектінің бас жоспары объектіде жəне оның айналасында өндірістің 
дамуын, радиациялық жағдай болжамын жəне радиациялық апаттар туындау мүмкіндігін 
ескеріле отырып əзірленеді. 

20. Радиациялық объектіні орналастыруға қорытынды болған жғдайда жол беріледі. 
21. Стоматологиялық тəжірибеде қолданылатын, орналастыруға қорытынды негізінде 

жол бе рілетін рентген қондырғыларынан басқа, сəулелену көздерімен жұмысты жүзеге асы-
ратын ұйымды тұрғын үй ғимараттарында жəне қоғамдық ғимараттарда орналастыруға жол 
берілмейді. 

22. І-ІІ санаттағы радиациялық объектілердің айналасында санитариялық-қорғаныш аймағы, 
ал І санаттағы радиациялық объектінің айналасында, сондай-ақ байқау аймағы орнатылады. 
ІІІ санаттағы радиациялық объектілерге арналған санитариялық–қорғаныш аймағы объектінің 
аумағымен шектеледі, ІV санаттағы радиациялық объектілер үшін аймаққа бөлу көзделмеген. 

Жекелеген жағдайларда қорытынды негізінде І-ІІ санаттағы радиациялық объектілердің 
санитариялық–қорғаныш аймағы объектінің аумағымен шектеледі. 

23. Радиациялық объектінің айналасындағы санитариялық–қорғаныш аймағының жəне 
байқау аймағының өлшемдері сырттай сəулелену деңгейлерін, сондай–ақ р адиоактивті 
шығарындылар мен төгінділердің ықтимал таралу шамалары мен аудандары ескеріле оты-
рып белгіленеді. 

24. Радиациялық объектілер кешенімен бір алаңда орналастырылған жағдайда, санитария-
лық-қорғаныш аймағы мен байқау аймағы объектілердің жиынтық əсер етуі ескеріле отырып 
белгіленеді. 

Байқау аймағының ішкі шекарасы санитариялық–қорғаныш аймағының сыртқы шекара-
сымен сəйкес келеді. 

Əлеуетті радиациялық қауіпсіздік санаты жəне радиациялық объектінің санаты ядролық, 
радиациялық жəне электрофизикалық қондырғылар (бұдан əрі – ЯРЭҚ) жобасында негізделеді. 
Белгіленген санат халықтың санитариялық–эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы 
органның ведомствосымен жəне атом энергиясын пайдалану саласындағы уəкілетті органмен 
келісіледі. Жобалау жəне пайдалану кезіндегі əлеуетті қауіптіліктің түрлі санатындағы ЯРЭҚ-қа 
қойылатын талаптар осы Санитариялық қағидаларға 3-қосымшаның 1-кестесінде келтірілген. 

25. І санаттағы радиациялық объектінің байқау аймағында тұратын халыққа радиациялық 
əсері оны дұрыс пайдалану кезінде осы объекге арналған квота мөлшерімен шектеледі. 

26. Радиоактивті заттар мен сұйық радиоактивті қалдықтарды тасымалдауға арналған 
құбыр трассасының бойындағы санитариялық–қорғаныш аймағының (айыру жолағының) 
өлшемдері соңғы солардың белсенділігіне, жер бедеріне, топырақтың сипатына, құбырдың 
төселу тереңдігіне, ондағы қысым деңгейіне байланысты белгіленеді жəне құбырдың əрбір 
жағына қарай кемінде 20 метр болуы тиіс. 

27. Ядролық қондырғылары бар кемелер мен өзге де жүзу құралдарының айналасындағы 
санитариялық-қорғаныш аймағы жəне байқау аймақтары оларды пайдалануға беру орында-
рында, тұрақ айлақтарында жəне пайдаланудан алу орындарында белгіленеді.

 28. Радиациялық объектінің айналасындағы санитариялық-қорғаныш аймағының жəне 
байқау аймағының шекаралары жобалау сатысында белгіленеді. Санитариялық-қорғаныш 
аймағының дəлелдемесінің көлемі барлық ластаушы заттар үшін бөлінетін шығарындылардың 
жəне радиациялық факторлардың атмосфераға таралуын есептеулермен расталады, 
объектілердегі санитариялық-қорғаныш аймағы мынадай ретпен əзірленеді: есептік (алдын 
ала) ластаудың атмосфералық ауаға таралуы мен физикалық əсердің есптеулер бар жобаның 
негізінде; белгіленген (түпкілікті) - есептік параметрлерді растау үшін заттай зерттеулер мен 
өлшеулердің нəтижелері жылдық циклының негізінде орындалған. 

29. Радиациялық объектілердің санитариялық–қорғаныш аймағында тұрақты немесе 
уақытша тұруға, балалар ұйымдарын, ауруханаларды, санаторийлер мен басқа да сауықтыру 
ұйымдарын, сондай-ақ осы объектіге жатпайтын өнеркəсіптік жəне қосалқы үй-жайларды 
орналастыруға жол берілмейді. Санитариялық-қорғаныш аймағының аумағы абаттандыры лған 
жəне көгалдандыру жобалық шешімге сəйкес жүргізіледі.

30. Байқау аймағында жəне санитариялық-қорғаныш аймағында санитариялық-эпидемио-
логиялық сараптаманың нəтижелері бойынша шаруашылық қызметке шектеулер енгізілуі 
мүмкін. 

Санитариялық-қорғаныш аймағының жерлерін ауыл шаруашылығы мақсаттары үшін 
пайдалануға тек қорытындының негізінде жол беріледі. Бұл жағдайда барлық өндірілетін өнім 
санитариялық-эпидемиологиялық бағалау мен радиациялық бақылауға жатады.

31. Байқау аймағында радиоактивті заттар апаттық шығарылған жағдайда объект əкімшілігі 
ГН талаптарына жəне осы Санитариялық қағидаларға сəйкес қорғаныш іс-шаралары кешенін 
көздейді. 

32. Санитариялық-қорғаныш аймағында жəне байқау аймағында объектінің радиациялық 
қауіпсіздігі қызметінің күшімен радиациялық бақылау жүргізіледі. 

33. Радиациялық объектілерді жобалау кезінде құрастыру, салу, реконструкциялау, 
пайдалану, пайдаланудан шығару, сондай-ақ апат жағдайы кезіндегі қауіпсіздік шаралары 
қамтамасыз етіледі. 

34. Радиациялық объектінің жобасында əрбір үй-жай (учаске, аумақ) үшін: 
1) ашық сəулелену көздерімен жұмыс істеу кезінде: радионуклид, қосынды, агрегаттық 

күй, жұмыс орнындағы белсенділік, жылдық тұтыну, жоспарланатын жұмыстардың түрі жəне 
сипаты, жұмыстар сыныбы; 

2) жабық сəулелену көздерімен жұмыс істеу кезінде: радионуклид, оның түрі, белсенділігі, 
жұмыс орнындағы көздердің рұқсат етілген caны жəне олардың жиынтық белсенділігі, жоспар-
ланатын жұмыстардың сипаты; 

3) иондаушы сəулелену өндіретін құрылғылармен жұмыс істеу кезінде: құрылғының типі, 
өндірілетін сəулелену түрі, энергиясы жəне қарқындылығы жəне (немесе) анодтық кернеуі, тоқ 
күші, қуаты, бір үй-жайда (учаскеде, аумақта) орналастырылған бір уақытта жұмыс істейтін 
құрылғылардың барынша жол берілген саны; 

4) ядролық реактор, радионуклидтер генераторы, радиоактивті қалдықтармен жəне басқа 
 да радиациялық сипаттамасы күрделі сəулелену көздерімен жұмыс істеу кезінде: сəулелену 
көзінің түрі мен оның радиациялық сипаттамалары (радионуклидтік құрамы, белсенділігі, 
энергиясы мен сəулелену қарқындылығы) көрсетіледі. Барлық жұмыстар үшін олардың сипаты 
жəне шектеу шарттары көрсетіледі. 

35. Персоналды жəне халықты сыртқы сəулеленуден қорғауды жобала уды екіге тең жылдық 
тиімді доза бойынша қор коэффициентін жəне басқа сəулелену көздерінің бар болуы мен 
олардың қуатын перспективалық ұлғайтуды ескере отырып жүргізеді. 

36. Сыртқы иондаушы сəулеленуден қорғауды жобалау үй-жайлардың мақсатын, 
сəулеленуші адамдар санаттарын жəне сəулел ену ұзақтығын ескере отырып орындалуы тиіс: 

1) қорғауды екіге тең қор коэффициентімен есептеу кезінде қорғау бетіндегі сəулеленудің 
баламалы дозасының жобалық қуаты (бұдан əрі - Н) мынадай формула бойынша айқындалады: 

H = 500 х Д/t, мкЗв/сағ
Д – персонал немесе халық үшін доза шегі, жылына мЗв, 
t – сəулелену ұзақтығы, жылына сағат; 
2) сыртқы иондаушы  сəулеленуден қоғауды жобалау кезінде пайдаланылатын баламалы 

доза қуаты мəндері осы Санитариялық қағидаларға 4- қосымшадағы 1-кестеде келтірілген; 
3) рентген аппараттары мен күшейткіштер үшін есептеу белгіленген тəртіппен бекітілген 

əдістемелер бойынша аппараттың радиациялық шығысын жəне жұмыс жүктемесі ескеріле 
отырып жүргізіледі. 

37. Радиациялық объектілердің жол берілген шығарындылары мен төгінділерін есептеу 
70 жыл өміріндегі халықтың жылдық шығарындылар мен төгінділерге негізделген доза шегінің 
белгіленген квотасынан аспау талабының негізінде жүргізіледі. 

38. Радиациялық объектілерді жобалау жəне жұмыстардың технологиялық схемаларын 
таңдау кезінде: 

1) персоналдың барынша сəулеленуі; 
2) операцияларды барынша автоматтандыру жəне механикаландыру; 
3) технологиялық процестің барысын автоматтық жəне көзбен шолып бақылау; 
4) уыттылығы мен зияндылығы неғұрлым аз заттарды қолдану; 
5) шу, діріл жəне басқа да зиянды факторлардың барынша аз деңгейлері; 
6) радиоактивті заттардың барынша аз шығарындылары жəне төгінділері; 
7) оларды уақытша сақтау жəне қайта өңдеудің қарапайым, сенімді əдістерімен радиоактив-

тік қалдықтардың барынша аз мөлшері; 
8) технологиялық процестің бұзушылықтары туралы дыбыстық жəне/немесе жарықтық 

дабыл беру; 
9) бұғаттау қамтамасыз етіледі. 
39. Радиоактивті заттармен жұмыс істеуге арналған технологиялық жабдық мынадай 

талаптарға сəйкес болады: 
1) конструкциясы пайдалануда сенімді жəне ыңғайлы, қажетті тұмшаланған болуы, 

жаб дық тың жұмысын қашықтықтан басқару жəне бақылау əдістерін қолдану мүмкіндігін 
қамтамасыз етеді; 

2) дезактивациялауға икемді, тоттануға төзімді жəне радиацияға төзімді материалдар-
дан жасалады; 

3) жабдықтың сыртқы жəне ішкі беттері дезактивация жүргізу үшін қол жетімді болуы тиіс. 
40. Радиациялық объектінің жобасында жөндеу жұмыстарын жүргізу кезінде персоналдың 

жəне халықтың радиациялық қауіпсіздігін қамтамасыз ету бойынша ұйымдастыру, техникалық 
жəне санитариялық-эпидемиологиялық іс-шаралар кешені көзделеді. 

4. Радиациялық объектілерді пайдалануға беруге, күтіп-ұстауға жəне персоналдың 
қауіпсіздігін қамтамасыз етуге қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар

41. Радиациялық объекті жобалау құжаттамасына қорытынды бар  болғанда қабылданады. 
42. Сəулелену көздерін алуға, сақтауға жəне олармен жұмыстар жүргізуге лицен-

зия жəне осы Санитариялық қағидаларға 6-қосымшаға сəйкес толтырылатын иондаушы 
сəулелену көздерімен жұмыс істеу құқығына берілген ақпараттық карта жəне қорытынды 
бар болғанда жəне осы санитариялық қағидаларға 5-қосымшаға сəйкес жəне ұйымның 
сұрамы бойынша мемлекеттік санитариялық-эпидемиологиялық қадағалау органдары 
беретін иондаушы сəулелену көздерімен жұмыс  істеу құқығына ақпараттық картаны жəне 
санитариялық-эпидемиологиялық қорытындыны толтыру жөніндегі нұсқаулық бар болған кез-
де жол беріледі. Объектіге санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды беру үшін салынған 
(реконструкцияланған) объектіні пайдалануға қабылдау актісі немесе жұмыс істеп тұрған 
объектіні санитариялық тексеру актісі негізде беріледі. 

ИСК-мен жұмыс істеу құқығына берілген ақпараттық карта 2 жылға дейін жарамды. ИСК–
мен (ИСК-ның түрлері, сипаттамалары, жұмыстың түрі жəне сипаты) жұмыс істеу жағдайлары 
өзгерген жағдайда, тиісті өзгерістер ұйымның сұратуы бойынша халықтың санитариялық-
эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы мемлекеттік орган ведомствосының тексеру 
актісінде көрсетіледі жəне жаңа ақпараттық карта ресімделеді. 

43. Сəулелену көздерімен жұмыс істеуге тек ақпараттық картада көрсетілген үй-жайларда 
ғана жол беріледі. 

Əрбір үй-жайдың есігінде оның мақсаты, ашық сəулелену көздерімен жүргізілетін жұмыстар 
сыныбы жəне радиациялық қауіптілік белгісі көрсетіледі. 

44. Құрамында сəулелену көздері бар жабдықта, контейнерлерде, қаптамаларда, аппарат-
тарда, жылжымалы қондырғыларда, көлік құралдарында радиациялық қауіптілік белгісі болады. 

45. Радиациялық қауіптілік белгісін сəулелену көздерімен жұмыстар тұрақты жүргізілетін 
жəне радиациялық қауіптілік белгісі бар үй-жайлардағы жабдыққа салмауға жол беріледі. 

46. Ұйымда сəулелену көздерін сақтау жағдайларын қамтамасыз етуді оның əкімшілігі 
жүзеге асырады. 

47. Ақпараттық картада көрсетілген ИСК-ны аумақтан тыс жерге шығару жəне пайдала-
ну халықтың санитариялық -эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы мемлекеттік 
ор ганның аумақтық ведомствосының бөлімшесіне жазбаша хабарландырылған кезде жол 
беріледі. 

48. Сəулелену көздерімен жұмыс істеуді бастау алдында кəсіпорында:
1) сəулелену көздерімен атқарылатын жұмыстың əрбір түрлерінің ерекшеліктері есебінен 

құрылған жəне ГН, осы Санитариялық қағидалар жəне техникалық регламенттердің талап-
тарына сəйкес радиациялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету бойынша нұсқаулық əзір ленеді;

2) сəулелену көздерімен атқарылатын жұмыстың əрбір түрінің ерекшеліктері есебінен 
құрылған жəне ГН, осы Санитариялық қағидалар жəне техникалық регламенттердің талап-
тарына сəйкес нұсқаулық жəне болуы мүмкін апаттардың алдын алу жəне жою бойынша 
жоспар əзірленеді;

3) сəулелену көздерімен жұмыс жүріп жатқан жұмыс орындары мен үй-жайлардағы 
радиациялық жағдайға бақылау жүргізу жəне ұйымдастыруды қамтитын радиациялық бақылау 
жүргізу тəртібі əзірленеді;

4) «А» жəне «Б» тобындағы персонал санатына жататын мекемедегі қызметкерлердің тізімі 
айқындалады. Тізім мекеме басшысының бұйрығымен бекітіледі;

5) персоналдың сəулелену дозасын өлшеу жəне есептеу тəртібі əзірленеді;
6) сəулелену көздерімен істелетін жұмыстарға арналған техникалық қауіпсіздік жəне 

өндірістік санитария нұсқаулығына радиациялық қауіпсіздік талаптар жəне дозиметрлік 
бақылау жүргізу тəртібі енгізіледі.

Жұмыс шарттары өзгерген кезде нұсқаулықтарға жəне басқа да нормативтік-өкімдік 
құжаттарға қажетті өзгерістер енгізіледі. 

Пайдаланылатын ұйымда мекемедегі радиациялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету бой-
ынша жұмыстарды ұйымдастыруға бірінші басшы жауапты болады жəне ол радиациялық 
қауіпсіздікті қамтамасыз ету бойынша жұмыстарды ұйымдастыруға кəсіпорынның негізгі 
жұмысын қадағалайтын лауазымды тұлғаға бұйрық арқылы қосымша өкілеттік беруге құқылы. 

49. Сəулелену көздерімен атқарылатын жұм ыстың көлемі мен сипатына қарай кəсіпорында 
I – II санаттағы объектілер үшін радиациялық қауіпсіздік қызметін ұйымдастырады жəне 
радиациялық қауіпсіздікке/бақылауға жауапты тұлға тағайындалады, ал III – IV санаттағы 
объектілер үшін радиациялық қауіпсіздікке/бақылауға жауапты тұлға тағайындалады. 

50. Радиациялық қауіпсіздік қызметі (радиациялық қауіпсіздікке жауапты адам) тура-
лы ережені тиісті аумақтағы халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы 
саласындағы мемлекеттік орган ведомствосының аумақтық бөлімшесінің келісімі бойынша 
кəсіпорынның бас инженері (басшысы) бекітеді жəне қызметтің (радиациялық қауіпсіздікке 
жауапты адамның) санын, құқықтары мен міндеттерін айқындайды. 

Қызметтің саны барлық радиациялық қауіпті жұмыстар кезінде радиациялық қауіпсіздікті 
қамтамасыз ететіндей болып белгіленеді. 

51. Радиациялық қауіпсіздік қызметінің персоналы мен радиациялық бақылауға жауапты 
адамы арнайы даярлықтан өткен қызметкерлер арасынан кəсіпорын əкімшілігінің бұйрығымен 
(өкімімен) тағайындалады. 

52. Лауазымы бойынша персоналды сəулеленген адамдардың белгілі санатына жатқызуды 
персоналдың қорғаныш деңгейін жəне сəулелену дозаларын ескеру арқылы кəсіпорын 
əкімшілігі айқындайды. 

53. Кем дегенде 2-і адам істейтін сəулелену көздерімен жұмыс істеуге жіберілетін персо-
налға қойылатын талаптар өндірістік үдерістің сипатымен, қолданылатын жабдықтың тү рімен 
жəне осы қағидалармен айқындалады.

54. Сəулелену көздерімен жұмысқа жіберілетін жəне онымен тұрақты жұмыс істейтін 
адамдар жұмысқа тұру алдында жəне одан əрі Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика 
министрінің 2015 жылғы 24 ақпандағы № 128 бұйрығымен бекітілген «Міндетті медициналық 
қарап тексеруді өткізу қағидаларын бекіту туралы» (Қазақстан Республикасы нормативтік 
құқықтық актіні мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №10634 енгізілді) қағидасына сəйкес 
медицинал   ық тексеріп-қараудан өтуі міндетті.

55. Сəулеленудің əсер етуіне байланысты өздігінен жұмысқа тиісті біліктілігі бар, жұмыстар 
жүргізудің қауіпсіз тəсілдері мен əдістеріне оқытылған, еңбекті қорғау бойынша нұсқаулықтан 
өткен, 18 жастан жас емес адамдар жіберіледі. 

Нұсқама жəне радиациялық қауіпсіздік қағидаларын білуін тексеру кемінде 1 рет жүргізіледі. 
Нұсқаулық өткізілуі нұсқаулық жүргізу журналында тіркеледі. 

Сəулелену көздерімен жұмыстың сипаты өзгерген жағдайда кезектен тыс нұсқаулық 
өткізіледі. Сəулелену көздерімен жұмысқа уақытша тартылған адамдарға да жұмыстың 
басында нұсқаулық өткізілуі тиіс. Иондаушы сəулелену көздерімен жұмыстардың барлық 
түріне радиациялық қауіпсіздік бойынша нұсқаулық жəне апатты жағдайлардың алдын алу 
жəне жою бойынша жоспар əзірленеді жəне ол халықтың санитариялық-эпидемиологиялық 
саламаттылығы саласындағы мемлекеттік органның ведомоствосымен келісіледі

56. Егер бұл əрекеттер жұмысшылардың денсаулығына қатер төндіретін апаттар мен 
басқа да жайлардың алдын алу жөніндегі шұғыл шаралар қабылдауға бағытталмаған болса, 
сəулелену көздерімен жұмыстар жүргізілген кезде пайдалану жəне радиациялық қауіпсіздік 
бойынша нұсқауларда көзделмеген операцияларды орындауға жол берілмейді. 

57. Қорғаныш технологиялық жабдықтың (камералар, бокстар, сыртқа тарату шкаф-
тары), сондай-ақ сейфтердің, радиоактивті қалдықтарға арналған контейнерлердің, көлік 
құралдарының, көліктік қаптама жинақтардың, радиоактивті заттарды сақтауға жəне 
тасымалдауға арналған контейнерлердің, шаң мен газдан тазарту жүйелері сүзгілерінің, 
жеке қорғаныш жəне радиациялық бақылау құралдарының дайындаушы заводтан болуы тиіс. 
Дайындаушы зауыттан, пайдаланудың кепілдік мерзіміне жəне қызмет көрсететін мекеме бер-
ген техникалық жарамдығы туралы актіге дейін құжаты болады. 

58. Қолданылуы иондаушы сəулеленуді пайдалануға негізделген аспаптарды, аппараттар-
ды, қондырғылар мен басқа да бұйымдарды, жұмысы кезінде иондаушы сəулелену тудыратын 
радионуклидті сəулелену көздерін, аспаптарды, аппараттар мен қондырғыларды, сондай-ақ 
эталонды сəулелену көздерін шығаруға тек қолданыстағы стандарттар талаптарына сəйкес 
жасалған техникалық құжаттама бойынша жəне қорытынды негізінде жол беріледі.

ИСК-нің тəжірибелік үлгілерін үш данадан артық мөлшерде шығаруға жəне оларды сери-
ямен шығаруға қорытынды алғаннан кейін рұқсат етіледі. 

ИСК- ні үш данаға дейінгі мөлшерде шығару кезінде техникалық құжаттама халықтың 
санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы мемлекеттік орган 
ведомствосының аумақтық бөлімшесінде сараптауға жатады. 

ИСК-ге бұрын бекітілген техникалық құжаттамаға енгізілетін өзгерістер сараптауға жатады. 
ИСК шығаруға санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды алу үшін халықтың 

санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы мемлекеттік органына 
техникалық шарттар, техникалық сипаттама жəне пайдалану бойынша нұсқаулық жіберіледі. 

59. Дозиметрлік жəне радиометрлік аппаратураларды өлшемдеу жəне тексеруге, сонымен 

қатар радиоиммундық препараттарға арналған сəулелену көздерін тасымалдау егер де 
оның сипаттамасы осы Санитариялық қағидалардың 4-тармағындағы талаптарға сəйкес 
келетін болса арнайы рұқсатсыз жүзеге асыр ылады. Ионды сəулеленуді генерациялайтын 
электрофизикалық қондырғылардың жиынтық бөлшектері жəне фото зертхана үшін арнайы 
рұқсат талап ету. 

Сəулелену көздерін Қазақстан Республикасы аумағына əкелу, сəулелену көздерін Қазақстан 
Республикасы аумағынан шығару жəне сəулелену көздерін Қазақстан Республикасы аумағы 
бойынша транзиттеу тек Қаза қстан Республикасы заңдарында бекітілген тəртіппен алынған 
импортқа, экспортқа немесе транзитке лицензия болған кезде ғана жүзеге асырылады.

60. Сипаттамалары осы Санитариялық қағидалардың 4-тармағының талаптарында 
көрсетілген мəндерден асатын сəулелену көздері мен бұйымдарды бір ұйымнан екіншісіне 
табыстау сəулелену көздерін табыстаушы, сондай-ақ қабылдаушы ұйымның орналасқан жері 
бойынша қорытындының негізінде жəне лицензия беретін органды міндетті түрде хабардар 
ету арқылы жол беріледі. 

Сəулелену көздерін уақытша сақтауға немесе пайдалануға берген кезде қабылдау-табыстау 
актісі жасалады. Сəулелену көздерінің паспорттарының (сертификаттарының жəне т.б.) 
көшірмелері қабылдайтын ұйымның есепке алуға жəне сақтауға жауапты адамына беріледі. 

Егер уақытша сақтауға берілген сəулелену көздерін иеленуші ұйым оларды өндірістік 
қажеттіліктер (мысалы каротаж жұмыстарын жүргізу жəне т.б.) үшін мерзімдік пайдаланатын 
болса, сəулелену көздерін алу тек жазбаша өтінімнің негізінде ғана жүргізіледі. Сəулелену 
көздерін беру жəне қайтару кіріс-шығыс журналында тіркеледі. 

61. Уақытша пайдалану (сақтау) бойынша жұмыстар аяқталған соң сəулелену көздері 
мен олардың паспорттарының (сертификаттарының жəне т.б.) көшірмелері акті бойынша 
иеленуші ұйымға қайтарылады. 

62. Сəулелену көздерін алған ұйым бұл туралы халықтың санитариялық-эпидемиологиялық 
саламаттылығы саласындағы мемлекеттік орган ведомствосының аумақтық бөлімшесіне ли-
цензиялаушы органга он күндік мерзімде хабардар етеді. 

63. Пайдаланушы ұйым сəулелену көздерінің сақталуын қа   мтамасыз етеді жəне сəулелену 
көздерінің жоғалуы немесе бақылаусыз пайдаланылу мүмкіндігін болдырмайтын барлық 
сəулелену көздерін оларды алу, сақтау, пайдалану жəне есептен шығару жағдайларды 
қамтамасыз етеді. 

64. Сəулелену көздерін есепке алуға жəне сақтауға жауапты болып тағайындалған адам 
оларды қабылдануы мен табыстанылуы осы Санитариялық қағидаларға 7,8 - қосымшаларда 
көрсетілген белгіленген нысандар бойынша реттеуді жүзеге асырады. 

Сəулелену көздерін есепке алуға жəне сақтауға жауапты адам көздердің жұмыс орында-
рында жəне қоймаларда орналасқан жерлерінің, сондай–ақ иондаушы сəулелену тудыратын 
радиоизотопты аспаптар мен электрлі –физикалық құрылғылардың орналасқан жерлерінің 
карта-схемаларын жасайды. 

Есепке алуға жəне сақтауға жауапты адам жұмыстан босатылған (ауысқан) кезде оның 
есебінде тұрған барлық сəулелену көздері акті бойынша жаңадан тағайындалған адамға 
беріледі. Қажеттілігіне қарай кезектен тыс түгендеу жүргізіледі. 

65. Ұйымға келіп түскен барлық сəулелену көздері осы Санитариялық қағидаларға 
8-қосым шаға сəйкес радионуклидтік сəулелену көздерін есепке алудың кіріс-шығыс журна-
лында есепке алынады. 

Кіріс-шығыс журналдары тұрақты сақталады. Сəулелену көздерінің техникалық паспорт-
тарының (сертификаттарының) көшірмелері есепке алуға жəне сақтауға жауапты адамда 
сақталады. 

Ұйымның əкімшілігі сəулелену көздерінің ілеспе құжаттарын олардың əрекеті айналысының 
барлық уақыты ішінде сақтауды қамтамасыз етеді. Ілеспе құжаттар жоғалған жағдайда, оларды 
қайта қалпына келтіру бойынша шаралар қабылданады. 

Ілеспе құжаттарды қайта қалпына келтіру мүмкін болмаған жағдайда, иондаушы сəулелену 
көздерін пайдалануға жол берілмейді. 

66. Радионуклидті сəулелену көздері ілеспе құжаттарға сəйкес радионуклид, препараттың 
атауы, орамасы мен белсенділігі бойынша есепке алынады. Радионуклидті сəулелену көздері 
пайдаланылатын аспаптар, аппараттар мен қондырғылар атаулары мен зауыт нөмірлері 
бойынша, жинаққа кіретін əрбір сəулелену көзінің белсенділігі мен нөмірі көрсетіле отырып, 
есепке алынады. 

Қысқа мерзімдік радионуклидтер генераторлары олардың атаулары мен зауыт нөмірлері 
бойынша бас нуклидтің номиналдық белсенділігі көрсетіле отырып, есепке алынады. Иондаушы 
сəулелену тудыратын құрылғылар атаулары, зауыт нөмірлері мен шығару жылы бойынша 
есепке алынады. 

67. Ұйымда генераторлардың, күшейткіштердің, ядролық реакторлардың көмегімен ал  ынған 
радионуклидтер орамалары, препараттары мен белсенділіктері бойынша радионуклидтік 
сəулелену көздерін есепке алудың кіріс-шығыс журналында есепке алынады. 

68. Сəулелену көздерін сақтау орындарынан жауапты адам ұйым басшысының немесе 
осы Санитариялық қағидаларға 7-қосымшаға сəйкес радиоактивті заттарды беруге қойылатын 
талап бойынша оған уəкілетті адамның жазбаша рұқсатымен береді. 

Сəулелену көздерімен жұмыс істеуге жіберілген адамдар жұмыстан босатылған 
(ауыстырылған) жағдайда, олардың есебіндегі барлық сəулелену көздері əкімшілік акті бой-
ынша қабылдап алады. 

69. Ашық түрде пайдаланылатын радионуклидтерді шығындау сəулелену көздерін есепке 
алу мен сақтау жəне өндірістік радиациялық бақылау үшін жауапты адамдардың қатысуымен 
жұмысты атқарушылар жасайтын ішкі актілермен ресімделеді. Ұйымның радионуклидті 
сəулелену көздерін шығындау жəне шығысқа жазу туралы актілерді ұйым əкімшілігі осы 
Санитариялық қағидаларға 9-қосымшаға сəйкес нысан бойынша бекітеді. 

 70. Ұйым басшысы тағайындаған комиссия жыл сайын 1-нен 30-на желтоқсанының дейнгі 
кезеңде радиоактивті заттарға, радиоизотопты аспаптарға, аппараттарға, қондырғыларға 
түгендеу жүргізеді. 

Түгендеу комиссиясының құрамына есепке алуға, сақтауға жауапты адамдар, сондай-ақ 
əкімшілік пен бухгалтерияның өкілдері кіреді. 

Жұмыстар көлемі үлкен болған жағдайда сəулелену көздері бар ұйымның əртүрлі 
бөлімшелеріне бір уақытта түгендеу жүргізу үшін əкімшіліктің қалауы бойынша түгендеу жұмыс 
комиссиялары құрылады. 

Түгендеу комиссиясы:
1) сəулелену көздеріне ілеспе құжаттардың (паспорттар, сертификаттар, тапсырыс-

өтінімдер) бар жоғын тексеруді;
2) кіріс-шығыс журналындағы сəулелену көздерінің сипаттамалары жазбаларының ілеспе 

құжаттарда (паспорттар, сертификаттар) көрсетілген деректермен сəйкестігін тексеруді;
3) пайдалану жəне/немесе сақтау орындарында сəулелену көздерінің нақты бар болуын 

жəне алынған деректердің кіріс-шығыс журналындағы жазбалармен, сондай-ақ бухгалтерлік 
есеп деректерімен сəйкестігін тексеруді;

4) сəулелену көздерін алу, шығындау, табыстау, сондай-ақ орнын ауыстыру, жұмысты 
орындау кезінде бухгалтерлік есептің жəне кіріс-шығыс журналындағы жазбалардың 
дұрыстығын тексеруді;

5) карта-схемалардың қоймада (сейфте) орналасқан радионуклидтік көздердің, ста-
ционарда орналасқан радиоизотопты аспаптардың (бұдан əрі –РИА), нақты орналасуына 
сəйкестігін тексеруді жүзеге асырады. Сəйкессіздік анықталған жағдайда карта-схемаларға 
тиісті өзгерістер енгізіледі. 

Сəулелену көздерін түгендеу нəтижелері бойынша комиссия түгендеу актісін ресімдейді, 
оған түгендеу комиссиясының барлық мүшелері қол қоя ды жəне ұйым басшысы бекітеді, 
мөрмен куəландырады. 

Сəулелену көздерінің есептік мəліметтері мен нақты санында сəйкессіздік анықталған 
жағдайда немесе оларды ұйымның рұқсат етілген қызметіне сəйкес келмейтін мақсатта 
пайдаланылғаны анықталса əкімшілік қызметтік тексеру жүргізеді. Ресімделгеннен кейін 
күнтізбелік 10 күн ішінде қызметтік тексеру материалдары халықтың санитариялық-
эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы мемлекеттік орган ведомствосының аумақтық 
бөлімшесіне жіберіледі. 

Кезектен тыс түгендеу ұйымның ұйымдастыру-құқықтық түрі өзгергенде, жабылғанда 
немесе қайта құрылғанда, сəулелену көздерімен жұмысты толық тоқтатқанда, ұйым мүлкін 
жалға бергенде, сатып алғанда, ұрлау деректері анықталғанда, орналасқан пунктке (орынға) 
санкцияланбаған əсер етіледі немесе сəулелену көзін сақтағанда, төтенше жағдайдың зар-
даптарын жойғаннан кейін жүргізіледі. 

71. Сəулелену көздерін сақтауды жəне тасымалдауды қолданыстағы стандарттардың та-
лаптарына сəйкес заттар мен материалдардың біртектестігі қағидаты бойынша жүргізу қажет. 

72. Жұмысқа пайдаланылмаған сəулелену көздері олардың сақталуын қамтамасыз ететін 
жəне оларға бөгде адамдардың қол жеткізуіне жол берілмейтін арнайы бөлінген орындар-
да немесе жабдықталған қоймаларда сақталады. Қоймада сақталатын радионуклидтердің 
белсенділігі қорытындыда көрсетілген мəндерден аспауы тиіс. 

73. Ұйымның аумағынан тыс сəулелену көздерін, оның ішінде далалық жағдайларда пайда-
ланылатын гамма-дефектоскопиялық аппараттарды уақытша сақтау қоймаларына сəулелену 
көздерімен жұмыс жағдайларының санитариялық қағидаларының талаптарына сəйкестігіне 
қорытынды беріледі. Осындай қойманың немесе оның бөгде адамдардың қол жеткізу мүмкіндігін 
болдырмайтын қоршауының бетіндегі дозаның қуаты 1,0 мкЗв/сағ аспауы тиіс. 

Ашық алаңдарда жəне көлік ұйымдарының ортақ қоймаларында радиоактивті заттардың 
қаптамаларын уақытша сақтауға қорытынды бар болғанда жол беріледі. 

74. Арнайы жабдықталған қойма үй-жайлары ғимараттың астыңғы белгілерінің деңгейінде 
(cу баспайтын жертөледе, бірінші қабатта) орналастырылады. 

75. Ашық сəулелену көздерін сақтауға арналған үй–жайлардың əрленуі мен жабдықталуы 
тиісті сыныптағы жұмыстарға арналған үй-жайларға қойылатын, бірақ ІІ сыныптан төмен емес 
талаптарға жауап береді. 

76. Радионуклидтік сəулелену көздерін сақтауға арналған құрылғылар (қуыстар, құдықтар, 
сейфтер) жекелеген сəулелену көздерін салу немесе алу кезінде персоналдың басқа сəулелену 
көздерінің сəулесіне ұшырамайтындай етіп құрастырылған болуы тиіс. Радиоактивті заттар бар 
секциялардың есіктері мен қаптамалары (контейнерлері) оңай ашылады жəне радионуклид 
атауы мен оның белсенділігін көрсететін айқын таңбасы болады. Радиоактивті сұйықтар бар 
шыны сыйымдылықтар металл немесе пластмасса қаптамаларға салынады. 

77. Сақталу кезінде радиоактивті газдар, бу немесе аэрозольдар бөлініп шығуы мүмкін 
радионуклидтер жанбайтын материалдардан жасалған сыртқа тарату шкафтарында, бок-
старда, камераларда түзілетін газдарды бұрғышы бар, желдету жүйелерінде тазартқыш 
сүзгілері бар жабық ыдыстарда сақталады. Қойма тəулік бойы жұмыс істейтін сыртқа тарату 
желдеткішімен жабдықталады. 

Белсенділігі жоғары радиоактивті заттарды сақтау кезінде оларды салқындату жүйecі 
көзделеді. Бөлінетін материалдарды сақтау кезінде ядролық қауіпсіздік шаралары қамтамасыз 
етіледі. Тез тұтанатын немесе жарылыс қаупі бар материалдарды сақтау кезінде олардың 
жарылыс жəне өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ететін шаралар көзделеді. 

78. Радионуклидтік сəулелену көздерін үй-жайлардың ішінде, сондай-ақ ұйымның 
аумағында тасымалдау сəуле лену көздерінің физикалық күйін, олардың белсенділігін, 
сəулелену түрін, қаптама көлемдері мен массасын ескере отырып, қауіпсіздік жағдайларын 
сақтай отырып, контейнерлермен жəне қаптамада жүргізіледі. 

79. Радиоактивтік заттар мен ядролық материалдарды ұйымдардан тыс жерлерде 
тасымалдауға арналған арнайы көлік құралдарына радиоактивтік заттар мен ядролық ма-
териалдарды, сəулелену көздері бар құрылғылар мен қондырғыларды жəне радиоактивтік 
қалдықтарды тасымалдау құқығына осы Санитариялық қағидалардың 10-қосымшасына жəне 
оны толтыру жөніндегі нұсқаулыққа сəйкес толтырылған қорытынды беріледі. 

80. Сани тариялық-эпидемиологиялық қорытынды беруге көлік құралдарын пайдалануға 
қабылдап алған акт немесе пайдаланатын көлікті санитариялық тексеру актісі негіз болып 
табылады. Сəулелену көздерін тасымалдауға арналған көлік құралдары қолданыстағы 
стандарттардың талаптарына сəйкес жүктің радиациялық қауіптілігі қауіпсіздік белгілерімен, 
сондай-ақ қолданыстағы стандарттар талаптарына сəйкес сигнал бояуларымен жабдықталады. 

81. Көлік құралдары бетінің радиоактивтік ластану деңгейі осы Санитариялық қағидаларға 
4-қосымшаның 2-кестесінде келтірілген. 

5. Радиациялық объектілерді пайдаланудан шығаруға қойылатын
санитариялық-эпидемиологиялық талаптар

 82. Радиациялық объектіні (сəулелену көзін) пайдалану мерзімін ұзарту немесе пайда-
ланудан шығару сондай-ақ оның нұсқасын таңдау туралы шешім технологиялық жүйелер 
мен жабдықтың, құрылыс конструкцияларының жəне іргелес аумақтың радиациялық жəне 
техникалық ахуалын кешенді тексеруден кейін қабылданады. 

83. І санаттағы радиациялық объектілерде белгіленген пайдаланудың аяқталу мерзіміне 
дейін кем дегенде бес жыл бұрын радиациялық қауіпсіздікті қамтамасыз  ету саласындағы 
мемлекеттік органдармен келісілген барлық объектіні немесе оның бір бөлігін пайдаланудан 
шығарудың егжей-тегжейлі жобасы əзірленуі тиіс. ІІ санаттағы объектілер үшін пайдаланудан 
шығару жобасы пайдалану мерзімінің аяқталуына дейін 3 жылдан, ал ІІІ санаттағы  объектілер 
үшін 1 жылдан кешіктірмей əзірленуі тиіс. 

84. Радиациялық объектіні пайдаланудан шығару жобасында оны пайдаланудан шығару 
түрлі кезеңдерінде: тоқтату, консервациялау, бөлшектеу, бейінін өзгерту, жою немесе көму, 
сондай-ақ жөндеу жұмыстарын жүргізу кезінде қауіпсіздікті қамтамасыз ету бойынша іс-
шаралар көзделеді. 

85. Радиациялық объектіні пайдаланудан шығарудың жобасы: 
 1) бөлшектеу жұмыстарын жүргізу үшін қажетті жабдық дайындауды; 
2) бөлшектенетін жабдықтың дезактивациялау əдістері мен құралдарын; 
3) радиоактивті қалдықтарды кəдеге жарату тəртібін қамтиды. 
86. Радиациялық объектіні пайдаланудан алу кезінде персонал мен халықтың күтілетін 

жеке жəне ұжымдық сəулелену дозаларын бағалау керек. 
87. Радиациялық объектілерді пайдаланудан алу бойынша жұмыстарды объектінің арнайы 

даярланған персоналы немесе атом энергиясын пайдалану саласындағы лицензиясы бар 
басқа ұйымдардың персоналы орындайды. Қажет болған жағдайларда персоналды даярлау 
алдағы жұмыстардың негізгі операцияларына ұқсас макеттер мен тренажерларда жүргізіледі. 

88. Қызмет мерзімі өткен радионуклидтік сəулелену көздері, сондай-ақ пайдалану 
қажеттілігі жоқ немесе одан əрі пайдаланылуы мүмкін емес радионуклидтік сəулелену көздері 
радиоактивтік қалдықтар ретінде қаралады жəне белгіленген тəртіпте ұзақ уақыт сақтауға 
(көмуге) арналған арнайы ұйымдарға берілуге жатады. 

Сəулелену көздеріні ң пайдалану мерзімін ұзарту мүмкіндігі туралы мəселені құрамында 
сəулелену көздерін пайдаланатын ұйымның жəне радиациялық қауіпсіздікті мемлекеттік 
қадағалау органдарының өкілдері бар, қажет болған жағдайда дайындаушы ұйымдардың 
өкілі бар комиссия шешеді. Комиссияның қорытындысында сəулелену көзін одан əрі пайда-
лану мүмкіндігі, жағдайы жəне мерзімі айқындалады. Көзді техникалық куəландыруды атом 
энергиясын пайдалану саласында қызмет көрсетуге лицензиясы бар мамандандырылған 
ұйым жүзеге асырады. 

Пайдалануға жатпайтын радионуклидтік сəулелену көздерін жəне РИА-ті кəсіпорында 6 
айға дейін сақтауға жол беріледі. 

Сəулелену көздерімен жұмыс тоқтатылған кезде ұйым əкімшілігі бұл туралы санитариялық-
эпидемиологиялық саламаттылық саласындағы мемлекеттік орган ведомоствосын жəне атом 
энергиясы саласындағы өкілетті органға хабарлайды. 

Ұйымдағы сəулелену көздері оларды басқа ұйымға берген жағдайда немесе көмуге, 
бөлшектеуге бергенде жəне акт бойынша есептен шығарғанда (иондайтын сəулеленуді ге-
нерациялайтын қондырғылар үшін) ғана есептен шығарылады. Кіріс-шығыс журналына тиісті 
жазу жүргізіледі. Кіріс-шығыс журналдары ұйымда 10 жыл сақталады. 

Ұйым таратылған жағдайда есепте тұрған барлық сəулелену көздері басқа ұйымға беріледі 
немесе радионуклидті көздер көмуге беріледі, ал иондайтын сəулеленуді генерациялайтын 
қондырғылар бөлшектенеді ж  əне жоюдың алдында акт бойынша есептен шығарылады. Ол 
туралы халықтың санитариялық-эпидемиолоиялық саламаттылығы саласындағы мемлекеттік 
органның аумақтық ведомства бөлімшесі жəне атом энергетикасы саласындағы өкілетті 
органға жіберіледі. 

6. Жабық сəулелену көздерімен жəне иондаушы сəулелену тудыратын құрылғы-
лармен жұмыс жағдайларына қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар

 89. Жабық сəулелену көздерін жəне иондаушы сəулеленуді генерациялайтын қондыр-
ғыларды пайдалану осы Санитариялық қағидалардың талаптарына сəйкес іске асырылады. 

90.  Адамдарды тексеру сканерін пайдала   натын ұйым гигиеналық нормалардың 
2-кестесінде көрсетілген негізгі дозаның шегінен ¼ аспайтын сəулеленудің бақылау деңгейін 
əзірлейді.

91. Сəулеленудің жабық көздеріне арналған қауіптіліктің бес санат белгіленеді:
I-санатына радиациялық əсердің бірнеше минуттан бір сағатқа дейінгі олармен қатынаста 

болған мезгілдегі өлім-жітімге алып келетін сəулеленудің жабық көздері жатады (A/Dос>1000);
II- санатына радиациялық əсердің бірнеше сағаттан бірнеше күнге дейінгі олармен 

қатынаста болған мезгілдегі өлім-жітімге алып келетін сəулеленудің жабық көздері жатады 
(A/Dос>1000);

III- санатына радиациялық əсердің ықтималдығы аз болса да бірнеше күннен бірнеше 
аптаға дейінгі олармен қатынаста болған мезгілдегі өлім-жітімге алып келетін сəулеленудің 
жабық көздері жатады (10≥A/ Dос >1);

IV- санатына радиациялық əсердің болуы мүмкін, бірақ ықтималдығы аз болса да бірнеше 
аптаның ішінде олармен қатынаста болған кезеңдегі денсаулыққа уақытша зиян тигізетін 
сəулеленудің жабық көздері жатады (1≥A/ Dос >0,01);

V- санатына радиациялық əсердің зияндылығы жоқ жəне денсаулыққа неғұрлым қауіп 
төндірмейтін сəулеленудің жабық көздері жатады (0,01≥A/ Dос>МЗА) 

Жабық радионуклидтік көздердің қауіптілік санатының шектері мөлшерсіз нормаланған 
қатынасты A/Dос енгізумен айқындалады, бұл жерде А – жабық радионуклидтің ағымдағы 
белсенділігі, Dос - шекті белсенділік. Жабық көздер үшін қауіптілік санатын анықтауға арналған 
белсенділіктің шекті мəні гигиеналық нормативтің 6-қосымшасының 2-кестесінде көрсетілген. 

Егер радионуклидттер бірдей бірнеше радионуклидті көздер бір радиозотопты аспапта 
(сəулелегіш құрылғыда) болатын болса,  олардың жиынтық белсенділігі бір көздің белсенділігі 
болып есептеледі. Осы радионуклидті көздің санаты ГН 6-қосымшаның, 1-кетесіне сəйкес A/D-
мөлшері бойынша айқындалады. 

Егер радионуклидттер əртүрлі бірнеше радионуклидті көздер бір радиозотопты а спапта 
немесе сəулелегіш құрылғыда болатын болса, жиынтық

 
формуласына сəйкес A/D-мөлшері қатынасының сомасын есептеу қажет, бұл жерде Аi, 

n - п - радионуклид көзінің жеке і белсенділігі, Dn - 2-кестеде көрсетілген п радионуклидіне 
(Жалғасы 16-бетте) 
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арналған мəн. Қауіптілік санаты ГН 6-қосымшаның, 1-кестесін сəйкес A/Dос жиынтық қатынасы 
бойынша айқындалады. 

92. Жабық сəулелену көздерін олардың тұмшалануы бұзылған жағдайда, сондай-ақ 
белгіленген пайдалану мерзімі аяқталған соң пайдалануға жол берілмейді. 

93. Жабық сəулелену көзі салынған құрылғы механикалық, химиялық, температуралық 
жəне басқа да əсерлерге төзімді болып жасалады радиациялық қауіптілік белгісі болады. 

94. Жұмыс істемей тұрған жабық сəулелену көздері қорғаныш құрылғыларында болуы тиіс, 
ал иондаушы сəулелену тудыратын қондыр ғылар тоқтан ажыратылған болуы тиіс. 

95. Жабық сəулелену көзін контейнерден алу үшін қашықтықтан алатын құрал немесе 
арнайы аспап қолданылады. Қорғаныш контейнерден алынған сəулелену көзімен жұмыс 
кезінде қорғаныш қалқалары мен манипуляторлар, ал бір метр қашықтықта 2 мЗв/сағ артық 
доза қуатын тудыратын сəулелену көзімен жұмыс кезінде қашықтықтан басқарылатын арнайы 
қорғаныш құрылғылары (бокстар, шкафтар) қолданылуы тиіс. 

96. Жұмысы радионуклидтік сəулелену көздеріне негізделген тасымалды, жылжымалы, 
стационарлық дефектоскопиялық, терапиялық аппараттар мен басқа да қондырғылардың 
сəулелену дозасының қуаты сəулелену көзінің қорғаныш блогының бетінен бір метр қашықтықта 
20 мкЗв/сағ аспауы тиіс. 

Өндірістік жағдайларда қолдануға арналған радиоизотоптық аспаптардың сəулелену 
дозасының қуаты сəулелену көзінің қорғаныш блогының бетінде 100 мкЗв/сағ, ал одан бір 
метр қашықтықта 3 мкЗв/сағ аспауы тиіс. 

Жұмыс істеген кезде ілеспе пайдалан ылмайтын рентгендік сəуле пайда болатын 
құрылғылардың сəулелену дозасының қуаты кез келген беттен 0,1 метр қашықтықта 1,0 
мкЗв/сағ аспауы тиіс. 

97. Сəулелену дозасының қуаты жұмыс істеп тұрған жəне сəулелену көздерін сақтау кезінде 
қондырғының бетінің қол жетерлік бөліктерінен бір метр қашықтықта 1,0 мкЗв/сағ аспайтын 
қондырғыларды (аппараттарды) пайдаланған кезде үй-жайға арнайы талаптар қойылмайды. 

98. Бағыты бойынша сəуле шоғы шектелмеген аппараттар мен қондырғылардың жұмыс 
бөліктері бөлек үй-жайда орналастырылуы тиі с (көбіне жеке ғимаратта немесе ғимараттың 
бөлек қанатында); бұл үй-жайлардың қабырғаларының, еденінің, төбесінің материалы мен 
қалыңдығы сəулелену көзінің кез келген қалпында жəне шоғының бағыты кезінде жапсарлас 
үй-жайлар мен ұйым аумағында бастапқы жəне шашыраңқы сəуленің жол берілген мəндерге 
дейін əлсіреуін қамтамасыз етуі тиіс. 

Осындай аппаратты басқару пульті сəулелену көзінен бөлек үй-жайда орналастырылады. 
Аппарат тұрған үй-жайға кіретін есігі сəулелену көзін ауыстыр у тетігімен немесе персоналдың 
кездейсоқ сəулелену мүмкіндігін болдырмау үшін жоғары (күшейткіш) кернеуді қосу арқылы 
бұғатталады. 

99. Жабық сəулелену көздері бар стационарлық қондырғыларда жұмыстар жүргізілетін 
үй-жайлар бұғаттау жəне көздің (көздер блогы) жағдайы  туралы дабыл беру жүйелерімен 
жабдықталуы тиіс жəне қондырғыны энергиямен қуаттандыру ажыратылған жағдайда немесе 
басқа да кез келген оқыс жағдайларда сəулелену көзін сақтау қалпына мəжбүрлеп қашықтықтан 
ауыстыруға арналған құрылғы көзделеді. 

100. Жабық сəулелену көздерін су астында сақталған жағдайда бассейндегі судың деңгейін 
автоматты түрде сақтау, су деңгейінің өзгергені жəне жұмыс үй-жайындағы доза қуатының 
жоғарылағаны туралы дабыл беру жүйелері көзделеді. 

101. Жабық сəулелену көздерімен жұмыс кезінде үй-жайларды əрлеуге арнайы талаптар 
қойылмайды. Сəулелену блоктарын қайта зарядтау, жөндеу жүргізілетін үй-жайлар ІІІ сыныптың 
ашық сəулелену көзд ерімен жұмыс істеуге арналған талаптарға сəйкес жабдықталуы тиіс. 

102. Жұмыс үй-жайларының ауасында уытты заттардың нормативтен артық 
шоғырлануының жиналуына əкеп соғатын мөлшерде қуатты радиациялық қондырғыларды 
пайдалану жəне жабық сəулелену көздерін сақтау кезінде ішке сору-сыртқа тарату желдеткіші 
көзделеді. 

103. Жабық сəулелену көздері бар аспаптар мен иондаушы сəулелену тудыратын 
құрылғыларды үй-жайлардан тыс немесе ортақ өндіpіcтік үй-жайларда пайдалану кезінде 
сəулелену көздеріне бөгде адамдардың кіруіне мүмкіндік болмауы жəне көздердің сақталуы 
қамтамасыз етілуі тиіс. 

Персонал мен халықтың радиациялық қауіпсіздігі: 
1) сəулені жерге немесе адамдар жоқ жаққа бағыттау; 
2) сəулелену көздерін қызмет көрсететін персоналдан жəне басқа адамдардан 

мүмкіндігінше алысқа шығару; 
3) адамдардың сəулелену көздеріне жақын жерде болу уақытын шектеу; 
4) кемінде 3 метр қашықтықтан анық көрінетін радиациялық қауіптілік белгісі мен ескерту 

плакаттары ілу арқылы қамтамасыз етіледі. 
104.  Жабық түрдегі радиоактивті қалдықтардың жиынтығына нормалау құжаттарына 

сəйкес паспорт ресімделеді. Паспорттың көшірмесі халықтың санитариялық-эпидемиологиялық 
саламаттылығы саласындағы мемлекеттік органға жəне лицензия беруші органға жіберіледі. 

7. Радиоизотопты аспаптармен жұмыс істеу жағдайларына қойылатын 
санитариялық-эпидемиологиялық талаптар

105. РИА-мен жұмыс істеудің барлық кезеңдерінде техногендік сəулеленудің негізгі 
дозаларының белгіленген шектерінен аспайтын халықтың жəне персоналдың ықтимал 
сəулеленуін болдырмайтын жағдайлар қамтамасыз етілуі тиіс. 

106. Радиациялық қауіптілікке байланысты, олардың құрамында пайдаланылатын көздердің 
түріне жəне белсенділігіне байланысты РИА-ның 4 тобы белгіленеді:

1) 1-топ – ҚР аумағында қолданыстағы нормативтерде келтірілген белсенділігі ЕАМБ-дан 
аспайтын альфа немесе бета-сəулелену көздері бар РИА;

Белсенділігі ЕАМБ-дан артық емес гамма сəулелену көздері бар, көздің бетінен 0,1 м 
қашықтықта 1,0 мкГр/сағ аспайтын ауадағы сіңірілген дозаның қуатын құрайтын РИА;

2) 2-топ – белсенділігі ЕАМБ-дан асатын, бірақ 200 МБк аспайтын альфа жəне бета-
сəулелену көздері бар РИА; 

3)  3-топ – белсенділігі 200 МБк асатын, бірақ 2000 МБк аспайтын альфа жəне бета-
сəулелену көздері бар РИА; 

РИА көздің бетінен 0,1 м арақашықтықта 1,0 мкГр/сағ артық, бірақ көздің бетінен 1,0 м 
қашықтықта 3,0 мкГр/сағ артық емес ауадағы сіңірілген доза қуатын құратын гамма–сəулелену 
көздері бар РИА; 

105 н/с аспайтын нейтрон шығаратын көздері бар РИА; 
4) 4-топ – белсенділігі 2000 МБк асатын альфа немесе бета-сəулелену көздері бар РИА; 
Көздің бетінен 1,0 м қашықтықта 3,0 мкГр/сағ асатын ауадағы сіңірілген доза қуатын құратын 

гамма-сəулелену көздері бар РИА;
105 н/с асатын нейтрон шығаратын көздері бар РИА; 
РИА алған кезде кəсіпорын ілеспе құжаттарға сəйкес əр блокта сəулелену көзінің іс жүзінде 

болуын тексереді. Тексеруді кəсіпорын мамандары немесе мамандандырылған кəсіпорын 
күштері жүргізеді. Тексеру нəтижелері бойынша акт жасалады. 

РИА алған кəсіпорын блокқа бөгде адамдардың кіруін болдырмайтын жəне олардың 
сақталуын қамтамасыз ететін, осы мақсатқа арнайы бөлінген орындарда сəулелену көздері 
блоктарын сақтауды ұйымдастырады. 

Тасымалды РИА сақтау үшін ауданы кемінде 10 шаршы метр жеке үй-жай бөлінеді. Осы 
үй-жайдың қабырғалары мен есіктерінің сыртқы беттеріндегі сəулелену дозаларының қуаты 
3 мкЗв/сағ аспауы тиіс. 

Сəулелену көздерін сақтауға, оның ішінде РИА орнату жəне жөндеу кезеңінде РИА тиесілі 
кəсіпорынның əкімшілігі жауапты болады. 

Сəулелену көздері блоктары орнатылған жабдықты жөндеу немесе жаңғырту жүргізу кезінде 
РИА-ны есепке алуға жəне сақтауға жауапты адам сəулелену көздері блоктарын ауыстыруға 
жəне сақтауға бақылауды жүзеге асырады. 

107. 2-4 топтағы РИА-мен тікелей жұмысқа (өндіріс, монтаж, жөндеу, қ айта қуаттандыру, 
қызмет көрсету жəне бөлшектеу) А тобының персоналына жататын арнайы оқытудан өткен 
персонал жіберіледі. Өзінің қызметінің сипаты бойынша РИА иондаушы сəулеленудің əсер ету 
саласына түсетін, бірақ тікелей РИА-мен жұмыс істемейтін жұмыскерлер ұйымның басшысы 
бекіткен Б тобы персоналы тізіміне енгізіледі. 

108. Жыл сайын ұйым басшысы тағайындаған комиссия ұйымдағы барлық РИА-ға түгендеу 
жүргізеді. Сəулелену көздерінің ұрлануы мен жоғалуы анықталған жағдайда əкімшілік дереу 
басшылықты, жəне санитариялық-эпидемиологиялық қадағалау саласындағы мемлекеттік 
органның ведомствосын хабардар етеді. 

109. 2-4-топтардың РИА-ын пайдалануға ұйым иондаушы сəулелену көздерімен жұмыс 
жағдайларының халықтың санитариялық-эпидемиологиялық осы Сақпараттық карта сондай-
ақ осы жұмыс түріне лицензия рəсімдеген соң жол беріледі. 

110. Құрамындағы радионуклидті көздердің жиынтық белсенділігі 10 ЕАМБ-дан асатын 
1-топтағы РИА ұйымдарына жүгінуге, қорытынды сай болғанда жол беріледі. 

111. 2-4-топтағы РИА пайдаланатын немесе олар бар ұйымдар жыл сайын белгіленген 
тəртіппен ұйымның (кəсіпорынның) радиациялық–гигиеналық паспортын толтырады жəне 
тапсырады. 

112. РИА-ны құрастыруға, дайындауға жəне шығаруға қорытынды жəне қызметтің осы 
түріне лицензия болған кезде жол беріледі. 

113. Саны 3 данадан артық РИА-ның тəжірибелік үлгілерін дайындауға халықтың 
санитариялық-эпидемиологиялық саласындағы уəкілетті органмен келісілген техникалық 
шарттар бойынша жол беріледі. 3 данадан аспайтын РИА дайындауға тиісті аумақтағы 
халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы мемлекеттік орган 
ведомствосының аумақтық бөлімшесімен келісілген техникалық шарттар бойынша жол беріледі. 

114. РИА-ны, оның ішінде шетелде шығарылған РИА-ны сериямен шығаруға, өткізуге 
қорытындысы бар болғанда жол беріледі. 

115. РИА-ның бұрын келісілген техникалық құжаттамасына енгізілетін өзгерістер халықтың 
санитариялық–эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы мемлекеттік органмен 
келісілуге жатады. 

116. РИА-ның техникалық құжаттамасына жəне РИА құрамында қолданылатын радионук-
лидтік көздерге қойылатын талаптар осы Санитариялық қағидаларға 11-қосымшада келтірілген. 

117. РИА-ны пайдалану шарттары (қысым, температура, ылғалдылық, агрессиялық ортаның 
болуы) техникалық құжаттамаға сəйкестігі қамтамасыз етіледі. 

118. РИА конструкциясын əзірлеу кезінде: 
1) көздің блоктағы жағдайы («жұмыс» немесе «сақталу» жағдайы) туралы ақпарат беретін 

құрылғының болуы; 
2) көз блогының шегінен тыс сəулеленудің тікелей шоғының шығуын жабу жəне көз 

«сақтау» қалпында тұрғанда сəулелену деңгейін регламенттелген шамаға дейін төмендету 
мүмкіндігінің болуы;

3) көздің «сақтау» қалпынан «жұмыс» қалпына арнайы кілтсіз ауысу мүмкіндігін болдырмай-
тын, бірақ оны «жұмыс» қалпынан «сақтау» қалпына кедергісіз ауыстыруға мүмкіндік беретін 
көзді «жұмыс» жəне «сақтау» қалыптарында сенімді бекіту; 

4) арнайы құралды қолданбастан жəне дайындаушының пломбасын бұзбастан көзге қол 
жетімділіктің болмауы; 

5) бөгде адамдардың рұқсатсыз шешіп алу мүмкіндігін болдырмайтын стационарлық РИА-
ны сенімді бекіту көзделеді. 

Осы тармақтың алғашқы үш талабы РИА корпусынан тыс шығарылатын сəулелену шоғы 
болмайтын жəне көз қозғалмайтын РИА-ға қолданылмайды. 

119. Тұрақты жұмыс орындары бар үй-жайларда қолдануға арналған 4-топтың РИА көзі 
блогын радиациялық қорғау көз блогының бетінде сəулелену дозасының қуатын 100 мкЗв/
сағ аспайтын жəне одан 1,0 м арақашықтықта 3,0 мкЗв/сағ аспайтын шамаға дейін əлсіретуді 
қамтамасыз етуі тиіс. Тұрақты жұмыс орындары жоқ үй-жайларда пайдалануға арналған РИА 
үшін көз блогының бетінен 1,0 м қашықтықта сəулеленудің эквивалентті дозасы қуаты 20 мкЗв/
сағ аспауы тиіс. Бұл талаптар көз «сақтау» қалпында тұрғанда барлық нүктелер үшін жəне 
көз «жұмыс» қалпында тұрғанда техникалық құжаттамада көрсетілген сəулеленудің жұмыс 
шоғынан тыс барлық нүктелер үшін орындалуы тиіс. 

120. 1-топтағы РИА үшін сіңірілген сəулелену дозасының қуаты кез келген қалыпты пай-
далану жағдайында олардың бетінің кез келген қол жетімді нүктесінен 0,1 м арақашықтықта 
1,0 мкЗв/сағ аспауы тиіс. 1-топтың РИА үшін, сондай-ақ қорытындыға сəйкес радиациялық 
бақылау жəне есепке алу талап етілмейтін РИА үшін радиациялық қауіптілік белгісін корпустың 
ішкі бетінде немесе көздің блогында қоюға жол беріледі. 

2-топтың РИА үшін бұл талап көз «жұмыс» қалпында тұрғанда техникалық құжаттамада 
көрсетілген сəулеленудің жұмыс шоғы аймағын қоспағанда, барлық нүктелер үшін орындалады. 

121. РИА-ның радиациялық қорғау құрылымы (көздер блоктары) механикалық, химиялық, 
температуралық жəне басқа да əсерлерге төзімді болып жасалар.

122. Беттің кез келген қол жетімді нүктесінен 0,1 м қашықтықта эквивалентті сəулелену 
дозасының қуаты кез келген қалыпты пайдалану жағдайында 1,0 мкЗв/сағ аспайтын тасымалды 
РИА-мен жұмыс кез келген өндірістік үй-жайларда жəне ашық ауада жүргізілуі мүмкін. Бұл талап 
орындалмайтын тасымалды РИА-мен жұмысқа осы Санитариялық қағидалардың иондаушы 
сəулелену көздерімен жұмыс жағдайларына сəйкестікке санитариялық-эпидемиологиялық 
қорытынды бар болғанда жол беріледі. 

123. РИА-ның сыртқы бетінде (көз блогында) кемінде 3 м арақашықтықтан анық көрінетін 
радиациялық қауіптілік белгісі жазылады. 1-топ РИА үшін, сондай-ақ қорытындыға сəйкес 
радиациялық бақылау жəне есепке алу талап етілмейтін РИА үшін корпустың ішкі бетіне не-
месе көздің блогында радиациялық қауіптілік белгісін жазуға жол беріледі. 

124. 2-4-топтың стационарлық РИА-ны орнату тиісті халықтың санитариялық-
эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы мемлекеттік органымен келісілген техникалық 
құжаттамаға жəне жобаға қатаң сəйкес жүзеге асырылады. РИА-ны орнату жəне бекіту тəсілі 
олардың бөгде адамдардың рұқсатсыз пайдалану мүмкіндігін болдырмауы жəне көздердің 
сақталуын қамтамасыз етуі тиіс. 

125. 4т-оптың РИА-ны орнату кезінде оларды тұрақты жұмыс орындарынан барынша 
алшақтатылады. 

126. 2-4-топтың РИА-ны пайдаланған кезде мынадай талаптар орындалуы тиіс: 
1) сəулелену шоғын осы үй-жайда жұмыс істейтін адамдар үшін барынша қауіпсіз жаққа 

бағыттау (жерге қарай, негізгі қабырға жаққа); 
2) РИА-ны орналастыруды, қажет болғанда бұл үшін қосымша радиациялық қорғаныш 

құралдарын пайдалана отырып, тұрақты жұмыс орындарында жəне адамдардың болуы 
ықтимал орындарда дозаның қуаты 1,0 мкЗв/сағ аспайтындай етіп жүзеге асыру қажет 
(стационарлық немесе тасымалды); 

3) 3-4т-оптың стационарлық РИА көздері блоктары беттерінен 1,0 м кем арақашықтықта 
тұрақты жұмыс орындарының болуына жол берілмейді жəне осы аймаққа бөгде адамдардың 
кіруін болдырмайды. 

127. 3-4-топтың РИА монтаждау жəне баптау, көздер блоктарын қайта қуаттандыру, 
сондай-ақ оларды жөндеу жəне техникалық қызмет көрсетуді пайдаланушы ұйымның тиісті 
дайындықтан өткен қызметкерлері немесе қызметтің осы түріне лицензиясы бар өзге ұйым 
жүзеге асырады. 

128. 3-4-топтың стационарлық РИА-ны монтаждағаннан жəне баптағаннан кейін өлшеу-
лердің тиісті түрлерін жүргізу құқығына аккредиттелген ұйым, радиациялық қауіпсіздік үшін 
жауапты адамның қатысуымен: 

1) көз блогының сыртқы бетінде (РИА) жəне одан 1,0 м арақашықтықта;
2) жақын орналасқан жұмыс орындарында; 
3) РИА–ны жəне ол орнатылған жабдықты пайдалануға қатысы жоқ адамдардың ықтимал 

қол жететін орындарында эквивалентті сəулелену дозасының қуаты өлшенуі тиіс. 
4) блоктың бетінің радиоактивті ластануына бақылау жүргізіледі. 
129. Жүргізілген өлшеулер нəтижелері бойынша өлшеулер хаттамасының екі данасы 

ресімделеді. Бір данасы пайдаланушы ұйымда, ал екіншісі РИА-ға монтаждау жəне баптау 
жүргізген ұйымда қалады. 

130. 3-4-топтың РИА-ны монтаждау жəне баптау аяқталған соң жəне қажетті радиациялық 
бақылау жүргізілгеннен кейін оларды құрамына пайдаланушы ұйымның, халықтың 
санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы мемлекеттік органның, РИА-ны 
монтаждау жəне баптауды жүзеге асыратын ұйымның жəне радиациялық бақылау жүргізетін 
ұйымның өкілдері кіретін комиссия пайдалануға қабылдайды. РИА-ны пайдалануға қабылдау 
актімен ресімделеді, бір данасы пайдаланушы ұйымда сақталады. 

131. 3-4-топтың стационарлық РИА-ны пайдалануға қабылдау үшін ұйым комиссияға: 
1) РИА-ның техникалық құжаттамасын;
2) РИА-ға ақпараттық картасын;
3) РИА көз блоктарында орнатылған көздердің паспорттарын; 
4) РИА-ны орналастыру жобасын (стационарлық РИА үшін);
5) өлшеулер хаттамаларын; 
6) радиациялық қауіпсіздік үшін жауапты адамды, сондай-ақ көздерді есепке алу жəне 

сақтау үшін жауапты адамдарды тағайындау туралы бұйрықтарды (ұйымда радиациялық 
қауіпсіздік қызметі болмаған жағдайда); 

7) РИА-ны пайдалану кезіндегі радиациялық қауіпсіздік жөніндегі нұсқаулықты;
8) радиациялық апаттардың алдын алу жəне олардың салдарларын жою жөніндегі 

нұсқаулықты; 
9) радиациялық қауіпсіздік қызметі немесе радиациялық қауіпсіздікке жауапты адам ту-

ралы ережені; 
10) өндірістік радиациялық бақылау жүргізу тəртібі туралы ережені;
11) кіріс-шығыс журналын;
12) ұйым басшысының бұйрығымен бекітілген А жəне Б тобы персоналына жатқызылған 

ұйым қызметкерлерінің тізімін;
13) персоналға радиациялық қауіпсіздік бойынша нұсқаулық жүргізу журналын ұсынады. 
132. Пайдалануға қабылданған 3-4-топтың РИА қолдану қорытындысы бар болғанда 

жол беріледі. 
133. Егер бұл пайдалану жөніндегі нұсқаулықта көзделмеген болса, РИА көздері блокта-

рынан көздерді алуға жол берілмейді. 
134. Көз блогын зарядтау (қайта зарядтау) тек РИА–ның техникалық құжаттамасында 

көрсетілген көздерге ғана жүргізіледі. Осы мақсатта техникалық құжаттамада көрсетілмеген, 
олардан физикалық параметрлері (белсенділігі, радионуклид, өлшемдері) бойынша 
ерекшеленетін немесе пайдалану мерзімі өтіп кеткен көздерді қолдануға жол берілмейді. 

135. Одан əрі пайдалануға жатпайтын барлық топтардың РИА–лары бөлшектелуі жəне 
мамандандырылған ұйымдарға көмуге тапсырылуы тиіс. 2-4-топтың стационарлық РИА 
бөлшектеу жұмыстары қызметтің осы түріне лицензиясы бар ұйымдардың күшімен орын-
далуы тиіс. 

8. Ашық сəулелену көздерімен (радиоактивті заттармен) жұмыс жағдайларына 
қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар

136. Ашық сəулелену көздерін қолданатын барлық жұмыстар үш сыныпқа бөлінеді. 
Жұмыстар сыныбы радионуклидтің радиациялық қауіптілік тобына жəне үлестік белсенділігі 

(Жалғасы. Басы 14-15-беттерде) ГН-да келтірілген мəннен асқан жағдайда, оның жұмыс орнындағы белсенділігіне байланысты 
осы санитариялық қағидаларға 4-қосымшаның 3-кестесі бойынша айқындалады. 

137. Радионуклидтер ішкі сəулеленудің əлеуетті көздері ретінде ЕАМБ-ға байланысты 
радиациялық қауіптілік дəрежесі бойынша төрт топқа бөлінеді: 

1) А тобы – ең аз мəнді белсенділігі 103 Беккерель радионуклидтер; 
2) Б тобы – ең аз мəнді белсенділігі 104 Бк жəне 105 Бк радионуклидтер; 
3) В тобы – ең аз мəнді белсенділігі 106 Бк жəне 107 Бк радионуклидтер; 
4) Г тобы – ең аз мəнді белсенділігі 108 Бк жəне одан артық радионуклидтер. 
Радионуклидтің радиациялық қауіптілік тобына тиістілігі ГН-на сəйкес айқындалады. 
Жұмыс орнында радиациялық қауіптілік топтары əртүрлі радионуклидтер болған 

жағдайда, олардың белсенділігі радиациялық қауіптіліктің А тобына мынадай формула бой-
ынша келтіріледі: 

мұнда СЭ–А тобының белсенділігіне келтірілген жиынтық белсенділік, Бк; 
СА– А тобы радионуклидтерінің жиынтық белсенділігі, Бк; 
MMАA – А тобы үшін ең аз мəнді белсенділік, Бк; 
Сі– А тобына жатпайтын жекелеген радионуклидтердің белсенділігі; 
ЕАМБі – ГН келтірілген жекелеген радионуклидтердің ең аз мəнді белсенділігі, Бк. 
138. Ашық сəулелену көздерімен жұмыстар жүргізілетін үй-жайларды орналастыруға жəне 

жабдықтауға қойылатын талаптар жұмыстар сыныбымен айқындалады. 
139. Ашық сəулелену көздерімен жұмыстар кезіндегі қалыпты пайдалану кезінде, сондай-ақ 

радиациялық апат салдарларын жою кезінде де персоналды ішкі жəне сыртқы сəулеленуден 
қорғауды қамтамасыз етуі, жұмыс үй-жайлары ауасының жəне беттерінің, персоналдың 
тері жабыны мен киімінің, сондай-ақ қоршаған орта объектілерінің (ауаның, топырақтың, 
өсімдіктердің) ластануын шектеуі тиіс. 

140. Радионуклидтердің жұмыс үй-жайлары мен қоршаған ортаға түсуін шектеу статикалық 
(үй-жайлар жабдығы, қабырғалары мен жабындары) жəне динамикалық (желдету жəне газ 
тазарту) тосқауылдар жүйесін пайдалану арқылы қамтамасыз етілуі тиіс. 

141. Ашық сəулелену көздерімен жұмыстар жүргізілетін барлық ұйымдарда əр жұмыстар 
сыныбына арналған үй-жайларды бір жерге жинақтау керек. Ұйымда барлық үш сынып бой-
ынша жұмыстар жүргізілген жағдайда үй-жайлар оларда жүргізілетін жұмыстар сыныбына 
сəйкес бөлінеді. 

142. Белсенділігі ГН-да келтірілген мəндерден төмен ашық сəулелену көздерімен 
жұмыстарды радиациялық қауіпсіздік бойынша қосымша талаптар қойылмайтын өндірістік 
үй-жайларда жүргізуге жол беріледі. 

143. ІІІ сыныптың жұмыстары химиялық зертханаларға қойылатын талаптарға сəйкес жеке 
үй-жайларда жүргізіледі. Осы үй-жайлардың құрамында ішке сору-сыртқа тарату желдеткіші 
жəне душ құрылғысы көзделеді. Ауаның радиоактивтік ластану мүмкіндігіне байланысты 
жұмыстар (ұнтақпен операциялар, ерітінділерді булау, эманациялаушы жəне ұшпа жəне басқа 
заттармен жұмыс істеу) сыртқа тарату шкафтарында жүргізілуі тиіс. 

144. ІІ сынып жұмыстары ғимараттың жеке бөлігінде құрастырылған басқа үй-жайлардан 
оқшауланған үй-жайларда жүргізіледі. Бір ұйымда біртұтас технологияға байланысты ІІ жəне ІІІ 
сынып жұмыстары жүргізілген жағдайда ІІ сынып жұмыстарына қойылатын талаптарға сəйкес 
жабдықталған үй-жайлардың ортақ блогын бөлуге жол беріледі. 

Жоспарлау кезінде персонал тұрақты жəне уақытша болатын үй-жайлар бөлінеді. 
Бұл үй-жайлардың құрамында санитариялық өткізгіш немесе санитариялық шлюз көзделеді. 

ІІ сынып жұмыстарына арналған үй-жайлар сыртқа тарату шкафтарымен немесе бокстармен 
жабдықталады. 

145. І сынып жұмыстары жеке ғимаратта немесе ғимараттың тек санитариялық өткізгіші 
арқылы жеке есігі бар оқшауланған бір бөлігінде жүргізіледі. Жұмыс үй-жайлары бокстармен, 
камералармен, каньондармен немесе басқа да тұмшаланған жабдықпен жабдықталады. Үй-
жайлар үш аймаққа бөлінеді: 

1) бірінші аймақ – сəулелену жəне радиоактивтік ластанудың негізгі көздері болып табы-
латын технологиялық жабдық пен байланыстар орналастырылатын қызмет көрсетілмейтін үй-
жайлар. Технологиялық жабдық жұмыс істеп тұрған кезде персоналдың қызмет көрсетілмейтін 
үй-жайларда болуына жол берілмейді; 

2) екінші аймақ – жабдықты жөндеуге, технологиялық жабдықты ашуға байланысты басқа 
жұмыстарға арналған, радиоактивті материалдарды тиеу жəне түсіру, шикізат, дайын өнім мен 
радиоактивті қалдықтарды уақытша сақтау тораптарын орналастыруға арналған мезгілмен 
қызмет көрсетілетін үй-жайлар; 

3) үшінші аймақ – персонал барлық ауысым бойына тұрақты болатын үй-жайлар (оператор 
отыратын жерлер, басқару пульттері); 

4) радиоактивті ластанудың таралуын болдырмау үшін аймақтардың арасында 
санитариялық шлюздер жабдықталады; 

5) І сыныптың жұмысы кезінде радиациялық объектінің мақсатына жəне қолданылатын 
тосқауылдардың тиімділігіне байланысты жұмыс үй-жайларын екі аймақтық жоспарлауға 
жол беріледі. Бұл жағдайлар үшін радиациялық қауіпсіздік талаптары арнайы ережелермен 
регламенттеледі. 

146. І жəне ІІ сынып жұмыстарының үй-жайларында жылытудың, газбен жабдықтаудың, 
сығылған ауаның, су құбырының жалпы жүйелерін басқару жəне топтық электр қалқандары 
жұмыс үй-жайларынан шығарылуы тиіс. 

147. Персоналдың ашық сəулелену көздерінен сыртқы сəулелену деңгейлерін төмендету 
үшін автоматтандыру жəне қашықтықтан басқару жүйелері, сəулелену көздерін қалқалау жəне 
жұмыс операцияларының уақытын қысқарту қолданылады. 

148. Радиоактивті заттармен жұмыстар жүргізілетін ұйымда өндірістік үй-жайлар мен 
жабдықты дезактивациялау бойынша іс-шаралар кешені көзделеді. 

149. ІІ сыныптың жəне І сыныптың 3-аймағының жұмыстарына арналған үй-жайлардың 
едендері мен қабырғалары, сондай-ақ І сыныптың 1 жəне 2-аймақтарының төбелері жуу 
құралдарына төзімді, сіңіргіштігі төмен материалдармен қапталуы тиіс. Əртүрлі аймақтар мен 
сыныптарға жататын үй-жайлар əртүрлі түстерге боялады. 

150. Еден жабындарының шеттері көтерілген жəне қабырғалармен жіктестірілген бо-
луы тиіс. Траптар болған жағдайда едендердің еңісі болуы тиіс. Есік тақталары мен терезе 
жақтауларының пішіндері өте қарапайым болуы тиіс. 

151. Радиоактивті заттармен жұмыс істеуге арналған үй-жайлардың биіктігі жəне бір 
жұмысшыға шаққандағы ауданы құрылыс нормалары мен ережелерінің талаптары бойынша 
айқындалады. І жəне ІІ сынып жұмыстарына арналған үй-жайдың бір жұмысшыға шаққандағы 
ауданы 10 шаршы метрден кем болмауы тиіс. 

152. Жабдық пен жұмыс жиһазының беттері тегіс, конструкциялары қарапайым жəне 
радиоактивтік ластанулардан тазартуды жеңілдететін сіңіргіштігі төмен жабындары болуы тиіс. 

153. Жабдық, құрал-сайман жəне жиһаз əр сыныптың (аймақтың) үй-жайларына бекітіледі 
жəне сəйкесінше таңбаланады. Оларды бір сыныптың (аймақ) үй-жайынан екіншісіне беруге 
жол берілмейді. 

154. Камералар мен бокстарда радиоактивті заттармен жүргізілетін өндірістік операци-
ялар қашықтық құралдары арқылы немесе қасбет қабырғасына герметикалық орнатылған 
қолғаптарды қолдану арқылы орындалады. Өңделетін өнімді, жабдықты тиеу мен түсіру, 
камералық қолғаптарды, манипуляторларды ауыстыру камералардың немесе бокстардың 
тұмшалануын бұзбастан жүргізіледі. 

155.  Жұмыс орнындағы радиоактивті заттардың көлемі жұмысқа қажет ең аз шамада 
болуы тиіс. Радиоактивті заттарды таңдау мүмкіндігі болған жағдайда радиациялық қауіптілік 
тобы төмен заттарды, ұнтақтарды емес, ерітінділерді, үлестік белсенділігі неғұрлым төмен 
ерітінділерді пайдаланады. 

Үй–жайлар мен қоршаған ортаның радиоактивтік ластануы мүмкін болатын операция-
лар санын мейлінше азайтқан жөн (ұнтақтарды басқа ыдысқа салу, құрғақтау). Радиоактивті 
ерітінділермен қолмен жасалатын операциялар кезінде автоматты тамшуырлар немесе резеңке 
грушасы бар тамшуырлар қолданылады. 

156. Ашық көздермен жүргізілетін жұмыстарды ұйымдастыру технологиялық үдерістер 
(операциялар) кезінде түзілетін радиоактивті қалдықтарды мейлінше азайтуға бағытталуы тиіс. 

157. Жұмыс беттерінің, жабдық пен үй–жайлардың радиоактивті заттармен зертханалық 
жағдайларда жұмыс істеу кезінде ластануын шектеу үшін сіңіргіштігі төмен материалдардан 
жасалған науалар мен табандықтар, пластик пленкалар, сүзгіш қағаз жəне бір реттік пайда-
ланылатын басқа да материалдар пайдаланады. 

158. Ашық сəулелену көздерімен жұмыс кезінде желдету жəне ауа тазарту құрылғылары 
жұмыс үй–жайлардың ауасы мен атмосфералық ауаны радиоактивті ластанудан қорғауды 
қамтамасыз етуі тиіс. Жұмыс үй-жайлары, сыртқа тарату шкафтары, бокстар, арналар жəне 
басқа да технологиялық жабдық ауа ағыны аз ластанған кеңістіктерден көбірек ластанған 
кеңістіктерге бағытталатын болып жасалуы тиіс. 

159. Ұйымның өндірістік ғимараттары мен құрылыстарында ауаны желдетуді, баптауды, 
сондай–ақ желдету ауасын атмосфераға шығаруды жəне оны шығару алдында тазартуды 
жобалауды осы санитариялық қағидалардың талаптарына сəйкес жүргізеді. Радиоактивтік 
заттардың атмосфераға шығарындылары халықтың сыни тобында 10 мкЗв/жыл астам до-
заны құрауы мүмкін ұйымдар үшін рұқсат етілген шекті шығарындылары осы санитариялық 
қағидалардың талаптарына сəйкестігі туралы қорытынды негізінде белгіленеді. 

160. Баспаналардан, бокстардан, камералардан, шкафтардан жəне бacқa да жабдықтан 
аласталатын ластанған ауа атмосфераға шығару алдында тазартылады. Бұл ауаны тазартқанға 
дейін сұйылтуға жол берілмейді. 

І сыныптың жəне ІІ сыныптың жұмыстары жүргізілетін ұйымдарда биіктігі алаудың жерге 
түсу орнында атмосфералық ауада радиоактивті заттардың көлем дік белсенділігін халық үшін 
доза шегінің белгіленген квотасынан асырмауды қамтамасыз ететін мəндерге дейін төмендетуді 
қамтамасыз етуге тиіс сыртқа шығаратын құбырлар көзделеді. 

161. Егер ауаның жыл бойғы жиынтық шығарындысы ұйым үшін белгіленген рұқсат етілген 
шығарынды мəнінен аспайтын болса, оны сыртқы ауаға тазартусыз шығаруға жол беріледі. Бұл 
ретте халықтың ішкі жəне сыртқы сəулелену деңгейлері белгіленген квоталардан аспауы тиіс. 

162. Ашық сəулелену көздерімен жұмыстар үшін тек жалпы ауданның бір бөлігі ғана 
бөлінетін ғимараттарда бөлек желдету жүйелерін көздеу қажет. 

163. Ауаның рециркуляциясы жүйесін қолдану кезінде І жəне ІІ сынып жұмыстарына 
арналған үй–жайларды радиоактивті жəне уытты заттардан тазарту жəне желдету қамтамасыз 
етілуі тиіс. 

164. Тұмшаланған камералар мен бокстарда жабық ойықтар болған кезде кемінде 20 
миллиметр су бағанының сиретілуі қамтамасыз етілуі тиіс, камералар мен бокстар си-
рету дəрежесін бақылау аспаптарымен жабдықталады. Сыртқа тарату шкафтары мен 
баспаналардың жұмыс ойықтарындағы ауа қозғалысының есептік жылдамдығы секундына 
1,5 метрге тең қабылданады. 

Сиретуді су бағанының 10 миллиметрге дейін қысқа уақытқа төмендетуге жəне ашық 
ойықтардағы ауа жылдамдығын секундына 0,5 метрге дейін төмендетуге жол беріледі. 

165. Сыртқа тарату шкафтарын, бокстар мен камераларды қамтамасыз ететін желдет-
кіштерді жеке арнайы үй-жайларда орналастырады. І сыныптың жұмыстарына арналған үй-
жайларда сыртқа тарату камерасы екінші аймақ үй-жайларының құрамына кіруі тиіс; І сыныптың 
жұмыстарына арналған үй-жайларға қызмет көрсететін желдету жүйелерінде өнімділігі толық 
есептіктен кемінде 1/3 болатын резервтік агрегаттар болуы тиіс. 

Қозғалтқыштардың іске қосқыштарында жарық дабыл беруі болуы тиіс, оларды 3-аймақтың 
үй-жайларында орналастырады. 

166.  Эманацияланатын жəне ұшпа радиоактивті заттармен жұмыстарға арналған 
қоймалардың, жұмыс үй-жайларыны ң жəне бокстардың тұрақты əрекет ететін сыртқа тара-
ту желдету жүйесі көзделуі тиіс. Жүйеде өнімділігі толық есептіліктен кемінде 1/3 болатын 
резервтік сыртқа тарату агрегаты болуы тиіс. 

167. І жəне ІІ сыныптардың радиоактивті заттармен жұмыстар кезінде шаң-газ тазарту 
жүйелері мен қондырғыларын таңдау жəне құру кезіндегі негізгі талаптары мыналар болып 
табылады: 

1) шаң-газ тазарту жабдығы бірліктерінің ең аз саны; 
2) шаң-газ тазарту жабдығына қызмет көрсету, жөндеу жəне ауыстыру үдерістерін ме-

ханикаландыру жəне автоматтандыру, ал қажет болған жағдайларда бұл  жұмыстарды 
қашықтықтан жүргізу; 

3) тазарту аппараттары мен сүзгілер жұмысының тиімділігін бақылау жəне дабыл беру 
жүйелерінің болуы; көп сатылы шаң-газ тазарту жүйecі жағдайында барлық жүйенің, сондай-
ақ оның жекелеген бөліктерінің (сатыларының) жұмысын автоматтандырылған бақылау жəне 
дабыл беру жүйесі жүзеге асырылады; 

4) шаң-газ тазарту жабдығын сəулелену көзі ретінде сенімді оқшаулау, қызмет көрсету 
кезінде персоналдың қауіпсіздігін қамтамасыз ету. 

168. Сүзгілер мен аппараттарды бас ауа бұру жүйелерінің ластануын барынша төменде-
тетіндей етіп тікелей бокстардың, камералардың, шкафтардың, баспаналардың жанына 
орнатады. 

169. Шаң-газ тазарту жабдығы бөлек үй-жайларда (ғимараттардың бір бөліктерінде, жеке 
ғимараттарда) орналастырылған жағдайда, оларға негізгі өндірістік үй-жайларға қойылатын 
талаптарға ұқсас талаптар қойылады. Шаң-газ тазарту жабдығын шатырда орналастырған 
жағдайда, ол техникалық қабат ретінде жабдықталуы тиіс. 

170. Шаң-газ тазарту жабдығы үй-жайлары оқшауланған болуы жəне негізгі өндірістік 
үй-жайлармен жəне аймақтармен ауа арқылы қатынаспауы тиіс. Шаң-газ тазарту жабдығы 
үй-жайларына кіретін жəне шығатын жерлер санитариялық шлюз арқылы жүзеге асырылады. 

171. Шаң-газ тазарту жабдығы үй-жайларының кешенінде сүзгілерді, аппараттарды жəне 
олардың элементтерін жөндеуге, бөлшектеуге, уақытша сақтауға, сондай-ақ жинау жəне дезак-
тивация құралдарын сақтауға арналған оқшауландырылған үй-жайлардың немесе тұмшаланған 
желдетілетін учаскелердің болуы көзделеді. 

172. Шаң-газ тазарту жабдығы І сыныптағы жұмыстар үшін учаскелерде орталықтандырып 
орналастырылған жағдайда, шаң-газ тазарту кешені н жоспарлау негізіне аймақтандыру 
қағидаты қойылған болуы тиіс. 

173. І сыныптың жұмыстарына жəне жекелеген ІІ сыныптың жұмыстарына арналған үй-
жайларда жабдықты аймақтандырып орналастыру кезінде персоналдың шлангалы оқшаулағыш 
жеке қорғаныш құралдарына (пневмокостюмге, пневмошлемге, шлангалы газтұтқыштарға) 
ауа жіберуді, сондай-а қ жылжымалы сыртқа тарату қондырғыларын сыртқа тарату желдеткіш 
жүйелеріне қосу мүмкіндігін көздеу қажет. 

Шлангалы қорғаныш құралдарына ауа жіберу үшін ауаның қажетті қысымы мен шығымын 
қамтамасыз ететін жеке пневможелі немесе жеке желдеткіштер орнатуға жол беріледі. 
Шлангтардың қосылу орындары шар немесе серіппелі автоматты қақпақтармен жарақталады. 

174. Ашық сəулелену көздері қолданылатын жұмыстарға арналған үй-жайлардың жылы-
тылуы судың немесе ауаның негізінде көзделеді. 

175. Барлық сыныптардың ашық сəулелену көздерімен жұмыстар жүргізілетін ұйымдарда 
суық жəне ыстық сумен жабдықтау жəне кəр із болуы тиіс. ІІІ сыныптың жұмыстарын жүргізетін 
жəне елді мекендерден тыс немесе орталықтанған сумен жабдықтауы жоқ дала зертханалары 
үшін өзгеше болуына жол беріледі. 

Су құбыры, жылыту жəне шаруашылық-тұрмыстық кəріз құрылғыларына қойылатын талап-
тар қолданыстағы құрылыс нормалары мен қағидаларымен регламенттеледі. 

176. І жəне ІІ сыныптардың жұмыстарына арналған үй-жайларда раковиналарға жіберілетін 
судың шүмектерінде араластырғыштар болуы жəне педалдық, шынтақтық немесе байла ныссыз 
құрылғының көмегімен ашылуы тиіс. Унитаздарды шаю суды педалдық ағызу арқылы жүзеге 
асырылуы тиіс. Қолжуғыштарда қолға арналған электрлі кептіргіштер болуы тиіс. 

177. Арнайы кəріз жүйесі ағын суларды дезактивациялауды жəне оларды технологиялық 
мақсаттар үшін қайта пайдалану мүмкіндігін көздеуі тиіс. Тазарту құрылыстары арнайы үй-
жайларда немесе ұйым аумағының қоршалған учаскесінде орналастырылуы тиіс. Кəріз жүйесі 
сарқынды сулардың мөлшерін жəне белсенділігін бақылау құралдарымен қамтамасыз етіледі. 

Арнайы кəріз жүйесінде радиоактивті ерітінділерді ағызуға арналған қ абылдағыштар 
(раковиналар, траптар) тоттануға төзімді материалдардан жасалған болуы немесе ішкі жəне 
сыртқы беттерінің тоттануға төзімді белсенділігі жеңіл жойылатын жабындары болуы тиіс. 
Қабылдағыштардың құрылымы ерітінділердің шашырау мүмкіндігін болдырмауы тиіс. 

178. Ауа жеткізгіштерді, су құбыры, кəріз жəне басқа да коммуникацияларды қабырғалар 
мен жабындарда салу иондаушы  сəулеленуден қорғаудың əлсіреуіне əкеліп соқпауы тиіс. 

179. Санитариялық өткізгіш ашық сəулелену көздерімен жұмыстар жүргізілетін ғимаратта 
немесе ғимараттың өндірістік корпуспен (зертханамен) жабық галерея арқылы жалғасқан жеке 
бөлігінде орналастырылады. 

Санитариялық өткізгіштің құрамына: душ бөлмелері, үй киімін ілетін орындар, арнайы киімді 
ілетін орындар, жеке қорғаныш құралдарын сақтауға арналған үй-жайлар, тері жабыны мен 
арнайы киімді радиометрлік бақылау пункті, кірлеген арнайы киім қоймасы, таза арнайы киім 
қоймасы, дəретхана бөлмелері кіреді. 

Санитариялық өткізгіште педалдық немесе байланыссыз басқарылатын ауыз су фон-
таны болады. 

180. Санитариялық өткізгіштің жоспарлануы персоналдың жұмыс үй-жайларына жəне кері 
бағытта бөлек өтуін қамтамасыз етуі тиіс. 

181. Стационарлық санитариялық шлюздер жұмыс үй-жайларының екінші жəне үшінші 
аймақтарының арасында орналастырылады. Жүргізілетін жұмыстар көлеміне жəне сипатына 
байланысты санитариялық шлюздерде мыналар көзделеді: 

1) қосымша жеке қорғаныш құралдарын ауыстырып киюге, сақтауға жəне алдын ала 
дезактивациялауға арналған орындар; 

2) қол жуғыштар;
3) радиациялық бақылау орны.
Стационарлық санитариялық шлюздерден басқа тікелей жөндеу жұмыста ры жүргізілетін 

үй-жайдың кіреберісінде орнатылатын тасымалды санитариялық шлюздерді қолдануға жол 
беріледі. 

182. Санитариялық-тұрмыстық үй-жайлардың еденінің, қабырғалары мен төбелерінің, 
сондай-ақ шкафтар беттерінің ылғалға төзімді, радиоак тивті заттарды сіңіргіштігі төмен жəне 
жеңіл тазартылатын жəне дезактивацияланатын жабындары болуы тиіс. 

183. Гардеробтағы үй жəне жұмыс киімін сақтауға арналған орындар саны ауысымда 
тұрақты немесе уақытша жұмыс істейтін адамдардың ең жоғары санына сəйкес болуы тиіс.

184. Ластанған арнайы киімге арналған қойманы орналастыру жууға жіберілетін киімді 
таза үй-жайларға соқпай көшеге шығару арқылы жабық тасымалдануды қамтамасыз етуі 
тиіс. Қойма радиометрлік бақылау орындары мен кірлеген арнайы киім гардеробына жақын 
орналастырылады. 

Арнайы киімді сұрыптау оның түрі мен радиоактивтік ластану дəрежесі бойынша жүргізіледі. 
Ластанған арнайы киім шешінетін жерден қоймаға оралған күйде беріледі. 

185. Жеке қорғаныш құралдарын (алжапқыштар, көзілдіріктер, респираторлар, қосымша 
аяқ киім) сақтауға жəне беруге арналған үй-жайлар таза аймақта, таза арнайы киім гардеробы  
мен жұмыс үй-жайларының ортасында орналастырылады. 

186. Тері жабындарын радиометрлік бақылау пункті себезгі бөлмесі мен үй киімі 
гардеробының ортасында орналастырылады. 

 9. Радионуклидтермен ластанған немесе құрамында радионуклидтер 
бар материалдар мен бұйымдарды қолдануға қойылатын санитариялық-

эпидемиологиялық талаптар
 187. Құрамында радионуклидтер аз материалдар мен бұйымдарды жұмыста пайдалануға 

жол беріледі. Құрамында радионуклидтер бар шикізатты, материалдар мен бұйымдарды 
ықтимал пайдалану туралы шешім қабылдау үшін критерий оларды пайдалануды жоспарланған 
түрінде 10 мкЗв аспауы тиіс күтілетін жылдық жеке тиімді сəулелену дозасы бо лып табылады, 
жылдық ұжымдық тиімді доза бір адам-Зиверттен артық болмауы тиіс.

188. Пайдалануға түсетін материалдар мен бұйымдардың (металл, ағаш) бетінде 
бекітілмеген (алынатын) радиоактивтік ластанудың болуына жол берілмейді.

189. Олардағы радионулидтердің үлестік белсенділігі килограммға 0,3 килобекккерельден 
(бұдан əрі – кБк/кг) кем болғанда, кез келген қатты материалдарды, шикізат пен бұйымдарды 
пайдалану шектелмейді, үлестік белсенділікті анықтау мүмкін болмаған жағдайда осы 
Санитариялық қағидалардың 264 тарауында көрсетілген нормативтер қолданылады.

190. Үлестік бета-активтілігі 0,3-тен 100 кБк/кг-ға дейін немесе үлестік альфа-активлігі 
0,3-тен 7,4 кБк/кг-ға дейін немесе трансуранды радионуклидтер құрамы 0,3-тен 1,0 кБк/кг-
ға дейін шикізат, материалдар мен бұйымдар қолданудың белгілі бір түріне қорытындысы 
бар болғанда ғана шектеулі пайдаланылуы мүмкін. Бұл материалдар міндетті радиациялық 
бақылауға жатады. 

191. Құрамында шығу тегі табиғи радиоактивті заттар бар құрылыс материалдары мен 
тыңайтқыштарын пайдалану ГН-ға сəйкес болуы тиіс. 

192. Құрамында осы санитариялық қағидалардың 192-тармағында жəне ГН-да келтірілген 
деңгейлерден жоғары радиоактивті заттар бар, одан əрі тікелей мақсаты бойынша пайдалануға 
арналған материалдар мен бұйымдар дезактивациялауға жатады. 

Дезактивация материалдар мен бұйымдарды ң ластану деңгейін рұқсат етілген мəндерге 
дейін төмендету мүмкін болған жағдайларда жүргізіледі. 

193. Радиациялық объектіден шығаруға арналған шикізаттың, материалдар мен 
бұйымдардың құрамында радионуклидтердің бар болуы жəне алынатын радиоактивтік 
ластанудың жоқ екені туралы хаттаманы осы ұйымның радиациялық қауіпсіздік қыз меті береді. 

194. Қайта өңдеу объектілеріне жөнелтугe арналған ластанған металл шикізат оның 
белсенділігі жойылғаннан кейін радиациялық объектілерде алдын ала қайта балқытуға не-
месе қайта балқытылған металды одан əрі пайдаланудың кез келген нұсқасында қайтадан 
радиоактивті қалдықтардың түзілуін болдырмайтын өзге бір түрде қайта өңдеуге жатады. 

195. Құрамында радионуклидтер бар материалдарды дезактивациялауды, қайта балқытуды 
немесе өзге бір түрде қайта өңдеуді жүргізетін ұйымдарда қызметтің көрсетілген түріне 
қорытындысы жəне лицензиясы болуы тиіс. Шикізатты қайта өңдеу жəне оны одан əрі пайда-
лану технологиясы қорытындыға сəйкес əзірленеді жəне бекітіледі. 

196. Металдарды алдын ала қайта балқыту немесе өзге бір түрде қайта өңдеуден кейін 
шектеусіз пайдалану үшін негізгі ұзақ мерзімдік радионуклидтер бойынша рұқсат етілген үлестік 
белсенділіктің сандық мəндері осы Санитариялық қағидаларға 12-қосымшада келтірілген. 

197. Осы Санитариялық қағидалардың 192-тармағына сəйкес шектеулі пайдалану сана-
тына жатқызылған шикізатты, материалдар мен бұйымдарды пайдалану мүмкін емес немесе 
үйлесімсіз болған жағдайда, олар өнеркəсіптік қалдықтарды көму о рындарындағы арнайы 
бөлінген учаскелерге жіберіледі. Бұл материалдарда алынатын радиоактивтік ластану болмауы 
тиіс. Осындай өндірістік қалдықтарды көму тəртібі, жағдайлары жəне тəсілдері қорытындыға 
сəйкес жүзеге асырылады. 

198. Құрамында осы  Санитариялық қағидалардың 192-тармағында келтірілген мəндерден 
жоғары радионуклидтер бар шикізатты, материалдар мен бұйымдарды пайдалану мүмкін емес 
немесе үйлесімсіз болған жағдайда, олармен радиоактивті қалдықтар сияқты жұмыс істейді. 

10. Радиоактивтік қалдықтарды жинауға, уақытша сақтауға, тасымалдауға жəне 
көмуге қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар

199. Радиоактивті қалдықтар (бұдан əрі - РАҚ) ядролық отын циклындағы объектілерді, 
атомдық электростанцияларды, ядродық энергетикалық қондырғылары бар кемелерде жəне 
басқа да радиациялық көздерді пайдалануға беру жəне шығару кезінде, өндірістік, ғылыми ме-
кемелерде жəне медицинада радиоактивті заттарды қолданған кезде; радиоактивті заттармен 
ластанған аумақты оңалту кезінде, сонымен қатар радиациялық апаттар кезінде қалыптасады. 

200. Радиоактивті қалдықтар агрегаттық күйі бойынша сұйық, қатты жəне газ тəрізді бо-
лып бөлінеді. 

201. Сұйық РАҚ-қа одан əрі пайдалануға жатпайтын кез келген радиоактивті сұйықтар, 
органикалық жəне органикалық емес заттардың ерітінділері, пульпалар, шламдар ж атады. 
Сұйық қалдықтар егер де олардағы радионуклидтердің үлесті белсенділігі ГН-ға 4-қосымшада 
көрсетілген араласу деңгейінен (УВi Бк/кг) 10 еседен аса асып кететін болса радиоактивті 
болып есептеледі. 

202. Қатты РАҚ-қа өзінің ресурсын пайдаланып біткен радионуклидтік көздер, одан əрі 
пайдалануға арналмаған материалдар, бұйымдар, құралдар, биологиялық объектілер, сыртқы 
ортаның ластанған объектілері, олардағы радионуклидтердің үлестік белсенділігі ГН-ға 
6 -қосымшада келтірілген деңгейінен (МАҮБ Бк/кг и МАБ Бк) асып кеткен, шетке шығарылған 
сұйық қалдықтар жатады. 

203. Қалдықтағы радионуклидтік құрамы белгілі кезде егер Бк/кг радионуклидтердің үлестік 
белсенділіктің олардың барынша маңызды белсенділігінің қатынасының МАБ-ға қатынасы 
1-ден асып кетсе, онда олар радиоактив ті болып есептеледі. 

204. Егер де олардың үлестік белсенділігі: 
1)  бета-сəулелегіш радионуклидтер үшін 100 кБк/кг;
2) –альфа-сəулелегіш радионуклидтердің көздері үшін 10 кБк/кг;
3) трансурандық радионуклидтер үшін1 кБк/кг артық болса, онда радионуклидтердің құрамы 

белгісіз қатты қалдықтар радиоактивті болып есептеледі. 
205. Егер де олардың үстіңгі қабатындағы эквивалентті дозаның қуаттылығы (0,1 м) 

бекітілген əдістемелерге сəйкес өлшенген жағдайда фонның үстінен 0,001 мЗв/ч жоғарыласа 
құрамы белгісіз гамма-сəулеленуі қалдықтар радиоактивті деп саналады. 

206. Сұйық жəне қатты РАҚ үлестік белсенділігі бойынша осы Санитариялық қағидаларға 
4-қосымшаның 4-кестесіне сəйкес үш санатқа бөлінеді. 

207. Осы санитариялық қағидаларға 4-қосымшаның 4-кестесінде келтірілген радионуклид-
терге сипаттамалары бойынша қалдықтар əр түрлі  санатқа  жататын болса, онда олар үшін 
қалдықтар санатының неғұрлым жоғары мəні белгіленеді.

208. Қатты қалдықтарды алдын ала сұраптау үшін беттен 0,1 метр қашықтықтағы гам-
ма сəулелену дозасының қуаттылығы осы Санитарлық ережеде 4-қосымшадағы 5-і кестеге 
бекітілген əдістемелерге сəйкес: 

1)  Төмен активті – 0,001 мЗв/ч-ден 0,3 м Зв/ч-ге дейін;
2) Орта активті – 0,3 м Зв/ч-ден 10 м Зв/ч-ге дейін;
3) Жоғары активті – 10 м Зв/ч-ден арты қ болса деңгейі бойынша радиоактивті ластану 

критерийлерді пайдалану ұсынылады.
209. Ұйымдарда радиоактивті қалдықтарды жинау тікелей олардың түзілу орындарында 

əдеттегі қалдықтардан бөлек жəне мынаны: 
1) қалдықтар санаттарын; 
2) агр егаттық күйін (қатты, сұйық); 
3) физикалық жəне химиялық сипаттамаларын; 
4) табиғатын (органикалық жəне органикалық емес); 
5) қалдықтардағы радионуклидтердің жартылай ыдырау кезеңін (жартылай ыдырау 

кезе ңінен бастап сағаттарды, күндерді, жылдарды, он жылдықтарды жəне одан көп кезеңді 
құрайтын); 

6) жарылыс жəне от қауіптілігін; 
7) қалдықтарды қайта өңдеудің қабылданған əдістерін ескере отырып жүргізіледі. 
Ұйымда РАҚ-ты мүмкіндігіне қарай физикалық-, химиялық- жəне биологиялық- инерциялы 

жағдайға ауыстырылды. 
Радиоактивті жəне радиоактивті емес қалдықтарды жəне əртүрлі санаттағы РАҚ-ты олардың 

үлесті белсенділігін төмендету мақсатында бір-бірімен араластыруға болмайды. 
210. Ұйымдарда РАҚ-ты жинау үшін арнайы жинағыш- контейнерлер қарастырылады. 

Қатты РАҚ-ты бірінші рет жинау үшін пластика тəрізді немесе қағаз қаптар қолданылады, со-
дан кейін артынан олар жинағыш-контейнерлерге тиеледі. Полимер үлдерден жасалған қаптар 
механикалық қатты, төмен температураның əсеріне барынша шыдамды жəне оны толтырғаннан 
кейін тығыз жауып қоюға арналған қаптың үстіңгі жағында бауы болу тиіс . Қалдықтарды қапқа 
салғанда қаптың үшкір, кесетін заттар арқылы механикалық бұзылудың алдын алатын шара 
қолдану керек. РАҚ жинағыш-контейнерлерді толтыру олардың шашылу мен төгілу мүмкіндігін 
болдырмайтын жағдайда радиациялық бақылау арқылы жүргізіледі. 

211. Сұйық РАҚ-ты арнайы ыд ыстарға жинайды. Сұйық РАҚ жиналатын ұйымдарда олар-
ды қатты жағдайға келтіру ұсынылады. РАҚ аз мөлшерде болған жағдайда (кемінде тəулігіне 
200 л) оларды сақтау немесе қайта өңдеу үшін мамандандырылған ұйымдарға (МАҰ) жібереді. 
РАҚ-тың маңызды мөлшері болуы мүмкін ұйымдарда (тəулігіне 200 л-ден артық) жоба бой-
ынша арнайы кəріз жүйесі қарастырылады. Арнайы кəрізге радиоактивті емес ағындарды 
тастауға болмайды. 

212. Сұйық РАҚ-ты жер бетіндегі немесе жердің астындағы су объектілеріне, су жинайтын 
алаңдарға жəне топыраққа төгуге болмайды. 

213. Радионуклидтерінің тарау уақыты МАҮБ-ның уақытынан бір жылдан төмен болатын 
аз сақталатын қалдықта рды көмуге жолдама берілмей-ақ, кейін оларды радиоактивті емес 
қалдықтар деп есептеп, ұйымда уақытша сақтауға жол беріледі. 

214. Ұйымда əр түрлі санаттағы РАҚ-ты уақытша сақтау II топтан төмен жұмыстарға 
арналған үй-жайларға қойылатын талаптарға сəйкес жеке үй-жайларда, немесе арнайы 
бөлінген учаскеде іске асырылады. Кондиционерленбеген РАҚ-ты жəне пайдаланылған 
иондаушы сəулелену көздерін жобада қарастырылған мерзімнен артық ұйымда сақтауға 
жол берілмейді. 

215. Эмандайтын радиоактивті заттары бар (радий, торий т.б.) РАҚ контейнерлерін 
сақтау суырмалы шкафта немесе суырмалы шкафтың жұмыс ойығындағы ауа қозғалысының 
жылдамдығы 1,5м/с болатын сору желдеткіші жүйесімен жабдықталға н баспанада жүргізіледі. 

216. РАҚ-ты уақытша сақтау орнынан СПО-ға тасымалдау үшін арнайы көлік контейнерлерін 
пайдаланады. Активтілігі төмен қалдықтарға арналған контейнерлердің конструкциясы қолмен 
тиеуге жəне РАҚ орамаларын түсіруге ыңғайлы. Орта жəне  жоғары активті РАҚ-ты тиеу жəне 
түсіруді механикалық түрде іске асыру қарастырылған. 

217. Жартылай ыдырау мерзімі 15 тəуліктен аз радионуклидтері бар РАҚ-ты басқа РАҚ-тан 
бөлек жинайды жəне белсенділігін сұйық 10 УВ жəне қатты МАҮБ радиоактивті қалдықтардан 
аспайтын деңгейде уақытша сақтау орындарында ұстайды. Осылай ұсталымнан кейін қатты 
қалдықтарды əдеттегі өндірістік қалдықтар сияқты жояды, ал сұйық қалдықтарды ұйым 
айналымдағы шаруашылық-техникалық сумен қамтамасыз ету жүйесінде пайдалана алады 
немесе шаруашылық-тұрмыстық кəрізге құяды. Радионуклидтердің үлестік белсенділігі УВ 
мəнінен аспайтын жағдайда сұйық қалдықтарды су қоймаларына (балық шаруашылығына 
бағытталған су қоймаларынан басқа) төгуге рұқсат етіле ді. 

218. Құрамында органикалық заттардың мөлшері көп РАҚ (тəжірибелік жануарлардың 
өлекселерін) ұстау мерзімдері, егер тоңазытқыш қондырғыларда немесе тиісті ерітінділерде 
сақтау (ұстау) жағдайлары қамтамасыз етілмесе, 5 тəуліктен аспауы тиіс. 

219. РАҚ-ты жинауға, сақтауға жəне тапсыруға жауапты ұйым əкімшілігінің бұйрығымен 
тағайындалады. Жауапты тұлға жұмыс кезінде пайда болған РАҚ-ты жиналуына, уақытша 
сақталуына жəне жойылуына үнемі бақылау жүргізеді. Көрсетілген мə ліметтер нормалау 
құжаттарына сəйкес орталықтандырылған көмуге жіберетін РАҚ-ты есепке алу журналына 
тіркеледі. 

220. Ұйымның əкімшілігі тағайындаған комиссия кемінде жылына бір рет көмуге арналған 
арнайы мекемелерге жіберілген, сондай-ақ ұйымдағы РАҚ саны есебінің дұрыс жүргізілуін 
тексереді 

221. Радиоактивті қалдықтарды тасымалдауға, кондиционерлеуге, қайта өңдеуге жəне 
көмуге қойылатын талаптар жекелеген санитариялық қағидалармен реттеледі. 

11. Өндірістік радиациялық бақылауды жүзеге асыруға қойылатын
санитариялық-эпидемиологиялық талаптар

  222. Радиациялық бақылау иондаушы сəулеленудің адамға барлық негізгі əсер ету 
түрлерін қамтиды. 

223.  Радиациялық бақылаудың мақсаты адамның барлық тіршілік ету жағдайларында 
персоналдың, пациенттердің жəне халықтың жеке жəне ұжымдық сəулелену дозалары туралы 
ақпарат, сондай-ақ радиациялық жағдайды сипаттайтын барлық регламенттелетін шамалар 
туралы мəліметтер алу болып табылады. 

224. Радиациялық бақылау объектілері: 
1) өндірістік жағдайларда оларға иондаушы сəулелену əсері болған кезде А жəне Б тобы 

персоналы; 
2) медициналық рентгендік-радиологиялық емшараларды орындау кезінде пациенттер; 
3) табиғи жəне техногендік сəулелену көздері əсер еткен кезде халық; 
4) адамның тіршілік ету ортасы болып табылады. 
225. Техноге ндік сəулелену көздері ұстау кезінде радиациялық бақылау персонал мен 

халықтың сəулелену деңгейлерін айқындайтын барлық негізгі радиациялық көрсеткіштерге 
жүзеге асырылуы тиіс. Əрбір ұйымда радиациялық бақылау жүйecі бақылау түрлерінің, 
радиометрлік жəне дозиметрлік аппаратура типтерінің, өлшеу орындары мен бақылау 
кезеңділігінің нақты тізбесі көзделуі тиіс. 

Өндірістік жағдайларда табиғи сəулелену көздерінің персоналдың сəулеленуіндегі үлесі 
ол жылына 1 мЗв асатын жағдайларда бақыланады жəне есепке алынады. 

226. Жеке дозиметрлерді пайдалану арқылы бақылау А тобының персоналы санаты үшін 
міндетті болып табылады. Персоналдың сəулеленуін жұмыстың сипатына  байланысты жеке 
бақылауға мыналар кіреді: 

1) тері жабыны мен жеке қорғаныш құралдарының ластануын радиометрлік бақылау; 
2) тура жəне/немесе жанама радиометрия əдістерін қолдану арқылы ағзаға радиоактивті 

заттардың түсу сипатын, динамикасын жəне деңгейлерін бақылау; 
3) жеке дозиметрлер қолдану арқылы немесе есептеу жолымен сырттай бета-, гамма- 

жəне рентгендік сəулелену, сондай-ақ нейтрон дозаларын бақылау. Радиациялық бақылау 
нəтижелері бойынша персоналдың тиімді дозаларының мəндері есептеледі, ал қажет болған 
жағдайда жекелеген ағзалардың эквивалентті сəулелену дозаларының мəндері айқындалады.

227. Радиациялық жағдайды бақылауға жүргізілетін жұмыстар сипатына байланысты 
мыналар кіреді: 

1) жұмыс орындарында, жапсарлас үй-жайларда, ұйым аумағында, санитариялық-қорғаныш 
аймағы мен байқау аймағында рентген, гамма жəне нейтрондық сəулелену дозаларының 
қуатын, иондаушы сəулелену бөлшектері ағынының тығыздығын өлшеу; 

2) жұмыс беттерінің, жабдықтың, көлік құралдарының, персоналдың жеке қорғаныш құрал-
дарының, тері жабындары мен киімінің радиоактивті заттармен ластану деңгейлерін өлшеу; 

3) жұмыс үй-жайларының ауасындағы газдар мен аэрозольдердің көлемдік белсенділігін айқындау; 
4) радиоактивті заттардың шығарындылары мен төгінділерінің белсенділігін өлшеу не-

месе бағалау; 
5) санитариялық-қорғаныш аймағы мен байқау аймағындағы қоршаған орта объектілерінің 

радиоактивтік ластану деңгейлерін өлшеу.
228. І жəне ІІ санаттардың объектілерін өндіріст ік радиациялық бақылау жүйесіне мы-

налар кіреді: 
1) стационарлық автоматтандырылған техникалық құралдар негізінде үзіліссіз бақылау; 
2) бірге алып жүретін жəне жылжымалы техникалық құралдар негізінде жедел бақылау; 
3) стационарлық зертханалық аппаратура, талдау үшін сынамалар сұрыптау жəне дайын-

дау құралдары негізінде зертханалық талдауды пайдалануы тиіс. 
Автоматтандырылған жүйелер ақпаратты бақылауды, тіркеуді, бейнелеуді, жинауды, 

өңдеуді, сақтауды жəне беруді қамтамасыз етуі тиіс. 
229. Өздігінен бөлінудің тізбекті реакциясы туындауы мүмкін мөлшерде бөлінетін мате-

риалдармен жұмыстар жүргізілетін үй-жайларда, сондай-ақ ядролық реакторлар мен шекті 
жинақтауларда жəне жұмыстар жүргізу кезінде радиациялық жағдай елеулі өзгеруі мүмкін 
басқа да І сыныпты жұмыстар кезінде дыбыстық жəне жарықпен дабыл беру құрылғылары 
бар радиациялық бақылау аспаптарын орнатады, ал персонал апаттық дозиметрлермен 
қамтамасыз етіледі. 

230. Персоналдың сəулелену дозаларын жеке бақылау нəтижелері 50 жыл бойы сақталады. 
Жеке бақылау жүргізу кезінде жылдық тиімді жəне эквивалентті дозалардың, соңғы 5 жылдағы 
тиімді дозаның, сондай-ақ бүкіл кəсіптік қызмет кезеңі ішінде жинақталған жиынтық дозаның 
есебі жүргізіледі. Персоналдың жеке сəулелену дозаларының деректері (жылдық жəне жар-
ты жылдық) осы Санитариялық қағидаларға 13-қосымшаға сəйкес «Иондаушы сəулеленудің 
техногендік көздерін қалыпты пайдалану жағдайларында персонал адамдарының сəулелену 
дозалары туралы мəліметтер» № 1-ДОЗ нысаны бойынша жəне «Радиациялық апат неме-
се жоспарланатын көтеріңкі сəулелену жағда йларында персонал адамдарының, сондай-ақ 
апаттық сəулеленуге ұшыраған халық адамдарының сəулелену дозалары туралы мəліметтер» 
№ 2-ДОЗ нысаны бойынша ресімделеді жəне халықтың санитариялық-эпидемиологиялық 
саламаттылығы саласындағы уəкілетті органға ұсынылады. 

231. Жеке сəулелену дозасы кейіннен жеке карточкаға енгізу арқылы журналда, сондай-ақ 
ұйымда деректер базасын құру үшін машина тасымалдаушыға тіркеледі. Сəулелену көздерімен 
жұмыс жүргізілетін басқа ұйымға ауысқан жағдайда жұмыскердің жеке карточкасының көшірмесі 
жаңа жұмыс орнына табысталуы тиіс, түпнұсқасы бұрынғы жұмыс орнында 50 жыл сақталады. 

232. Сəулелену көздерімен жұмыс істеуге іссапарларға жіберілетін адамдарға алынған 
сəулелену дозалары туралы толтырылған жеке карточканың көшірмесі берілуі тиіс. Іссапарға 
жіберілген адамдардың сəулелену дозалары туралы деректер олардың жеке карточкала-
рына кіруі тиіс. 

233. Техногендік сəулелену көздерімен жұмыстар жүргізілетін ұйымдарда бақылау 
деңгейлері белгіленуі тиіс. 

Бақылау деңгейлерінің тізбесі мен сандық мəндері жұм ыс жағдайларына сəйкес жəне 
қорытынды негізінде айқындалады. 

234. Бақылау деңгейлерін белгілеу кезінде мыналарды ескере отырып оңтайландыру 
қағидатын басшылыққа алу керек: 

1) радиациялық əсердің уақыт ішіндегі біркелкі еместігі; 
2) осы объектідегі радиациялық əсердің қол жеткізілген деңгейін рұқсат етілген деңгейден 

төмен сақтаудың орындылығы; 
3) радиациялық жағдайды жақсарту бойынша іс-шаралардың тиімділігі. 
Жұмыс сипаты өзгерген кезде бақылау деңгейлерінің тізбесі мен сандық мəндері 

нақтылануға жатады. Атмосфера ауасындағы жəне су қоймалары суындағы радионуклидтердің 
көлемдік жəне меншікті бақылау деңгейлерін айқындау кезінде олардың азық-түлік тізбектері 
бойынша түсу мүмкіндігін жəне сол жерде жиналған радионуклидтердің сырттай сəулеленуін 
ескеру керек. 

235. Радиациялық бақылаудың нəтижелері дозалар шектерінің мəндерімен жəне бақылау 
дең гейлерімен салыстырылады. Бақылау деңгейлерінің жоғарылауын ұйым əкімшілігі тал-
дауы тиіс. 

Өндірістік бақылау, радиациялық қауіпсіздікті бақылау нəтижелерін талдау əр объектіде 
жүзеге асырылады, бағалау нəтижелері жыл сайын ұйымның жəне аумақтың радиациялық-
гигиеналық паспортына енгізіледі. Радиациялық қауіпсіздікті бақылау деректері радиациялық 
ахуалды бағалауға, бақылау деңгейлерін анықтауға, сəулелену дозаларын төмендету бойынша 
іс-шараларды əзірлеуге жəне олардың тиімділігін бағалауға, ұйым мен аумақтың радиациялық-
гигиеналық паспорттарын жүргізуге пайдаланылады. ИСК-мен жұмыс түріне байланысты 
радиациялық-гигиеналық паспорттың нысаны əзірленеді жəне ұйымның əкімшілігі бекітеді, 
ол халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы мемлекеттік 
органның ведмоствасымен келісіледі. 

Ұйым (кəсіпорын) мен аумақтың радиациялық-гигиеналық паспорттарының үлгілік нысаны 
осы Санитариялық қағидаларға 14-қосымшада көрсетілген. 

Персонал үшін ГН-да белгіленген дозалар шектерінен немесе халықтың сəулелену квота-
ларынан асу жағдайлары туралы ұйым əкімшілігі халықтың санитариялық-эпидемиологиялық 
саламаттылығы саласындағы мемлекеттік орган ведомствосының аумақтық бөлімшесін ха-
бардар етеді. 

12. Мұнай-газ кешені объектілерін өндірістік радиациялық бақылауға қойылатын 
санитариялық-эпидемиологиялық талаптар

 236. Мұнай жəне газды өндіру, өңдеу жəне тасымалдау барысында қоршаған ортаға 
уран-238 (бұдан əрі -238 U), торий -232 (бұдан əрі -232 Th), сондай-ақ калий-40 (бұдан əрі 
-40K) тобының табиғи радионуклидтері түседі. Радионуклидтер жекелеген жағдайларда 
жұмыскерлердің, халықтың көтеріңкі сəулеленуі мүмкін, сондай-ақ қоршаған ортаның ластануы 
мүмкін деңгейлерге дейін шоғырлана отырып, жабдықтардың ішкі бетіне (сорғы-компр ессор 
құбырлардың, сыйымдылықтардың жəне басқаларының), ұйымның аумағына жəне жұмыс 
үй-жайларының беттеріне тұнады. 

237. Минералды органикалық шикізаттарды өндіру жəне бастапқы өңдеудің технологиялық 
процестер бойынша жұмыс орындарында мұнай-газ кешенінің ұйымдары (бұдан əрі – МГК) 
жұмыскерлерінің өндірістік жағдайларда негізгі табиғи көздермен сəулеленуі мыналар бо-
луы мүмкін: 

1) құрамында табиғи радионуклидтер бар кəсіптік сулар;
2) мұнай-газ өндіретін жəне өңдейтін ұйымдардың табиғи радионуклидтермен ластанған 

аумақтары (аумақтың жекелеген учаскелері);
3) технологиялық жабдықтарда, ұйымның аумағында жəне жұмыс үй-жайларының бетінде 

құрамында жоғары деңгейде табиғи радиону клидтер бар тұз түзілімдері;
4) құрамында жоғарғы деңгейде табиғи радионуклидтер бар өндірістік қалдықтар;
5) жөндеу, тазарту жəне уақытша сақтау орындарындағы табиғи радионуклидтермен 

ластанған көлік құралдары жəне технологиялық жабдықтар;
6) құрамында жоғарғы деңгейде табиғи радионуклидтер бар суларды шашыратуға байла-

нысты технологиялық үдерістер;
7) айтарлықтай тиімді булану алаңдары бар (ашық қоймалар мен булану алаңдары, өнім 

мен технологиялық сулардың ағып кететін орындары, резервуарлар мен өнімді сақтау қоймасы) 
жəне  мұнайдың жекеленген фракцияларының қарқынды булануы, судың аэрациялануы мүмкін 
технологиялық учаскелер; 

8) жұмыс үй-жайларының ауасына радон изотоптары (радон-222 мен торон-220) қарқынды 
түсуі мүмкін, сондай-ақ радон мен торонның ыдырауының қысқа мерзімді еншілес өнімдері 
(бұдан əрі - РЕӨ жəне ТЕӨ) түзілетін технологиялық үдерістер;

9) жұмыс аймағының ауасында табиғи радионуклидтер жоғары деңгейде болатын өндірістік 
шаң-тозаңд ар;

10) кейбір жағдайларда сыртқы сəулелену көзі сұйытылған газ бар пайдаланылатын бал-
лон болуы да мүмкін (газда радонның жоғары шоғырлануы кезінде гамма-сəулелену көздері 
радонның еншілес өнімдері - қорғасын-214 жəне висмут-214 болып табылады).

238. Жұмыскерлердің өндірістік сəулеленуінің тиімді жиынтық дозасы табиғи 
радионуклидтердің сыртқы гамма-сəулеленуі есебінен жəне радон изотоптарының жəне 
олардың қысқа мерзімдік еншілес өнімдері мен ұзақ мерзімдік табиғи радионуклидтердің 
өндірістік шаң-тозаңмен ингаляциялы түсуі кезінде ішкі сəулелену есебінен құралады.

239. Халықтың жəне МГК ұйымдары жұмыскерлерінің радиациялық қауіпсіздігі: 
1) жұмыскерлердің жəне тұрғындардың сыни топтарының табиғи сəуле көздерінен жеке 

тиімді дозалардың белгіленген шектерінен аспауы; 
2) МГК объектілерін жобалау кезінде радиациялық қауіпсіздік жөніндегі іс-шараларды 

жəне ұйымның жұмысы үдерісінде құрамында жоғары деңгейдегі табиғи радионуклидтер 
бар өндірістік қалдықтармен жұмыс жүргізу бойынша, сондай-ақ объект аумақтарын олар 
пайдаланудан шығарылғаннан кейін сауықтыру кезіндегі талаптарды есепке алуды негіздеу; 

3) МГК ұйымдары жұмыскерлерінің жеке сəулелену дозасын жəне санын жəне халықтың 
сыни тобының табиғи сəулелену көздерімен сəулелену деңгейлерін, сондай-ақ адамдар өмір 
сүретін ортасы объектілерінің табиғи радионуклидтермен ластануын төмен деңгейде ұстап тұру 
жөніндегі іс-шарала рды əзірлеу жəне жүзеге асыру есебінен қамтамасыз етіледі. 

240. МГК жұмыскерлерінің өндірістік жағдайларда табиғи сəулелену көздерімен 
сəулеленудің жылдық жеке тиімді дозасы 5 мЗв/жыл аспауы тиіс. 

241. 5 мЗв/жыл болатын тиімді дозаға сəйкес келетін, олардың əрқайсысы бөлек жылына 
жұмыс ұзақтығы 2000 сағат кезінде жəне жұмыскерлердің орташа тыныс алу жылдамдығы 
сағатына 1,2 текше метр (бұдан əрі - м3/сағ) болғанда, радиациялық факторлардың орташа 
жылдық мəндері 230-тармақ бойынша мынаны құрайды:

1) жұмыс орнындағы гамма-сəулеленудің тиімді дозасының қуаты - сағатына 2,5 микро-
Зиверт (бұдан əрі – мкЗв/сағ);

2) тыныс алу аймағының ауасындағы радонның эквивалентті тепе-тең көлемдік белсенділігі 
(бұдан əрі – ЭТКБ) – текше метрге 310 Беккерель (бұдан əрі - Бк/м3);

3) тыныс алу аймағының ауасындағы торонның эквиваленттік тепе-тең көлемдік белсенділігі 
- 68 Бк/м3;

4) өз қатарындағы мүшелермен радиоактивтік тепе-теңдікте уран-238-дің өндірістік 
тозаңдағы үлестік белсенділігі килограммға 40/f килоБеккерель (бұдан əрі – кБк/кг), мұнда f - 
жұмыскерлердің тыныс алу аймағындағы ауаның орташа жылдық жалпы тозаңдануы, текше 
метрге миллиграмм (бұдан əрі - мг/м3);

5) өз қатарындағы мүшелермен радиоактивтік тепе-теңдікте торий-232-нің өндірістік 
тозаңдағы үлестік белсенділігі 27/f кБк/кг, мұнда f - жұмыскерлердің тыныс алу аймағындағы 
ауаның орташа жылдық жалпы тозаңдануы, мг/м3. 

Жұмыс орындарында бір мезгілде бірнеше радиациялық факторлар əсер еткен кезде 
мынадай шарт орындалуы тиіс: əсер ететін факторлар шамаларының жоғарыда көрсетілген 
мəндерге қатынасының қосындысы 1-ден аспауы тиіс;

6) жұмыскерлердің осы санитариялық қағидалардың 233-тармағында санамаланған 
жағдайлардан айырмасы бар жағдайларда сəулеленген кезде жылдық радиациялық 
факторлардың орташа мəндері халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы 
саласындағы мемлекеттік органның ведомоствосымен келісім бойынша белгіленеді. 

242. Құрамында жоғарғы деңгейде табиғи радионуклидтер бар мұнай-газ саласы 
ұйымдарының өндірістік қалдықтарын ұстау кезінде радиациялық қауіпсіздікті қамтамасыз 
ету нормалау құжаттарына сəйкес жүзеге асырылады. Егер алғашқы зерттеп-қарау бойын-
ша жұмыскерлердің көтеріңкі сəулеленуі анықталмаса, ал өндірістік қалдықтардағы табиғи 
радионуклидтердің тиімді үлестік белсенділігі 1,5 кБк/кг аспайтын болса, онда одан арғы 
радиациялық бақылау міндетті емес. 

243. Мұнай-газ саласы ұйымдары жұмыскерлерінің өндірістік жағдайларда табиғи сəулелену 
көздерімен тиімді сəулелену дозасы гигиеналық нормативтерден аспауы тиіс. 

Сəулелену дозасы жылына  1 мЗв/жыл асқан жағдайда жұмыскерлер табиғи сəулелену 
көздерімен өндірістік сəулеленудің көтеріңкі дозасына ұшырайтын адамдарға жатады. 

244. мұнай-газ саласы объектілерінде радиациялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету бойынша 
талаптар нормалау құжаттарына сəйкес жүзеге асырылады

Егер жұмыскерлердің табиғи радионуклидтерден сəулеленуі 1 мЗв/жыл асатын болса не-
месе объектінің жұмысы нəтижесінде табиғи радионуклидтердің тиімді үлестік белсенділігі 1,5 
кБк/кг асатын өндірістік қалдықтар түзілетін болса (немесе бар болса),. 

245.  Жұмыскерлердің табиғи көздермен сəулелену деңгейлері көтеріңкі мұнай-газ са-
ласы ұйымдарының немесе жекелеген жұмыс орындарының тізбесі, сондай-ақ ұйымдағы 
құрамында табиғи радионуклидтер бар (құрылып жатқан) өндірістік қалдықтар санаты алғашқы 
радиациялық тексеру нəтижелері бойынша белгіленеді жəне оны нақты тексеру деректері 
бойынша нақтыланады. 

246. Егер жұмыскерлердің сəулеленуінің жоғарылауына алып келуі мүмкін елеулі 
өзгерістер: жаңа көкжиектерді немесе кен орындарын игеру, өндіру технологиясының өзгеруі, 
жеткізушілердің өзгеруі (шикізатты өңдеу жəне тасымалдау жөніндегі ұйымдар үшін) жəне 
басқа жағдайлар болса мұндай ұйымды қайталап тексеруді қайталау керек, бірақ 3 жылда 
кемінде 1 рет. 

 247. Егер ұйымда жұмыскерлердің көтеріңкі сəулеленуі анықталмаған болса, бірақ І не-
месе одан жоғары санатты өндірістік қалдықтар бар немесе түзілетін болса, онда өндірістік 
радиациялық бақылау белгіленеді. 

248. Егер тексеру қорытындылары бойынша жұмыскерлердің табиғи көздермен өндірістік 
сəулеленуінің жылдық дозасының 1 мЗв/жыл асқаны анықталса, онда радиациялық жағдайға 
дозаның құрылымын жəне жұмыскерлердің жиынтық сəулелену деңгейлерін бағалау 
мақсатында егжей-тегжейлі тексеру жүргізіледі.

249. Жұмыскерлердің өндірістік сəулеленуінің тиімді дозалары 1 мЗв/жыл бастап 2 мЗв/
жыл дейін болатын ұйымдарда жұмыскерлердің барынша үлкен сəулелену деңгейлері бар 
жұмыс орындарында радиациялық бақылау жүргізіледі. 

250.  Жұмыскерлердің өндірістік сəулеленуінің тиімді дозалары 2 мЗв-тен асатын 
ұйымдарда радиациялық бақылау өндірістік радиациялық бақылау бағдарламасына сəйкес 
тұрақты жүргізіледі, сондай-ақ сəулеленуді төмендету бойынша іс-шаралар жүзеге асырылады. 

Жұмыскерлердің сəулелену деңгейлерін белгіленген нормативтен жедел төмендету 
мүмкін болмаған жағдайда, жұмыскерлер жұмыс жағдайына байланысты А тобының персо-
налына теңестіріледі. 

251. Егер ұйымның ағымдағы жұмысы есебінен, сонымен бірге оның қызметі аяқталған 
соң ұйым аумағы сауықтырылғаннан кейін тұрғындардың сыни тобының сəулеленуінің орта-
ша жылдық тиімді дозасы 0,1 мЗв/жыл аспайтын болса, МГК ұйымдарының əсері бар аймақта 
тұратын тұрғындардың радиациялық қауіпсіздігі қамтамасыз етіледі. 

252. Өндірістік бақылау бағдарламасын əзірлеу барысында мыналарды жүргізу қажет:
1) жұмыскерлердің табиғи сəуле көздерімен өндірістік сəулеленуінің ең жоғары ықтимал 

дозаларын жəне ұйымда өндірістік қалдықтардың бар болуын есептей отырып, радиациялық 
жағдайды алғашқы бағалау;

2) жұмыскерлердің табиғи сəуле көздерімен өндірістік сəулеленуінің дозалары құрылымын 
қоса алғанда радиациялық жағдайды толық бағалауды МГК ұйымдары жұмыскерлерінің 
табиғи көздермен сəулеленуінің дозаларын бағалау əдістемесі бойынша осы Санитариялық 
қағидаларға 15-қосымшаға сəйкес жүргізеді; 

3) жұмыскерлердің сəулеленуінің негізгі көздерін жəне сəулелену жолдарын анықтау, 
сондай-ақ өндірістік қалдықтар сыныптамасын жəне өндірістік радиациялық бақылау түрлерін 
жəне көлемін белгілеу.

253. Мұнай-газ саласы ұйымдарындағы өндірістік радиациялық бақылау нормалау 
құжаттарына сəйкес жүзеге асырылады. 

254. МГК ұйымдарында жұмыскерлердің сəулелену деңгейлерін бағалау жəне өндірістік 
қалдықтардың санатын белгілеу үшін радиациялық бақылау мынаны қамтамасыз етуі тиіс: 

1) салыстырмалы жиынтық олқылықтары 20% артық емес өндіріс қалдықтары 
сынамаларындағы Атиім мəнін анықтау, бұл ретте өлшеуді орындау əдістемелері уран жəне 
торийдың тепе-тең қатарлары үшін де, сол сияқты оларда радиоактивтік тепе-теңдік болмаған 
жағдайда да Атиім сандық мəнін анықтауды қамтамасыз етуі тиіс, ал анықтаманың жиынтық 
олқылығы 20%-дан аспауы үшін Атиім мəні үшін 1000 Бк/кг-дан артық;

2) өндірістік қалдықтардың бетінен 0,1 м қашықтықта жəне жұмыс орындарында сағатына 
0,1 микроГрей (бұдан əрі – мкГр/сағ) жəне одан жоғары гамма-сəулелену дозаларының 
қуатын айқын өлшеу;

3) жиынтық олқылықтар 30% артық емес ауада радон ЭТКБ үшін – 25 Бк/м3 жоғары 
мəндерде жəне торон ЭТКБ үшін - 5 Бк/м3 жоғары болғанда радон изотоптарының ЭТКБ өлшеу; 

4) ұйым жұмыскерлерінің тыныс алу аймағында ауаның тозаңдануының 1 мг/м3 жəне одан 
жоғары орташа жылдық жалпы тозаңдануын айқын анықтау;

5) жұмыскерлердің тыныс алу ай мағында өндірістік тозаңда уран-238 жəне торий-232 
қатарының негізгі радионуклидтері үшін табиғи радионуклидтердің үлестік белсенділігін анықтау 
(осы Санитариялық қағидаларға 16-қосымшаның 1,2-кестелері).

255. Өндірістік радиациялық бақылау жүргізу барысында жұмыскерлердің табиғи сəулелену 
көздерімен өндірісті сəулелену дозаларын бағалау мақсатында үлесі 20% асатын радиациялық 
факторлардың мəндеріне аспаптық өлшемдер жүргізуге жол беріледі. Бұл ретте сəулеленудің 
жиынтық дозаларына бақыланбайтын параметрлердің үлесі тиісті коэффициенттерді енгізу 
арқылы ескеріледі. 

256. Өндірістік қалдықтарды алғашқы сұрыптау (сыныбын бағалау) ста ндартты жағдайларда 
қалдықтың массасы мен орналасу түрін, өлшеу нүктелерінің орналасуын есепке ала отырып, 
гамма-сəулелену дозаларының қуатын өлшеу жолымен жүзеге асырылады. Аталған өлшемдер 
үшін ауыспалы коэффициент қалдықтарды гамма-спектрометрлік талдау негізінде анықталады. 
Өндірістік қалдықтардың сыныбын түпкілікті белгілеу гамма-спектрометрлік талдаулардың 
қорытындысы бойынша жүргізіледі.

 13. Металл сынықтарын өндірістік радиациялық бақылауды жүзеге асыруға 
қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар

 257. Металл сынықтарын жинаумен (дайындаумен), сақтаумен, қайта өңдеумен жəне 
өткізумен байланысты жұмыстарды орындау құқығына лицензиясы бар заңды жəне жеке 
тұлғалар ұйымға келіп түсетін барлық металл сынықтарын өндірістік радиациялық бақылауды 
қамтамасыз етеді. 

258. Өндірістік радиациялық бақылауға кіреді: 
1) металл сынықтары партиясы бетінің жанында гамма-сəулелену деңгейлерінің табиғи 

фоннан 0,05 мкЗв/сағ артуын айқын анықтау;
2) партияның бетінен (көлік жүйесінен) 10 см ара қашықтықта гамма-сəулелену БДҚ-сын 

0,2 мкЗв/сағ асатын металл сынықтары партиясындағы барлық жергілікті көздерді анықтау; 
3) өлшеу жүргізетін орындардағы альфа сəулелену ағынының тығыздығының бар болу-

ын айқын анықтау; 
4) өлшеу жүргізетін орындардағы бета сəулелену ағынының тығыздығының бар болуын 

айқын анықтау. 
259. Өндірістік радиациялық бақылау:
1) металл сынықтарын жинау орындарында, қоймаларда (алаңдарда) қабылдаған кезде;
2) металл сынықтарының партиясын өткізуге дайындаған кезде;
3) металл сынықтары тиелген көлік құралдарын тұтынушыға жіберу алдында;
4) тұтынушы металл сынықтарын алған кезде;
5) иондаушы сəулелену көздері бар аспаптары, аппараттары немесе басқа да жабдықтары 

бар көлік құралдарын к əдеге жаратқан кезде; 
6) аспаптарының шкалалары құрамында тұрақты əсер ететін радионуклидтер бар жарық 

құрамы бар болғанда көлік құралдарын кəдеге жаратқан кезде; 
7) радиоактивті заттарды сақтау немесе металл сынықтары фрагменттерін тасымалдау 

жүзеге асырылған көлі к құралдарын кəдеге жаратқан кезде жүргізіледі. 
 260. Металл сынықтары партиясының радиоактивті ластануын өлшеу мына параметрлер 

бойынша жүргізіледі: 
1) гамма-сəулелену БДҚ-ы;
2) альфа-бөлшектер ағынының тығыздығы;
3) бета-бөлшектер ағынының тығыздығы. 
261. Өндірістік радиациялық бақылау жүргізу үшін металл сынықтарында осы қағидалармен 

белгіленген деңгейлерден асатын радиоактивті ластануды анықтауды қамтамасыз ететін 
дозиметри ялық жəне радиометриялық аппаратура пайдаланылады. Өндірістік радиациялық 
бақылау аппаратурасының Мемлекеттік тексеру сертификаттары болуы тиіс. 

262. Өндірістік радиациялық бақылау қорытындылары осы Санитариялық қағидаларға 
17-қосымшаға сəйкес металл сынықтарын өндірістік радиациялық бақылаудың арнайы жур-
налында тіркелуі тиіс. 

263. Өндірістік радиациялық бақылау осы Санитариялық қағидаларға 18-қосымшада 
көрсетілген металл сынықтарына өндірістік радиациялық бақылау жүргізу əдістемесіне 
сəйкес жүргізіледі.

264. Жабдықтар, көлік құралдары жəне басқа да түсті жəне қара металл бұйымдары 
бөлшектеу алдында өндірістік радиациялық бақыла удан өтеді. Жабдық иесі радиоактивті 
көздер бар барлық аспаптарды, сондай-ақ тұрақты əсер ететін жарық құрамы бар аспап-
тарды бөлшектейді. 

265. Аспаптар мен жабдықты бөлшектегеннен кейін қайта өндірістік радиациялық бақылау 
жүргізіледі. 

266. Металл сынықтарын орналастыруға арналған алаңдар мен үй-жайлар оларды пай-
даланудан бұрын өндірістік радиациялық бақы лауға жатады. 

Алаңдардың қоршауы, жарығы, қатты жабыны жəне атмосфералық суларды ағызуға 
арналған арналары болуы тиіс. 

267. Егер: 
1) сынықтардың бетіндегі гамма-сəулелену БДҚ-ы жергілікті жердің табиғи фонынан 0,2 

мкЗв/сағ аспаса;
2) альфа сəулелену тығыздығы 1 шаршы сантиметрге 0,04 беккерель (бұдан əрі - Бк/

см2) аспаса;
3) бета сəулелену тығызды ғы 04 Бк/см2 аспаса металл сынықтарының партиясын өткізуге 

жол беріледі. 
268. Заңды тұлғалар гамма-сəулелену деңгейі табиғи фоннан 0,2 мкЗв/сағ асатын аймаққа 

бөтен адамдардың кіруін шектейтін шаралар қолданады. 
269. Металл сынықтарының радиоактивті ластануы анықталған жағдайда, заңды тұлғалар 

жұмысты одан əрі тоқтатады жəне 24 сағат ішінде тиісті аумақтағы халықтың санитариялық-
эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы мемлекеттік орган ведомствосының аумақтық 
бөлімшесіне хабардар етеді. 

270. Металл сынық тары партиясының кейбір учаскелерінде радиациялық ластану 
анықталған жағдайда, өндірістік радиациялық бақылау мыналарды: 

1) гамма-сəулеленудің барлық локальды көздерін анықтау мақсатында ме талл 
сынықтарының барлық партиясын толық тексеруді;

2) металл сынықтары партиясының бетіндегі гамма-сəулеленудің БДҚ-сына өлшеу жүргізуді;

(Жалғасы 17-бетте) 
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3) металл сынықтары бетінің альфа жəне бета активті радионуклидтермен ластанудың 
бар болуын міндетті жəне толық тексеруді; 

4) гамма-сəулеленудің БДҚ-сын 0,05 мкЗв/сағ аспайтын төменгі шегін сенімді мəнімен ме-
талл сынықтары құрамындағы радионуклидтердің гамма-сəулеленудің бар болуын анықтауды;

5) өлшеу жүргізілетін орында 0,04  (бөлшектен (см2.с) асатын альфа-сəулелену ағыны 
тығыздығының бар болуын айқын анықтауды;

6) өлшеу жүргізілетін орындарда 0,4 (бөлшектен (см2.с) асатын бета-сəулелену ағыны 
тығыздығының бар болуын айқын анықтауды қамтуы тиіс. 

271. Металл сынықтарында анықталған барлық жергілікті көздер одан алып тасталуы 
жəне кəдеге жаратылуы тиіс.

272. Радиоактивтік көзді металл сынығынан алып тастауды арнайы дайындалған ма-
мандар жүргізіледі. 

273. Металл сынықтары партиясынан алынған локальды көздер уақытша сақтау үшін 
олардың сақталуын жəне оларға бөтен адамдардың рұқ сатсыз кіруін болдырмайтын арнайы 
тағайындалған үй-жайларда орналастырылған металл контейнерлерге салынады. Алынған 
жергілікті көздер бар контейнер орналасқан үй-жайдың қабырғаларының сыртқы бетіндегі 
гамма-сəулелену БДҚ-ы (табиғи фонды есепке алмағанда) 0,1 мкЗв/с  аспауы тиіс. 

14. Жеке қорғаныш жəне жеке гигиена құралдарын пайдалануға қойылатын 
санитариялық-эпидемиологиялық талаптар

 274. Сəулелену көздерімен жұмыс істейтін немесе осындай жұмыстар жүргізілетін уча-
скелерге баратын барлық адамдар жұмыстар түріне жəне сыныбына сəйкес жеке қорғаныш 
құралдарымен қамтамасыз етіледі. 

275. Ашық түрде І сынып радиоактивті заттарымен жұмыстар кезінде жəне ІІ сынып 
жекелеген жұмыстары кезінде персоналда жеке қорғаныштың негізгі құралдары жиыны бо-
луы, сондай-ақ ықтимал радиоактивтік ластану деңгейі мен сипатына б айланысты қосымша 
қорғаныш құралдары болуы тиіс. 

Жеке қорғаныш құралдарының негізгі жиынына: арнайы ішкиім жəне аяқ киім, шұлық, 
комбинезон немесе костюм (кеудеше, шалбар), қалпақ немесе дулыға, қолғаптар, бір рет 
қолданылатын сүлгілер мен бет орамалдар, тыныс алу органдарын қорғау құралдары 
(ауаның ластануына байланысты) кіреді. ІІ сыныптың жұмыстары кезінде жəне ІІІ сыныптың 
жекелеген жұмыстары кезінде персонал халаттармен, қалпақтармен, қолғаптармен, жеңіл 
аяқ киіммен жəне қажет болған жағдайда тыныс алу мүшелерінің қорғаныш құралдарымен 
қамтамасыз етілуі тиіс. 

276. Радиоактивті заттармен жұмыстарға арналған жеке қорғаныш құралдары белсенділікті 
жақсы жоятын материалдардан жасалуы не бір рет қолданылатын болуы тиіс. 

277. Радиоактивті ерітінділермен жəне ұнтақтармен жұмыс істейтін адамдарда, сондай-
ақ радиоактивтік заттармен жұмыстар жүргізілетін үй-жайларды жинайтын персоналда жеке 
қорғаныш құралдарының негізгі құралдары жиынынан басқа қосымша пленка материалдар-
дан немесе полимерлі жабыны бар материалдардан жасалған арнайы киімі: алжапқыштар, 
жеңқаптар, кеудешелер, шалбарлар, резеңке немесе пластик арнайы аяқ киім болуы тиіс. 

278. Радионуклидтермен ластанған металды дəнекерлеу немесе кесу бойынша жұмыстар 
атқаратын персонал ұшқынға төзімді белсенділігі жақсы жойылатын материалдардан жасалған 
арнайы жеке қорғаныш құралдарымен жабдықталады. 

279. Тыныс алу ағзаларының қорғаныш құралдарын (сүзгіш немесе оқшаулағыш) үй-жай 
ауасының радиоактивті заттармен ықтимал аэрозольді ластану жағдайларында (ұнтақтармен 
жұмыстар жүргізу, радиоактивті ерітінділерді булануы) қолдану қажет. 

280. Үй-жай ауасының радиоактивті газдармен немесе булармен ластануы мүмкін жұмыстар 
кезінде (апаттарды жою, жөндеу жұм ыстары) немесе сүзгіш құралдар қолдану радиациялық 
қауіпсіздікті қамтамасыз етпейтін болса оқшаулағыш қорғаныш құралдарын (пневматикалық 
костюмдер, пневматикалық дулығалар, ал жекелеген жағдайларда - дербес оқ шаулағыш 
аппараттар) қолдану керек. 

281. Тері жабындарының радиоактивті ластану ықтималдығы бар радиациялық 
объектілерде дезактивация құралдары ретінде жуу құралдары пайдаланылады. 

282.  Жоғары сыныптың жұмыстарына арналған үй-жайлардан төмен сыныптың 
жұмыстарына арналған үй-жайларға өту кезінде жеке қорғаныш құралдарының радиоактивтік 
ластану деңгейлері бақыланады. Екінші аймақтан үшінші аймаққа өту кезінде қосымша жеке 
қорғаныш құралдарын шешеді. 

283. Рұқсат етілген деңгейлерден жоғары ластанған арнайы киім мен ішкиім дезактивация 
үшін арнайы кір жуу орындарына жөнелтеді. Негізгі арнайы киім мен іш киімді ауыстыруды 
персонал кемінде жеті күнде бір рет жүзеге асырады. 

Қосымша жеке қорғаныш құралдары (пленка, резеңке, полимерлік жабыны бар) əр пайда-
ланудан кейін санитариялық шлюзде немесе басқа арнайы бөлінген жерде алдын ала дезакти-
вацияланады. Егер дезактивациядан кейін олардың қалдық ластануы рұқсат етілген деңгейден 
жоғары болса, қосымша жеке қорғаныш құралдары арнай ы кір жуу орнына жөнелтіледі. 

284. Ластану анықталған жағдайда, жеке киім мен аяқ киім радиациялық қауіпсіздік 
қызметінің бақылауымен дезактивациялауға, ал оны тазалау мүмкін болмаған жағдайда 
көмілуге жатады. 

285. Ашық түрде радиоактивті заттармен жұмыстарға арналған үй-жайларда мынаған: 
1) жұмыскерлердің жеке қорғаныш құралдарынсыз болуына; 
2) ас ішуге, темекі шегуге, косметикалық заттарды пайдалануға; 
3) азық-түлік өнімдерін, темекі бұйымдарын, үй киімін, косметикалық заттар мен жұмысқа 

қатысы жоқ басқа да заттар сақтауға жол берілмейді. 
286. Ас ішу үшін ыстық су тартылған қолжуғышпен  жабдықталған, ашық түрде радиоактивті 

заттармен жұмыстар жүргізілетін үй-жайлардан оқшауланған арнайы үй-жай көзделеді. 
287. Радиоактивті заттармен жұмыстар жүргізілетін үй-жайлардан шығар кезде арнайы 

киім мен басқа жеке қорғаныш құралдарының радиоактивтік ластануы тексерілуі, оларды 
шешу жəне радиоактивтік ластануы анықталған жағдайда, дезактивациялауға жіберіледі, 
жұмыскер себезгіде жуынады. 

15. Медициналық сəулелену кезінде пациенттер мен халықтың радиациялық 
қауіпсіздігін қамтамасыз етуге қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық 

талаптар
 288. Пациенттер мен халықтың медициналық сəулеленуінің барлық түрлері (профилакти-

калық, диагностикалық, емдік, зерттеу) кезіндегі радиациялық қауіпсіздік рентгендік-радио-
логиялық емшаралардың барынша көп пайдасына қол жеткізу жəне радиациялық зиянды 
азайту арқылы қамтамасыз етілуі тиіс. 

289. Диагностикалық ақпарат немесе терапиялық эффект алу мақсатында пациенттерді 
медициналық сəулелендіру дəрігердің тағайындауымен жəне пациенттің келісімімен жүргізіледі. 
Тиісті емшараны өткізу туралы түпкілікті шешімді рентгенолог дəрігер немесе радиолог 
дəрігер қабылдайды. 

290. Медициналық диагностикалық сəулелендіру басқа баламалы диагностикалық 
əдістер ақпарат тұрғысынан жеткіліксіз болса немесе қолдану мүмкін болмаған жағдайларда 
медициналық көрсетілімдер бойынша жүзеге асырылады. 

291. Емшаралар орындаудың оңтайлы режимдері жəне оларды орындау кезінде пациенттің 
сəулелену деңгейлері көрсетілетін сəулелік диагностика мен терапия əдістемесі денсаулық 
сақтау саласындағы уəкілетті органмен бекітіледі. 

 292. Рентгендік-радиологиялық диагностикалық зерттеулердің барлық түрінің жүргізілу 
регламенттері детерминделген сəулелік əсерлердің болмауына кепілдік беруі тиіс. 

293. Адамдарды ғылыми медициналық ақпарат алу мақсатында сəулелендіру зерттелуші-
лерге сəулелендірудің ықтимал салдарлары туралы мəліметтер тапсыр ылғаннан кейін олардың 
міндетті түрдегі жазбаша келісімі кезінде жүзеге асырылады. 

294. Сəулелік терапия жүргізу кезінде сəулелік асқынулар қаупін төмендету мақсатында 
патологиялық ошақтың орналасуы ескеріледі. 

295. Рентгендік–радиологиялық медициналық зерттеулер мен сəулелік терапия үшін 
Дəрілік заттардың, медициналық мақсаттағы бұйымдар мен медициналық техниканың 
мемлекеттік тізіліміне енгізілген жəне оны пайдалану құқығына қорытындысы бар аппара-
тура пайдаланылады. 

296. Сəулелік терапия жəне диагностика бөлімдері (бөлімшелері) емдік-диагностикалық 
емшараларды орындау кезінде пациентті жəне персоналды радиациялық қорғаудың жылжы-
малы жəне жеке құралдарының міндетті жинағын қолдануы тиіс. 

297. Фармакологиялық радиопротекторларды тəжірибеде пайдалануға қорытынды бар 
болғанда жол беріледі. 

298. Медицина лық ұйымда рентгендік-радиологиялық (диагностикалық жəне емдік) емша-
раларды орындау құқығына лицензиясы болуы тиіс. 

299. Рентгендік-радиологиялық диагностикамен жəне терапиямен айналысатын медицина-
лық персонал пациенттердің сəулелену дозаларын мүмкіндігінше төмен деңгейде сақтай 
отырып, қорғауды жүзеге асырады. 

300. Пациенттің əрбір жүргізілген рентгендік-радиологиялық зерттеуден жəне сəулелік 
терапия емшараларынан алған с əулелену дозалары оның амбулаториялық картасына 
міндетті қосымша болып табылатын дербес медициналық сəулелену дозаларын есепке алу 
парағына енгізілуі тиіс. 

301. Пациенттің жинақталған медициналық диагностикалық сəулелену дозасы 0,5 Зв жет-
кенде, егер сəулелік емшаралар өмірлік мəні бар қажеттілікпен байланысты болмаса, оның 
сəулеленуін одан əрі шектеу бойынша шаралар қабылданады. 

302. Пациенттің талабы бойынша оған күтілетін немесе алынған сəулелену до засы ту-
ралы жəне рентгендік-радиологиялық емшаралар жүргізудің ықтимал салдарлары туралы 
ақпарат табысталады. 

303. Медицина персоналына өзінің кəсіби сəулеленуін қысқарту мақсатында пациенттің 
сəулеленуін ұлғайтуға жол берілмейді. 

304. Пациентке терапевттік мақсатта радиофармацевттік препарат енгізу кезінде дəрігер 
оған ұрпақ өсіруден уақытша бой тартуға кеңес беруі тиіс. 

305. Радиофармацевттік құралдарды диагностика жəне терапия мақсатында жүкті 
əйелдерге енгізуге жол берілмейді. 

306. Диагностика немесе терапия мақсатында емшек емізетін аналарға радиофармацевттік 
препараттар енгізу кезінде баланы емшекпен тамақтандыру уақытша тоқтатылады. 

16. Табиғи сəулелену көздерінің əсер етуі кезінде радиациялық қауіпсіздікті 
қамтамасыз етуге қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар 

307. Өндірістік жағдайларда табиғи сəулелену көздерінің əсері кезінде радиациялық 
қауіпсіздікті қамтамасыз ету бойынша талаптар жұмыскерлердің табиғи радионуклидтерден 
сəулеленуі 1 мЗв/жыл асат ын кез келген ұйымдарға қойылады (жер асты жағдайларында 
жұмыстарды жүзеге асыратын табиғи радионуклидтердің құрамы жоғары минералдық жəне 
органикалық шикізат қазбалайтын жəне қайта өңдейтін ұйымдар). Урандық емес кеніштер 
мен басқа да жер асты құрылыстарының жобалық құжаттамасында радиациялық қауіпсіздік 
мəселелері сипатталған болуы тиіс. 

308. Табиғи радионуклидтер (уран, радий, торий) алу мақсатында кен қазбалайтын жəне 
қайта өңдейтін ұйымдар, сондай-ақ осы радионуклидтерді пайдаланатын ұйымдар техногендік 
сəулелену көздері мен жұмыстар жүргізетін ұйымдарға жатады. 

309. Өндірістік мақсаттағы ғимараттар тұрғызу үшін аумақтың топырақ үстінен радон 
ағынының тығыздығы секундына шаршы метрге 250 микробеккерельден (бұдан əрі - мБк/
(м2*с) аспайтын учаскелерін таңдайды. Ғимарат құрылысын топырақ үстінен радон ағынының 
тығыздығы 250 мБк/(м2*c) асатын учаскеде жобалау кезінде ғимараттың жобасында радоннан 
қорғану жүйесі ұсынылады. 

310. Техногендік сəулелену көздерімен жұмыстар жүргізілмейтін ұйымдарда жұмыскерлер-
дің өндірістік жағдайларда табиғи сəулелену деңгейлері ГН-да келтірілген мəндерден аспауы 
тиіс. Жұмыс ұзақтығын өзгерту, радиациялық əсер деңгейін айқындайтын өндірістік шаңдағы 
радионуклидтердің радиоактивтік тепе-теңдігінің бұзылу жағдайларында ұйым əкімшілігі 
қорытынды негізінде радиациялық əсерді бақылау деңгейлерін белгілеуі тиіc. 

311. Табиғи сəулелену көздері себепші болған радиациялық жағдайды бақылау жүзеге 
асырылуға тиіс жұмыс жасайтын ұйымдардың, цехтардың немесе жеке жұмыс орындарының 
тізбесін құрастыру үшін оларға бастапқы тексеру жүргізіледі. 

312. Егер тексеру нəтижесінде ұйымда жұмыскерлерді ң 1 мЗв/жыл сəулелену дозалары-
нан асу жағдайлары анықталмаған болса, онда одан əрі радиациялық бақылау міндетті болып 
табылмайды. Алайда өндірістік технологияны жұмыскерлердің сəулеленуінің ұлғаюына əкеліп 
соғуы мүмкін түрде елеулі өзгерту кезінде қайтадан тексеру өткізіледі. 

313. Дозаның ұлғаюы 1 мЗв/жыл белгіленген, бірақ дозаның 2 мЗв/жыл ұлғаю ы жоқ 
ұйымдарда жұмыскерлердің сəулелену деңгейлері ең жоғары жұмыс орындарында іріктелген 
радиациялық бақылау жүргізіледі. 

314. Жұмыскерлердің сəулелену дозалары 2 мЗв/жыл аспайтын ұйымдарда сəулелену 
дозаларын тұрақты бақылау жүзеге асырылады жəне оларды төмендету бойынша іс–ша-
ралар жүргізіледі. 

315. Белгіленген нормативтен (5 мЗв/жыл) жоғарылау анықталған жағдайларда, ұйым 
əкімшілігі жұмыскерлердің сəулеленуін төмендету бойынша шаралар қабылдайды. Көрсетілген 
нормативті сақтау мүмкін болмаған жағдайда, ұйымдарда тиісті жұмыскерлерді жұмыс 
жағдайлары бойынша техногендік сəулелену көздерімен жұмыс істейтін персоналға теңестіруге 
жол   беріледі. Қабылданған шешім туралы ұйым əкімшілігі мемлекеттік санитариялық-
эпидемиологиялық қадағалау органдарының ведмоствасына хабарлайды. Жұмыс жағдайлары 
бойынша техногендік сəулелену көздерімен жұмыс істейтін персоналға теңестірілген тұлғаларға 
А тобының персоналы үшін белгіленген радиациялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету бойынша 
барлық талаптар қолданылады. 

316. Өндіріс қалдықтары осы Санитариялық қағидалардың «Радиоактивті қалдықтарды 
жинауға, пайдалануға жəне көмуге қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талап-
тар» деген бөлімінде келтірілген критерийлер бойынша радиоактивті қалдықтар санатына 
жатқызылатын ұйымдарда оларды жинау, уақытша сақтау жəне көму ұйымдастырылуы тиіс.

317. Халықтың радиациялық қауіпсіздігін қамтамасыз ету бойынша талаптар реттелетін 
табиғи сəулелену көздеріне: радон изотоптарына жəне олардың үй-жайлары ауасында ыдырау 
өнімдер іне, құрылыс бұйымдарында болатын табиғи радионуклидтердің гамма-сəулеленуіне, 
ауыз суда, тыңайтқыштарда жəне пайдалы қазбаларда болатын табиғи радионуклидтерге 
қолданылады. 

318. Халықтың радиациялық қауіпсіздігінің салыстырмалы дəрежесін табиғи сəулелену 
көздерінің тиімді дозаларының мынадай мəндері сипаттайды: 2 мЗв/жыл кем – сəулелену 
елдің тұрғындары үшін табиғи сəулелену көздері дозаларының орташа мəндерінен аспай-
ды; 2-ден 5 мЗв/жыл дейін - көтеріңкі сəулелену; 5 мЗв/жыл астам - жоғары сəулелену. 
Сəулеленудің жоғары деңгейлерін төмендету бойынша іс-шаралар бірінші кезекті тəртіпте 
жүзеге асырылуы тиіс. 

319. Тұрғын үйлер мен əлеуметтік-тұрмыстық мақсаттағы ғимараттар тұрғызу үшін 
аумақтардың учаскелерін таңдау кезінде гамма-аясы 0,3 мкГр/сағ аспайтын жəне топырақ 
үстінен радон ағынының тығыздығы 80 мБк/(м2*с) артық емес учаскелер бөлінеді.  

320. Ғимарат құрылысы үшін радон ағынының тығыздығы 80 мБк/(м2хс) артық учаске 
бөлінген кезде ғимараттың жобасында радоннан қорғану жүйесі көзделген болуы тиіс (тұтас 
бетон тұғырық, жертөле үй-жайы жаппасының жетілдірілген оқшаулауы). Топырақ үстінен ра-
дон ағынының тығыздығы 80 мБк/(м2*с) кем болған кезде радоннан қорғану іс-шараларының 
қажеттілігі əр жағдайда қорытынды негізінде айқындалады. 

321. Өндірістік радиациялық бақылау тұрғын үйлер мен əлеуметтік-тұрмыстық мақсаттағы 
ғимараттардың барлық құрылысы, қайта жаңарту, күрделі жөндеу жəне  пайдалану кезеңдерінде 
жүзеге асырылуы тиіс. Нормативтік мəндерден асу анықталған жағдайларда себептерге 
талдау жүргізіледі жəне гамма-сəулелену қуатын жəне (немесе) үй-жайлардың ауасындағы 
радон құрамын төмендетуге бағытталған қорғану іс-шаралары жүзеге асырылады. Салынып, 
қайта жаңартылып немесе күрделі жөнделіп жатқан ғимараттың гамма-сəулелену қуаты жəне 
үй-жайлардың ауасындағы радонның көлемдік белсенділігінің норм ативтік мəндерге дейін 
төмендетілмей ғимарат немесе оның бір бөлігін іске пайдалану құқығына санитариялық-
эпидемиологиялық қорытынды берілмейді. 

322. Тұрғын үйлер мен əлеуметтік-тұрмыстық мақсаттағы ғимараттарды өндірістік радиа-
циялық бақылауды заңнамада белгіленген тəртіппен аккредиттелген ұйымдар жүзеге асырады. 

323. Тұрғын үй жəне қоғамдық ғимараттарда олардың құрылысы, реконструкциясы, 
пайдалануға беру жəне пайдалану кезінде р адиациялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету бойын-
ша осы санитариялық қағидалардың талаптарының орындалуын мемлекеттік қадағалауды 
халықтың санитариялық–эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы мемлекеттік орган 
ведомствосының аумақтық бөлімшесі жүзеге асырады. 

324. Құрылыс материалдары мен бұйымдарындағы табиғи р адионукл идтер құрамын 
бақылауды өндіруші ұйым жүзеге асырады. Табиғи радионуклидтердің үлестік белсенділігінің 
мəндері мен қауіптілік сыныбы материалдар мен бұйымдардың əр партиясының ілестірме 
құжаттамасында (паспортында) көрсетілуі тиіс. 

325. Фосфорлы тыңайтқыштар мен мелиоранттардағы табиғи радионуклидтердің үлестік 
белсенділігінің мəндерін жеткізушілер көшірмесін алушы ұйым мемлекеттік қадағалау халықтың 
санитариялық–эпидемиологиялық саламаттылығы с аласындағы мемлекеттік органдардың 
ведмоствосына табыстауға тиіс ілеспе құжатта көрсетеді. 

 17. Радиациялық апаттар кезінде радиациялық қауіпсіздікті қамтамасыз етуге 
қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар

326. Радиациялық апат кезіндег і халықтың жəне персоналдың радиациялық қауіпсіздігі 
жүйecі апаттың теріс салдарларын неғұрлым төмендетуге, детерминделген əсерлердің 
туындауының алдын алу жəне стохастикалық əсерлердің ықтималдығын азайтуды қамтамасыз 
етуі тиіс. Радиациялық апат анықталған жағдайда, апаттың дамуын тоқтату, сəулелену көзін 
бақылауды қалпына келтіру мен сəулелену дозаларын жəне персонал мен халықтың қатарынан 
сəулеленген тұлғалардың санын, өндірістік үй-жайлар мен қоршаған ортаның радиоактивтік 
ластануын, апат əкелген экономик алық жəне əлеуметтік шығыстарды неғұрлым төмендету 
бойынша шұғыл шаралар қабылдануы тиіс. 

327. Əрбір радиациялық объектінің жобалық құжаттамасында жабдықтың ақаулығының, 
персоналдың жаңсақ əрекеттерінің, зілзала нəубеттерінің немесе сəулелену көздерін 
бақылаудан айырылу мен адамдардың сəулеленуіне жəне (немесе) қоршаған ортаның 
радиоактивтік ластануына əкеліп соғуы мүмкін өзге де себептердің салдарынан туындайтын 
ықтимал апаттар айқын д алған болуы тиіс. 

 328. І-ІІ санаттардың радиациялық объектілерінің жобалық құжаттамасында: 
1) радиациялық апаттың салдарларын жою бойынша шұғыл жұмыстар жүргізу үшін 

қажетті жеке қорғаныш құралдарының, дəрі-дəрмектердің, радиометрлік жəне дозиметрлік 
аспаптардың, дезактивация жəне санитариялық өңдеу құралдарының, құрал-саймандар мен 
мүкəммалдың апаттық қорының номенклатурасы, көлемі жəне сақталу орындары кіретін 
«Азаматтық қорғаныстың инженерлік–техникалық іс-шаралары. Төтенше жағдайлардың ал-
дын алу бойынша іс–шаралар» бөлімі; 

2) «Персонал мен халықты радиациялық апаттан жəне оның салдарларынан қорғау бой-
ынша іс-шаралар жоспары» бөлімі болуы тиіс. 

(Жалғасы. Басы 14-16-беттерде) 329. Персонал мен халықты радиациялық апаттан жəне оның салдарларынан қорғау бой-
ынша іс-шаралар жоспарында мынадай негізгі бөлімдер болады: 

1) апаттың ықтимал себептерін, типтері мен даму сценарийлерін, сондай-ақ түрлі апат 
типтері кезіндегі болжалды радиациялық жағдайды ескере отырып, радиациялық объектідегі 
ықтимал апаттар болжамы; 

2) қорғаныш іс-шараларын жүргізу туралы шешім қабылдау үшін критерийлер; 
3) апатты жəне оның салдарларын жою кезінде өзара əрекеттесу жүзеге асырылатын 

ұйымдар тізбесі; 
4) апаттық радиациялық бақылауды ұйымдастыру; 
5) радиациялық апаттың сипатын жəне мөлшерлерін б ағалау; 
6) апаттық жоспарды қолданысқа енгізу тəртібі; 
7) хабар беру жəне ақпараттандыру тəртібі; 
8) персоналдың апат кезіндегі мінез–құлқы; 
9) лауазымды адамдардың апаттық жұмыстар жүргізу кезінде қабылдайтын əрекеттері; 
10) апаттық жұмыстар жүргізу кезіндегі персоналды қорғау шаралары; 
11) өртке қарсы іс–шаралар; 
12) халықты жəне қоршаған ортаны қорғау бойынша іс-шаралар; 
13) зардап шеккендерге медициналық көмек көрсету; 
14) радиоактивтік ластану ошақтарын (учаскелерін) оқшаулау жəне жою бойынша шаралар; 
15) персоналды апат жағдайына дайындау жəне жаттықтыру. 
330. Барлық радиациялық объектілерде «Персоналдың апаттық жағдайларда əрекет етуі 

бойынша нұсқаулық» болуы тиіс. 
331. Радиациялық объектінің өндірістік учаскелерінде, санитариялық өткізгіште жəне 

медициналық пунктте апат кезінде зардап шеккендерге алғашқы көмек көрсетудің қажетті 
құралдарының жинағы бар дəрі қобдишалары, ал ашық түрде радиоактивті заттармен жұмыстар 
жүргізілетін объектілерде ластануға ұшыраған адамдарды санитариялық өңдеу құралдарының 
толықтырылып отыратын қоры болуы тиіc. 

332. Радиациялық апат болуы мүмкін əрбір ұйымда сигналдары бойынша персонал 
радиациялық апатты жою бойынша іс–шаралар жоспарына жəне лауазымдық нұсқаулықтарға 
сəйкес əрекет етуі тиіс, туындаған апат туралы шұғыл хабарлау жүйесі көзделеді. 

333. Радиациялық апаттың болуы анықталатын барлық жағдайларда ұйым əкімшілігі 
радиациялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету саласында мемлекеттік басқаруды, қадағалауды 
жəне бақылауды жүзеге асыратын мемлекеттік органдарды жедел түрде хабардар етеді. 

334. Мемлекеттік органдар «Радиациялық апат жағдайында халықты қорғау бойынша 
іс-шаралар жоспарына» сəйкес радиациялық апат туралы деректердің радиациялық қорғау 
саласының мамандарына тез жеткізілуін жəне олардың халықты радиациялық апат, қорғанудың 
ұсынылатын құралдары мен əдістері туралы хабарлауға қатысуын қамтамасыз етеді. 

335. Апатты жəне оның салдарларын жою бойынша жұмыстар жүргізуге бəрінен бұрын 
мамандандырылған апаттық бригадалардың мүшелері тартылуы тиіс. Қажет болған 
жағдайларда, осы жұмыстарды орындау үшін персоналдан отыз жастан асқан, медициналық 
қарсы көрсетілімдері жоқ адамдар ықтимал сəулелену дозалары жəне денсаулық үшін қаупі 
туралы хабардар етілгеннен кейін,   олардың ерікті жазбаша келісімі бойынша тартылуы мүмкін. 
Əйелдер апаттық жұмыстарға қатысуға тек айрықша жағдайларда ғана жіберілуі мүмкін. 

336. Апаттың салдарларын жою бойынша жұмыстардың алдында жұмыстар сипаты мен 
к езектілігі түсіндіріле отырып, радиациялық қауіпсіздік мəселелері бойынша персоналға нұсқау 
жүргізіледі. Қажет болған жағдайда алдағы операцияларды алдын ала жаттықтыру керек. 

337. Апаттың салдарларын жою бойынша жұмыстар жəне персоналдың ықтимал қайта 
сəулеленуімен байланысты басқа іс-шараларды орындау радиациялық бақылау бойынша 
жұмыстың шекті ұзақтығы, қосымша қорғаныш құралдары, қатысушылардың жəне жұмыстардың 
орындалуына жауапты адамның тектері айқындалатын арнайы рұқсат (рұқсаттама) бойын-
ша жүргізілуі тиіс. 

338. Апатты жою кезінде персоналдың жоспарланатын көтеріңкі сəулеленуін регламент-
теу ГН-да айқындалады. Жоспарланатын көтеріңкі сəулеленуге апаттық-қалпына келтіру 
жұмыстарына қатысатын радиациялық объектінің персоналы мен апаттық-қ ұтқару қызметтері 
мен жасақтарының мамандары үшін жол беріледі. 

339. Радиациялық бақылау тəртібі орындалатын жұмыстардың ерекшеліктері мен 
жағдайларын ескере отырып, қорытындыға сəйкес айқындалады. 

340. Жарақатпен зақымданған, химиялық уланған немесе 0,2 Зв жоғары дозада сəулеленуге 
ұшыраған адамдарды медициналық тексеруге жіберу қажет. Радиоактивтік ластану жағдайында 
адамдарға санитариялық өңдеу жəне киімге дезактивация жүргізілуі тиіс. 

341. Көлемді аумақтардың  радиоактивтік ластануына əкеліп соққан радионуклидтердің 
қоршаған ортаға шығуымен болған радиациялық апат кезінде халықты қорғау шешімдер 
қабылдау үшін ГН-да келтірілген критерийлерге сəйкес жүзеге асырылады. 

342. Апаттың салдарларын жою жəне оның себептерін тергеу қажет болған жағдайда 
аймақ, аумақ жəне объект деңгейлерінде Қазақстан Республикасының заңнамасы белгілеген 
тəртіпте жүргізіледі. 

343. Халықтың санитариялық–эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы 
мемлекеттік орг андардың ведмоствасы радиациялық апатты тексеру жəне салдарларын жою 
кезінде мынадай міндеттерді орындауға қатысуы тиіс: 

1) апаттық сəулеленуге ұшырауы мүмкін адамдарды анықтау; 
2) апатты тексеру жəне салдарларын жоюға қатысатын адамдардың радиациялық 

қауіпсіздігін қамтамасыз етуді бақылау; 
3) өндірістік жəне қоршаған ортаның, сумен жабдықтау көздерінің, азық-түлік өнімдерінің 

радиоактивтік ластану деңгейлерін бақылау; 
4) радиациялық жағдайды жəне персонал мен халықтың жекелеген топтарының, сондай-ақ 

апаттық жұмыстарға қатысқан адамдардың жеке сəулелену дозаларын гигиеналық бағалау; 
5) дезактивацияның мен санитариялық өңдеудің тиімділіг ін бағалау; 
6) орталық атқарушы органдар мен ұйымдар үшін радиациялық жағдайды болжай отырып, 

персоналды жəне халықты қорғау бойынша ұсыныстар əзірлеу; 
7) радиоактивті қалдықтардың жиналуын, шығарылуын жəне көмілуін бақылау. 
344. Халықтың радиоактивтік ластану аймақтарындағы тұрмысының ерекше режімдері, 

тиісті аумақтағы радиациялық жағдайды бақылау, халықтың сəулелену дозаларын есепке 
алу қорытындыға сəйкес жүзеге асырылады. 

345. Радиациялық апат нəтижесінде радиоактивтік ластануға ұшыраған аумақтарда мыналар: 
1) аумақтың радиоактивтік ластану есебінен халықтың сəулелену дозалары 10 мкЗв/жыл 

асуы мүмкін болса, оларды бағалау жолымен радиациялық бақылау; 
2) халықтың басқа негізгі сəулелену түрлерін радиациялық бақылау; 
3) егер аумақтың радиоактивтік ластану есебінен халықтың сəулелену дозасы 1,0 мЗв/

жыл асатын болса, сəулеленудің барлық негізгі түрлері бойынша дозаларды оңтайландырып 
төмендету; 

4) егер аумақтың радиоактивтік ластану есебінен сəулелену дозасы 0, 1 мЗв/жыл acca, 
бірақ 1,0 мЗв/жыл артық болмаса, халықтың қалыпты тұрмысын, аумақтың шаруашылық жəне 
əлеуметтік қызметін бұзбайтын оңтайландырылған қорғану іс-шаралары жүзеге асырылады. 

346. Радиоактивтік ластануға ұшыраған аумақта шаруашылық қызметті жүзеге асыра-
тын ұйымның əкімшілігі жұмыскерлердің радиоактивтік ластанудың есебінен сəулеленуі 5 
мЗв/жыл аспайтын жұмыс жағдайларын қамтамасыз етеді. Радиоактивтік ластану есебінен 
жұмыскерлердің сəулеленуі 1 мЗв/жыл асатын ұйымдарда радиациялық  бақылауды жүзеге 
асыратын жəне оңтайландыру қағидатына сəйкес жұмыскерлердің сəулелену дозаларын 
төмендету бойынша іс-шаралар жүргізетін радиациялық қауіпсіздік қызметі құрылуы тиіс. 
Радиациялық бақылау тəртібі қорытындыға бекітіледі.

347. Сəулелену көздерімен жұмыстар жүргізілетін ұйымға қызмет көрсететін медициналық 
ұйым апаттық сəулелену жағдайына: 

1) радиациялық бақылау аспаптарымен; 
2) тері жабындарын, күйіктер мен жараларды дезактивациялау құралдарымен (ашық түрдегі 

радиоактивті заттармен жұмыс кезінде);
3) организмнен радионуклидтер шығаруды жылдамдату құралдарымен;
4) радиопротекторлармен жабдықталады. 
348. А тобының персоналы ішіндегі адамдарды сəулел ену көздерімен жұмыс істеуін 

тоқтатқаннан кейін мерзімдік медициналық тексеру көрсетілген жұмыстар уақытында 
медициналық ұйымда немесе ол сəулелену көздерімен жұмыс істеген ведомствоның басқа 
медициналық ұйымында жүргізіледі. 

349. Бір жыл ішінде 200 мЗв астам тиімді дозада сəулеленуге ұшыраған немесе негізгі 
сəулелену көздерінің бірінен 500 мЗв немесе барлық сəулелену көздерінен 1000 мЗв астам 
доза жинаған халық ішіндегі адамдарды медициналық тексеруді аумақтық денсаулық сақтау 
басқармасы ұйымдастырады.

Радиациялық қауіпсіздікті қамтамасыз етуге қойылатын санитариялық-
эпи демиологиялық талаптар» санитариялық қағидаларына 1-қосымша

 
Эквивалентті дозаны есептеу кезінде сəулеленудің жекелеген түрлері үшін өлшемді 

коэффициенттер (WR)
1-кесте 

№ Сəулел енудің жекелеген түрлері үшін
 өлшемді коэфициенттер 

Сəулеленудің əр түрлерінің са-
лыстырмалы тиімділігін ескеретін 

енген доза көбейткіштері 
1 2 3

1 Кез келген энергиялардың фотондары 1
2 Кез келген энергиялардың электрондары мен 

мюондары 
1

3 10-нан кем килоэлектронвольт (бұдан əрі – кэВ) 
энергиясы бар нейтрондар 

5

4 10 кэВ-тен 100 кэВт дейін энергиясы бар ней-
трондар

10

5 100 кэВ-тен 2 мегаэлектронВольт (бұдан əрі - МэВ) 
дейін энергиясы бар нейтрондар 

20

6 2 MэB-тен 20 MэB дейін энергиясы бар нейтрондар 10
7 20 MэB астам энергиясы бар нейтрондар 5
8 Серпім протондарынан басқа 2 МэВ астам энерги-

ясы бар протондар 
5

9 Альфа-бөлшектер, бөліну жарықшақтары, ауыр 
ядролар 

20
 
Барлық мəндер денеге түсетін, ал ішкі сəулелену жағдайында - ядролық түрлену кезінде 

шығатын сəулеленуге жатады. 

Тиімді дозаны есептеуге арналған тіндер мен ағзалар үшін өлшемді коэффициенттер (WT) 
 2-кесте

№ Тіндер мен ағзалар үшін тиімді дозаны есептеуге арналған 
өлшемді коэффициенттер (WT) 

Ағзалар мен тіндердегі 
эквивалентті доза 
көбейткіштері 

1 Гонадалар 0,20
2 Сүйектің кемігі (қызыл) 0,12
3 Тоқ ішек 0,12
4 Өкпе 0,12
5 Асқазан 0,12
6 Қуық 0,05
7 Төс безі 0,05
8 Бауыр 0,05
9 Өңеш 0,05
10 Қалқанша безі 0,05
11 Тері 0,01
12 Сүйек беті жасушалары 0,01
13 Басқалары (бүйрекбез, бас миы, тыныс алу ағзаларының 

экстраторокальдық бөлімі, жіңішке ішек, бүйрек, бұлшық ет 
тіні, ұйқы без, көкбауыр, айырша без жəне жатыр) 

0,05

 
Санамаланған ағзаларлардың немесе тіндердің бірі өлшеулі коэффиценттер айқындалған 

он екі ағзаның немесе тіннің кез келгенінен алынған ең үлкен дозадан асатын эквивалентті до-
заны алған жағдайларда, осы ағзаға немесе тінге 0,025-ге тең өлшемді коэффициентті тіркеу 
керек, ал қалған ағзаларға немесе тіндерге «Басқалары» айдарынан 0,025-ге тең жиынтық 
коэффициент тірке  у керек. 

«Радиациялық қауіпсіздікті  қамтамасыз етуге қойылатын санитариялық-
эпидемиологиялық талаптар» санитариялық қағидаларына 2-қосымша 

 Радиациялық қауіпсіздіктің негізгі қағидаттары
1. Негіздеу қағидаты

1. Неғұрлым қарапайым жағдайларда негіздеу қағидатын тексеру пайда мен зиянды са-
лыстыру арқылы жүзеге асырылады: 

(1)
 мұнда X – радиациялық қорғауға шығындарды қоспағанда, сəулелену көзін немесе 

сəулелену жағдайларын құруға жəне пайдалануға арналған барлық шығындарды шегергенде 
сəулелену көзін немесе сəулелену жағдайларын қолдану пайдасы; 

У1 – барлық қорғау түрлеріне арналған шығындар; 
У2 – адамдардың денсаулығына жəне қоршаған ортаға қорғау шараларымен жойылмаған 

сəулеленуден келетін зиян. 
2. Пайданың (Х) жəне зиянның жиынтығының (У1 + У2) арасындағы айырмашылық 

нөлден көп болуға тиіс, ал пайдаға (Х) қол жеткізудің эквивалентті əдістері бар болғанда 
бұл айырмашылық ең жоғары болуға тиіс. Пайданың зияннан асуына қол жеткізу мүмкін 
болмаған жағдайда, сəулелену көзінің осы түрін қолданудың қабылдауға жарамсыздығы ту-
ралы шешім қабылданады. 

Техникалық жəне экологиялық қауіпсіздік жақтары ескерілуі тиіс. 
3. Көбіне пайда мен зиян əртүрлі көрсеткіштер арқылы өлшенетін сəулелену көзінің пай-

дасы мен зиянын салыстырумен байланысты негіздеу қағидатын тексеру тек радиологиялық 
критерийлермен ғана шектелмейді, сонымен бірге əлеуметтік, экономикалық, психологиялық 
жəне басқа факторларды қамтиды. 

4. Əртүрлі сəулелену көздері мен сəулелену жағдайлары үшін пайданың нақты 
шамаларының өз ерекшеліктері бар (атом электр станциясы (АЭС) өндірген энергия, 
диагностикалық жəне басқа ақпарат, қазбаланған табиғи ресурстар, баспанамен қамтамасыз 
етілу). Оларды бірдей уақыт аралықтарында адам-өмір жылын қысқарту түрінде сəулеленуден 
болатын ықтимал залалмен салыстыру үшін пайданың жалпылама өрнегіне келтіру керек. Бұл 
ретте бір адам-Зв ұжымдық тиімді дозасында сəулелену бір адам-өмір жылынан айырылуға 
əкеледі деп қабылданады. 

5. Басымдық экономикалық пайдалармен салыстырғанда денсаулық көрсеткіштеріне 
беріледі. Пайда-зиян арақатынасының медициналық-əлеуметтік негіздемесі сəулеленумен 
байланысты қызметтің денсаулық үшін пайдасы мен зиянының сандық жəне сапалық 
көрсеткіштерінің негізінде жасалынуы мүмкін. 

6. Сандық бағалау үшін мына теңсіздікті пайдалану керек: 
У0 > У2, (2)
 мұнда У2 мəні (1) формуладағыдай, 
У0 - сəулеленумен байланысты осы қызмет түрінен бас тарту нəтижесінде денсаулыққа 

келген зиян. 
Сапалық бағалау мына формуланың көмегімен орындалуы мүмкін: 

 
 мұнда Z - сəулеленумен байланысты қызметтің нəтижесінде зиянды факторлардың əсер 

ету қарқындылығы; 
Z0 - сəулеленумен байланысты қызметтен бас тарту кезінде персоналға немесе халыққа 

əсер ететін зиянды факторлар; 
DZ жəне DZ0, - Z жəне Z0 факторлары əсерінің рұқсат етілген қарқындылығы. 

 2. Оңтайландыру қағидаты
 7. Оңтайландыру қағидатын іске асыру қорғау іс-шараларын жүргізу жоспарланатын 

уақытта əр кезде жүзеге асырылуы тиіс. Осы қағидатты іске асыру үшін жауапты радиациялық 
қорғау қажеттілігі туындайтын объектілерде немесе аумақтарда радиациялық қауіпсіздікті 
ұйымдастыруға жауапты қызмет немесе тұлғалар болып табылады. 

8. Сəулелену көзін немесе сəулелену жағдайларын қалыпты пайдалану жағдайларында 
оңтайландыру (қорғанысты жетілдіру) тиісті шектерден мардымсыз төмен - жеке доза жылына 
10 мкЗв деңгейге қол жетер диапазондағы сəулелену деңгейлері кезінде жүзеге асырылуға тиіс. 

9. Оңтайландыру қағидатын іске асыру негіздеу қағидаты сияқты халықтың санитариялық–
эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы мемлекеттік органдардың ведмоствосы 
бекітетін арнайы əдістемелік нұсқаулар бойынша, ал олар басылып шыққанға дейін – негіздеуші 
құжаттардың радиациялық-гигиеналық сараптамасын өткізу арқылы жүзеге асырылуы тиіс. Бұл 
ретте РҚН-ға сəйкес тиімді дозаны бір адам-зивертке төмендететін қорғауды жетілдіру үшін ең 
аз ш ығын болып бір жылдық жанға шаққандағы ұлттық табысқа (халықаралық ұсынымдарда 
қабылданған альфа шамасы) тең шығын саналады.

«Радиациялық қауіпсіздікті қамтамасыз етуге қойылатын санитариялық-
эпидемиологиялық талаптар» санитариялық қағидаларына 3-қосымша

Жекелеген техногендік сəулелену көздерінен
халықтың сəулеленуіне квоталар белгілеу бойынша ұсынымдар 

 1. Квоталар белгілеудің мақсаты бірнеше радиациялық объектілерден сəулеленуге ұшырап 

отырған халық үшін РҚН-да белгіленген халықтың техногендік сəулелену дозасының шегінен 
(1 мЗв/жыл) асыруға жол бермеу жəне оңтайландыру қағидатына сəйкес халықтың техногендік 
көздерден сəулеленуін төмендету болып табылады. 

2. І санаттың радиациялық объектілерінің жобалық құжаттамасында объектінің қалыпты 
жұмысы кезінде халықтың сəулеленуіне квоталар айқындалған болуы тиіс. Квоталардың сандық 
мəндері қорытынды негізінде бекітіледі. 

3. Квоталар объектінің байқау аймағында тұратын халықтың критикалық топтарының 
сəулеленуінің жеке тиімді орташа дозасының шамалары үшін белгіленеді. 

4. Квоталар радиациялық объектіні қалыпты пайдалану кезінде санитариялық-қорғаныш 
аймағының шектерінен тыс халықтың критикалық тобының сəулеленуі ең аз мəнді шамадан 
– 10 мкЗв/жыл артуы мүмкін барлық радиациялық факторлар (ауаға шығарындылар, суға та-
стандылар жəне басқалары) үшін белгіленеді. 

5. Квотаның мөлшерлері халықтың радиациялық қауіпсіздігін қамтамасыз етудің қол 
жеткен деңгейін ескере отырып радиациялық объектідегі сəулелену көздерін қалыпты пай-
далану есебінен халықтың критикалық топтарының ықтимал сəулелену деңгейінің жоғарғы 
шегін сипаттауы тиіс. 

6. Əр түрлі сəулелену көздерінің квоталар жиынтығы РҚН белгілеген халықтың сəулелену 
дозасының шегінен аспауы тиіс. Халық үшін дозаның шегі мен квоталар жиынтығы 
айырмашылығының шамасы халықтың техногендік сəулелену көздерінен радиациялық 
қауіпсіздігінің дəрежесін сипаттайтын резерв ретінде қарастырылуы тиіс. 

7. Квоталар мəндері жекелеген радиациялық факторлардың (санитариялық-қорғаныш 
аймағының шекарасындағы сəуле лену дозасының қуаты, шығарындылар мен төгінділер 
қуаты, қоршаған орта объектілеріндегі радионуклидтер құрамы) рұқсат етілетін деңгейлерін 
есептеу үшін қолданылады.

 
Жобалау жəне пайдалану кезінде əртүрлі əлеуетті қауіпсіздік санаттарының ЯРЭҚ-на 

қойылатын талаптар 

РҚҚҚСЭ талаптары ЯРЭҚ санаты 
I II III  IV 

1 2 3 4 5
ЯРЭҚ орналастыру 
алаңын таңдау
(14-т.)

Заңнамаға сəйкес Талаптары жоқ Талаптары 
жоқ

СҚА болуы
(13-т.)

халықтың санитариялық-
эпидемиологиялық саламат-
тылығы саласындағы мемле-
кеттік органдардың ведмо-
ствасы келісуге жатады, ЯРЭҚ 
алаңы шегімен шектелуі мүмкін

ЯРЭҚ алаңының 
шегімен 
шектеледі

СҚА 
көзделмейді

Байқау аймағының (БА) 
болуы

БА қажет. Халықтың санита-
риялық-эпидемиологиялық 
саламаттылығы саласындағы 
мемлекеттік органдардың вед-
моствасы келісуге жатады

БА қажет емес Көзделмейді

ЯРЭҚ қалыпты пайдала-
ну кезінде халыққа əсері

Сəулеленуге 
квотамен шек-
телген

Əсері жоқ Əсері жоқ Көзделмейді

Қондырғыны пайдала-
нудан алу жоспарының 
болуы

Жобалау 
кезінде алдын 
ала жасалған 
жоспар

Жобалау 
кезінде алдын 
ала жасалған 
жоспар

Жобалау кезінде 
алдын ала 
жасалған жоспар

Көзделмейді

Радиациялық апат 
жағдайында халықты 
қорғау іс-шаралары 
жоспарының болуы

Қажет Қажет Қажет емес Регламент-
телмейді

Жобада сыртқы əсерден 
қорғау бөлімінің болуы Қажет Қажет Қажет емес Қажет емес
Радиациялық жағдайды 
үздіксіз бақылаудың 
стационарлық 
автоматтандырылған 
құралдарын қолдану

Қажет Қажет
Қажет емес Қажет емес

Жүйелер мен жабдықтар 
сыныптамасы

Қажет Қажет Қажет Қажет емес

Пайдаланудың 
технологиялық 
регламентінің болуы

Қажет Қажет Пайдалану 
нұсқаулығы

Пайдалану 
нұсқаулығы

ЯРЭҚ қауіпсіздігін тал-
дау бойынша есептің 
болуы

Қажет Қажет Радиациялық 
қауіпсіздік бойын-
ша жоба бөлімі

Радиациялық 
қауіпсіздік 
бойынша 
нұсқаулық  

«Радиациялық қауіпсіздікті қамтамасыз етуге қойылатын санитариялық-
эпидемиологиялық талаптар» санитариялық қағидаларына 4-қосымша

 
 Сыртқы иондаушы сəулеленуден қорғауды жобалау кезінде 

пайдаланылатын эквивалентті дозаның қуаты 
 1-кесте 

Сəулеленетін
адамдар санаты

Yй-жайлар мен аумақтардың 
мақсаты

Сəулелену 
ұзақтығы, 
сағ/жыл

Эквивалентті доза-
ның жобалық қуаты, 

мкЗв/с
Персонал 

А тобы 
 
Б тобы

Персонал тұрақты болатын үй-жай 1700 6,0
Персонал уақытша
болатын үй-жай

850 12

Б тобы персоналы болатын ұйым-
ның үй-жайы жəне санитариялық-
қорғаныш аймағының аумағы 

2000 1,2

Халық Кез келген басқа үй-жайлар жəне 
аумақтар 

8800 0,03
 
  Көлік құралдары беттерінің радиоактивтік ластануының рұқсат етілетін деңгейлері, мину-

тына шаршы сантиметрге бөлшектермен (бұдан əрі – бөлш/см2x мин)
 2-кесте 

Ластану объектісі Ластану түрі
Алынатын (бекітілмеген) Алынбайтын  (бекітілмеген)
Альфа – 

активті радио-
нуклидтер

Бета – 
активті радио-
нук-лидтер

Альфа –
активті радиону-

клидтер

Бета –
активті радио-
нуклидтер

Контейнердің қорғау 
ыдысының сыртқы беті

Жол 
берілмейді

Жол 
берілмейді

Регламенттелмейді 200

Вагон-контейнердің 
сыртқы беті

Жол 
берілмейді

Жол 
берілмейді

Регламенттелмейді 200

Контейнердің қорғау 
ыдысының ішкі беті 

1,0 100 Регламенттелмейді 2000

Көлік контейнерінің 
сыртқы беті 

1,0 100 Регламенттелмейді 2000
 

 Ашық сəулелену көздерімен жұмыстар сыныбы
 3-кесте 

Жұмыстар сыныбы А тобына келтірілген жұмыс орнындағы жиынтық белсенділік, Бк
І сынып 108 артық
І сынып 105-нан 108-дейін
ІІ сынып 103-нан 105-дейін 

1. Сұйықтықтармен қарапайым операциялар кезінде (буландырусыз, қайнатусыз, барбо-
тажсыз) жұмыс орнындағы белсенділікті он есеге ұлғайтуға жол беріледі.

2. Генераторлардан медициналық мақсаттағы қысқа мерзімдік радионуклидтер алу 
(элюирлау) жəне өлшеп-орау бойынша қарапайым операциялар кезінде жұмыс орнындағы 
белсенділікті жиырма есе ұлғайтуға жол беріледі. Жұмыс сыныбы еншілес радионуклидтің 
бір мезгілде шайылатын (элюирланатын) ең жоғары белсенділігі бойынша айқындалады.

3. Ашық радионуклидтік сəулелену көздерін сақтау кезінде белсенділікті жүз есе ұлғайтуға  
жол беріледі.

 Сұйық жəне қатты радиоактивті қалдықтар сыныптамасы
 4-кесте 

Қалдықтар санаты Үлестік белсенділігі, кБк кг
бета-сəулелеуші 
радионуклидтер

альфа-сəулелеуші радио -
нук лидтер (транс урандық 
радионуклидтерді қоспағанда)

Трансурандық 
радионуклидтер

Белсенділігі төмен 103 кем  102 кем 101 кем
Белсенділігі орташа 103-нан 107-дейін 102-нан 106 дейін 101-нан 105 дейін
Белсенділігі жоғары  107артық  106 артық 105 артық 

Сұйық жəне қатты радиоактивті қалдықтар сыныптамасы
кесте 5

Қалдықтар санаты Радиоактивті ластану деңгейі, бөлшек/(см2 х мин)
бета-сəулелеуші 
радионуклидтер

альфа-сəулелеуші 
радио нуклидтер
(транс урандық радионук-
лидтерді қоспағанда)

Трансурандық 
радионуклидтер

Белсенділігі төмен  5х10(2) -нан 
 10(4) дейін

 5 х 10(1) -нан 
 10(3) дейін

 5 -нан 10(2) дейін

Белсенділігі орташа  10(4) -нан 10(7) дейін от 10(3) -нан 10(6)  10(2) -нан 10(5) дейін
Белсенділігі жоғары  10(7) артық  10(6) артық  10(5) артық

«Радиациялық қауіпсіздікті қамтамасыз етуге қойылатын санитариялық-
эпидемиологиялық талаптар» санитариялық қағидаларына 5-қосымша

 
 Иондаушы сəулелену көздеріне (бұдан əрі - ИСК)

Ақпараттық карта
 1. Ұйым ______________________________________________________________________
                       (толық жəне қысқаша атауы, əкімшілік ауданы, мекен-жайы, телефоны)
2. Министрлік, ведомство _______________________________________________________
 (толық жəне қысқаша атауы, мекен-жайы)
3. Жоғары тұрған (тікелей ұйымнан жоғары) ұйым____________________________________ 
(толық жəне қысқаша атауы, мекен-жайы, телефоны)
4. Информациялық карта алатын ұйымның бөлімшесі (объекті)__________________________ 
 (атауы, ұйым, құрылымына бағыныштылығы, əкімшілік ауданы, мекен-жайы, телефоны)
5. Объектідегі радиациялық қауіпсіздікке жауапты лауазымды адам _____________________
(лауазымы, жауапкершілік жүктеу туралы ұйым бойынша бұйрықтың нөмірі, күні, телефоны)
6. ИСК-мен жұмыс істеугe рұқсат етіледі 

ИСК түрі жəне сипаттамасы Жұмыстар түрі 
жəне сипаттамасы

Жұмыстар 
жүргізу орны

Шектеу 
жағдайлары

1 2 3 4
I. Ашық ИСК-мен жұмыстар    
II. Жабық ИСК-мен жұмыстар    
III. Сəуле өндіретін құрылғылармен 
жұмыстар

   

IV. ИСК-мен басқа жұмыстар    
7. Тексеру нысандарының информациялық картасы санитарлық-эпидемиологиялық 

саламаттылығы саласындағы нормативтік құқықтық актілердің талабына сай толтырылады
ИСК қолданатын ұйымның басқарушысы ________________________________________
     (Т.А.Ə.)
 Информациялық картаның толтырылу күні 
«___»________ _______ жыл
«___»_____20__ж. дейін жарамды,
Орындаушы:
_____________________________________________________________________________
               (тегі, аты, əкесінің аты, лауазымы, МСЭҚ органы атауы, телефоны)
Тапсырылды: ______ данада орындалды 

Дана № Ұйым Күні Тапсырылуы туралы белгі (қолы) 
    
    

«Радиациялық қауіпсіздікті қамтамасыз етуге қойылатын санитариялық-
эпидемиологиялық талаптар» санитариялық қағидаларына 6-қосымша

 Иондаушы сəулелену көздерімен жұмыс
 істеу құқығына информациялық карта толтыру бойынша нұсқаулық

 1. Кестені радиациялық гигиена жөніндегі санитариялық дəрігер толтырады жəне ол ион-
даушы сəулелену көздерімен рұқсат етілген жұмыстар туралы барлық қажетті мəліметтерді: 
ИСК-нің сандық жəне сапалық сипаттамасы (1-баған), олармен жұмыстардың түрі жəне сипаты 
(2-баған), олардың жүргізілетін орны (3-баған) жəне санитариялық дəрігер осы жұмыстарға 
рұқсатта ескеру қажет деп есептейтін кейбір шектеулерді (4-баған) қамтуы тиіс. 

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды санитариялық-эпидемиологиялық қызмет 
орган дарының рұқсаты талап етілетін ИСК пайдалануға құқық беретін (ИСК сақтау, радио-
изотоп тық көздерді тасымалдау, радиоактивті қалдықтарды жинау, тасымалдау жəне көму 
бойынша жұмыстарды қоса алғанда) біртұтас құжат болып табылады. 

2. Міндетті түрде ИСК-мен рұқсат етілетін жұмыстар тобына арналған бөлімнің тақырыбы 
мен нөмірі келтіріледі. ІV бөлім тақырыбының астында І-ІІІ бөлімдерге жатқызуға болмайтын 
ИСК-мен жұмыстар: радионуклидтер генераторларымен, ядролық реакторлармен, радиоактивті 
қалдықтармен жəне аралас немесе қатаң айқындалмаған радиациялық сипаттамалы басқа 
ИСК-мен жұмыстар келтіріледі. 

3. ИСК-нің əрбір түріне (немесе радиациялық сипаттамасы бар бірнеше түріне) бөлімнің 
ішінде реттік нөмір беріледі жəне осы нөмірге 2-4-бағандардағы барлық мəліметтерді осы 
бағандардағы жазбаларға реттік нөмірлер бере отырып жəне оларды келесі бағандағы 
жазбалардың алдыңғыға қатынасын сəйкестендіру үшін пайдалана отырып жатқызу керек. 

4. 1-бағанда келтірілетін міндетті мəліметтер: 
1) І-бөлімде: радионуклид, зат, оның агрегаттық күйі, жұмыс орнындағы ең жоғары рұқсат 

етілетін бір реттік белсенділік, жылдық тұтыну; 
2) ІІ-бөлімде: нуклид, көз түрі (қондырғылар, аппараттар, аспаптар үшін – типі, маркасы, 

шығарылған жылы; бейстандартты ИСК үшін – дайындаушы, шығаруға мемлекеттік органның 
аумақтық ведомства бөлімшесі санитариялық-эпидемиологиялық қадағалау органдарының 
санитариялық-эпидемиологиялық қорытындысының болуы туралы деректер), көздің ең 
жоғары белсенділігі, жұмыс орындарындағы көздердің ең жоғары рұқсат етілетін бір реттік 
саны жəне олардың жұмыс орнындағы жиынтық белсенділігі, жылдық тұтыну (қысқа мерзімдік 
нуклидтер үшін); 

3) ІІІ-бөлімде: көз түрі (қондырғылар, аппараттар, аспаптар үшін - ІІ-бөлімдегідей 
мəліметтер), сəулелену түрі, энергиясы жəне қарқындылығы (немесе (жəне) үдеткіш кернеуі, 
ток күші, қуаты), бір мезгілде жұмыс істейтін ИСК-нің ең жоғары рұқсат етілетін саны, бір жер-
де орнатылған ИСК саны; 

4) ІV-бөлімде: ИСК түрі мен сипатына байланысты І-ІІІ-бөлімдердегі сияқты мəліметтер 
(радионуклидтер генераторлары үшін – бас нуклид жəне еншілес өнімдер бойынша өнімділігі 
туралы деректер); 

5) радиоизотопты көздер мен радиоактивті қалдықтарды арнайы автокөлікпен тасымалдау 
бойынша жұмыстар үшін – көліктің түрі, маркасы жəне мемлекеттік нөмірі. 

6) 2-бағанда келтірілетін міндетті мəліметтер – жұмыстардың түрін жəне сипатын көрсету 
(стационарлық, стационарлық емес, зерттеу, өндірістік); 3-бағанда келтірілетін міндетті 
мəліметтер - жұмыстар орны: ғимарат, қабат, цех, учаске, бөлме, аумақ учаскесі (ұйымда не-
месе одан тыс) нақты белгілеу; 4-бағанда - І бөлімде (жəне ашық ИСК-мен жұмыстар кезінде 
ІV бөлімде): осы үй-жайларда жүргізуге рұқсат етілген жұмыстардың сыныбын көрсету керек; 

7) барлық бөлімдерде: кез келген қажетті шектеу жағдайлары – осы жерде ИСК қолданумен 
байланысты емес басқа жұмыстар жүргізуге рұқсат немесе тыйым (А тобы персоналы немесе 
басқа жұмыскерлер), зиянды радиациялық емес факторлар əсерін болдырмау немесе азайту.

«Радиациялық қауіпсіздікті қамтамасыз етуге қойылатын санитариялық-
эпидемиологиялық талаптар» санитариялық қағидаларына 7-қосымша

 Нысан 
 

Рұқсат етемін 
________________________

(ұйым басшысының қолы)
______ жылғы «____»__________

 Радиоактивтік заттар беруге талап 
(екі данада жасалады) 

 Мына_____________________________________________________________________
   (нақты қандай жұмыс үшін екені көрсетілсін) 
радиоактивті заттар беруді өтінемін: _____________________________________________
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1 2 3 4 5 6 7
       
        

Радиоактивті заттарды талап еткен жұмыскер  Сақтауға жауапты адам берді
_______________________________________ _____________________________________
    (тегі, аты-жөні)   (тегі, аты-жөні)
_______________________________________ _____________________________________
(зертхана немесе цех атауы)   (ұйымның атауы)
___________жылғы «_____»____________  _____________________________________
Алды________________________  (қолы)
                              (қолы)
Сағаты ____________ (қысқа мерзімдік үшін)  _____жылғы «_____»____________ 

«Радиациялық қауіпсіздікті қамтамасыз етуге қойылатын санитариялық-
эпидемиологиялық талаптар» санитариялық қағидаларына 8-қосымша

 
 Радионуклидтік сəулелену көздерін есепке алудың кіріс-шығыс журналы
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1. Радионуклидтік иондаушы сəулелену көзінің əр түріне бөлек беттер ашылады.
2. Радионуклидтік көздермен жинақталған аспаптарды, аппараттар мен қондырғыларды 

есепке алу радиоактивті заттарды есепке алудан бөлек жүргізіледі (бөлек журналда). 
3. Есепке алу журналы тұрақты сақталады. 

«Радиациялық қауіпсіздікті қамтамасыз етуге қойылатын санитариялық-
эпидемиологиялық талаптар» санитариялық қағидаларына 9-қосымша

 Нысан 
 

Бекітемін 
____________________________

(ұйым басшысының қолы)
______жылғы «____» _____________ 

Ұйымның
 радионуклидтік сəулелену көздерін тұтыну жəне есептен шығару туралы актісі 

 ____________________________________________________________________________
   (ұйым атауы)
Осы актіні жасаған қызметкерлер _________________________________________________
     (тегі, аты-жөні)
Жұмыс басшысы ______________________________________________________________
   (тегі, аты-жөні)
№ ___ талап бойынша __ жылғы «____» ________алынған радиоактивті заттар___________
___________________________________________________________________________
  (атауы, көздің нөмірі немесе партия нөмірі, паспорт нөмірі жəне күні)
саны ___________ үлестік белсенділігі ____________________________________________
жəне жалпы белсенділігі ________________________________________________________
__________ сағат _______________________________________ минут өлшеулер бойынша
(бастапқы құны _________________________________________________________ теңге)
__жылғы «____» ___________________________________________ үшін пайдаланылды.
  (жұмыс сипаты көрсетілсін)
Жұмыс жүргізген ______________________________________________________________
   (қызметкердің тегі жəне аты-жөні)
Жұмыс барысында ____________________________________________________________
   (бастапқы нуклидке не болғаны туралы қысқаша сипаттама) 
Қалдықтар түрінде _____________________________________________________________ 
__жылғы «____» _____ № _____________________ құжат бойынша көмуге тапсырылды.
Заттың қалдығы ______мөлшерінде_______________________________________________
жалпы белсенділігі ______________________________________________ __жылғы «____» 
  (қоймаға қайтарылды немесе жоқ)
Жұмыс басшысы ______________________________________________________________
   (қолы)
Қызметкер ___________________________________________________________________
    (қолы)
Нуклидтерді сақтауға жауапты ___________________________________________________
    (тегі, аты-жөні)
_____жылғы «____» _____ ______________________________________________________
    (қолы)

«Радиациялық қауіпсіздікті қамтамасыз етуге қойылатын санитариялық-
эпидемиологиялық талаптар» санитариялық қағидаларына 10-қосымша

Радиоактивті заттар мен ядролық материалдарды, сəулелену көздер жəне радиоактивті 
қалдықтары бар қондырғылар мен құрылғыларды тасымалдауға құқық беретін 

санитариялық-эпидемиологиялық қорытындыны толтыру нұсқаулығы 
1. Радиоактивті заттар мен ядролық материалдарды, сəулелену көздер жəне радиоактивті 

қалдықтары бар қондырғылар мен құрылғыларды тасымалдауға құқық беретін санитариялық-
эпидемиологиялық қорытындыны (бұдан əрі - қорытынды) халықтың санитариялық-
эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы мемлекеттік органның аумақтық ведомства 
бөлімшесі радиациялық қауіпсіздікті қадағалау бойынша бас немесе жетекші маман толтырады.

2. Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды радиоактивті заттар мен ядролық 
материалдарды, сəулелену көздер жəне радиоактивті қалдықтары бар қондырғылар мен 
құрылғыларды тасымалдауға құқық беретін құжат болып есептеледі. 

3. «Ұйымның атауы» 1-бағанында ұйымның толық жəне қысқартылған атауы, əкімшілік 
ауданы, мекен-жайы, телефоны көрсетіледі. 

4. «Автокөліктің түрі» 2-бағанында радиоактивті заттар мен ядролық материалдарды, 
сəулелену көздер жəне радиоактивті қалдықтары бар қондырғылар мен құрылғыларды та-
сымалдау қандай көлікпен іске асырылады (жабық, ашық). Кузовтың ішкі жоғарғы бетінің 
өңделуі (ылғалға төзімді жəне химиялық төзімді жабын), одан қатерсіздендіретін ерітіндіні 
төгуге арналған құрылғының болуы көрсетіледі. 

5. «Автокөліктің жабдықтары» 3-бағанында радиациялық қорғаныштың экрандайтын 
құрылғысының, көмір қышқылды өрт сөндіргіштердің орамаларын бекітетін тетіктің, жеке 
қорғаныш құралдарының, апатты жұмыстарға арналған саймандар жиынтығы, сорвайиялай-
тын материалдардың жəне басқа да апат зардаптарын жоятын құралдардың, домалап кетуге 
қарсы тірегі бар «Радияциялық апат», «Қозғалысқа тиым салынады» деген шығарып қоятын 
белгілер, Бортта (кузовта), арнайы автокөліктің есігінде радиациялық қауіптілік белгісінің 
болуы көрсетіледі. 

6. «Апатты жиынтықтармен жабдықталуы» 4-бағанында жеке қорғаныш құралдарының 
жəне арнайы киімнің, медициналық қобдишаның, ішкі жəне сыртқы байланыс жəне хабар 
беру құралдарының, апатты жағдайдағы жұмыстарға арналған құралдардың, саймандардың, 
құрылғылардың болуы көрсетіледі. 

7. 5-бағанда:
а) ораманың саны, санаты жəне олардың жиынтық активтігі көрсетіледі. Ораманың са-

наты ядролық материалдар мен иондаушы сəулелену көздерін тасымалдау қағидаларына 
сəйкес белгіленеді;

б) қалдықтардың түрлері, олардың активтігі көрсетіледі.

«Радиациялық қауіпсіздікті қамтамасыз етуге қойылатын санитариялық-
эпидемиологиялық талаптар» санитариялық қағидаларына 11-қосымша

 
 Радиоизотопты аспаптарға арналған сəулелену көзіне қойылатын санитариялық-

техникалық талаптар 
Қазақстан Республикасы кəсіпорындарының сəулелену көзін дайындауы Қазақстан 

Республикасы халқының санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы 
мемлекеттік уəкілетті органымен келісілген техникалық шарттар бойынша жүргізілуі тиіс. РИА-
ға сəулелену көзі үшін радионуклидті таңдау кезінде мынаны: 

- осы радионуклидті пайдаланудың технологиялық қажеттілігін негіздеуге; 
- уыттылығы ең аз нуклидті таңдау арқылы радионуклидтің уыттылығына; 
- иондаушы сəулеленудің ең аз өткізетін қабілеттілігі бар нуклидті таңдай отырып, сəуле 

энергиясына назар аудару керек. 
Сериялық РИА-та қолдану үшін дайындалған көздердің үлгілері иондаушы сəулеленудің 

жабық радионуклидтік көздеріне қойылатын жалпы техникалық талапты анықтайтын 
қолданыстағы МемСТ-қа сəйкес сынақтарға салынуы тиіс. 

Əрбір көзге оның типін жəне нөмірін, шығарылу күнін, көлемін, нуклидтің белсенділігін, 
тағайындалуын жəне басқа параметрлерін көрсететін техникалық паспорт рəсімделеді. Онда 
оларды белгілі мерзім ішінде пайдаланғанда көздердің радиациялық тұтастығы, герметикалығы 
жəне тазалығы сақталатын кезде температураның рұқсат етілген шегі жəне орта қысымы, 
механикалық əсері көрсетіледі. Оларды пайдалануға ұсынылған талаптарға жауап бермейтін 
жағдайда көздерді қолдануға рұқсат етілмейді. 

Радиоизотопты аспаптарға арналған құжаттамаға қойылатын талаптар
1. РИА-ға арналған техникалық құжаттамада міндетті түрде мына бөлімдерді қамтуы тиіс:
1) техникалық талаптар;
2) қабылдау ережелері;
3) пайдалану мерзімін ұзартқанда бақылау жəне сынау əдістері;
4) тасымалдау жəне сақтау;
5) пайдалануға кепілдіктер; 
6) пайдалану жөніндегі нұсқаулар.
2. «Техникалық талаптар» бөлімінде РИА қолдануы саласы жəне олардың техникалық 

сипаттамасы көрсетілуі тиіс:
1) РИА жататын тобы;
2) Сəуле көзінің типі жəне белсенділігі, дайындалуы бойынша техникалық жағдайлары 

нөмірлері;
3) РИА пайдалану шарттары жəне сəуле көзі;
4) Сəуле көзі орналасқан блок бетінің жəне одан 1м қашықтықтағы сəулелену дозасының қуаты;
5) Сəуле көзі бетінің «алынатын» радиоактивті заттармен ластануының деңгейі (сүртінді 

алу əдісі арқылы);
6) Бұзылуға арналған жұмыс көлемінің саны;
7) РИА жұмысы мерзімі;
8) Жинақтылығы, таңбалануы жəне орамы;
«Қабылдау ережесі» бөлімінде мыналар көрсетіледі:
1)  Сынақтардың көлемі жəне ұсынылатын реттілігі;
2) Сынақты кім жүргізеді;
3) РИА параметрлері сынаққа дейін жəне одан кейін;
4)  Сынақ кезінде қолданылатын бақылау-өлшеу аппаратурасы;
5)  Сынақтардың бағдарламасы жəне кезеңділігі;
6) Сəуле көзі бетінен 1 м қашықтықтағы сəулелену дозасының қуаты;
7) РИА сыртқы беттерінің (немесе сəуле көзі блогының) радиоактивті заттармен ластануы.
3. «Тасымалдау жəне сақтау» бөлімінде көлік түрі, радиациялық орамдардың көліктік 

санаты, РИА-дан адамдардың тұратын орнына жəне кино-фото пленкалар жəне т.б.дейінгі 
арақашықтық, сақтау шарттары. 

4. «Қауіпсіздік талаптары» бөлімінде РИА пайдалану кезіндегі қауіпсіздікті қамтамасыз ету 
бойынша нақты іс-шаралар көрсетілуі қажет. 

5. РИА техникалық құжаттамасында жоғарыда жазылған талаптармен қатар сəуле 
көздерінің сызбалары, əртүрлі əсерлерге сəуле көзін тексеру жағдайлары мен сынақ нəтижелері 
келтірілуі тиіс. Сондай-ақ онда сəуле көздері блогының сызбалары жəне көздің бекітілуінің 
нақты сипаттамасы, оның экрандалуы жəне аспаптың жұмыс жəне жұмыс істемеу қалпына 
ауыстыру тəсілі көрсетілуі тиіс. 

6. Құқықтың немесе нормативтік құжаттарға сілтеме жасағанда техникалық құжаттаманың 
берілген бөліміне тікелей қатысты болатын нақты бөлімдерін, тармақтарын, параграфтарын 
көрсету қажет. 

7. РИА пайдалану жөніндегі нұсқаулықта тасымалдау, сақтау, орнату, профилактикалық 
жөндеу, пайдалану жəне РИА-ны (сəуле көзі блогын) кəдеге жарату кезінде, сондай-ақ 
апаттық жағдайлар туындау кезінде радиациялық қауіпсіздікті (оның ішінде сəуле көзінің 
бүтіндігін жəне сақталуын қамтамасыз ету бойынша) қамтамасыз ету жөніндегі шараларды 
нақты сипаттау қажет. 

8. РИА-ны пайдалану жөніндегі нұсқаулықта РИА-ның апаттық бұзылуы кезінде 
радиациялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету жөніндегі ұсынымдар болуы тиіс. Бұл ретте РИА-
ны (сəуле көзін) жұмыс жағдайынан жұмыс істемеу жағдайына ауыстырудың мүмкін болма-
уы, түсіп қалуы, сəуле көзінің механикалық бұзылуы, өрт сияқты жағдайларды қарау керек. 

«Радиациялық қауіпсіздікті қамтамасыз етуге қойылатын санитариялық-
эпидемиологиялық талаптар» санитариялық қағидаларына 12-қосымша

 Металдарды шектеусіз пайдалану үшін негізгі ұзақ мерзімдік 
радионуклидтердің рұқсат етілген үлестік белсенділігі

Радионуклидтер Жартылай ыдырау кезеңі Жеке радионуклидтің рұқсат етілген 
үлестік белсенділігі ДК, кБк/кг

1 2 3
54Мп 312 тəулік 1,0
60Со 5,3 жыл 0,3
65Zn 244 тəулік 1,0
94

Nb 2,0 x 104 жыл 0,4
106Ru + 106mRh 368 тəулік 4,0

110mAg 250 тəулік 0,3
125Sb + 125mTe 2,8 жыл 1,6

134Cs 2,1 жыл 0,5
137Cs + 137mBa 30,2 жыл 1,0

152Eu 13,3 жыл 0,5
154Eu 8,8 жыл 0,5

90Sr + 90Y 29,1 жыл 10,0
226Ra 11,6 х 103 жыл 0,4
232Th 1 х 1010 жыл 0,3 

Металда радионуклидтер қоспасы бар болғанда Qі жекелеген радионуклидтердің үлестік 
белсенділіктерінің мəндері ЕQі/ДКі < 1 арақатынасын қанағаттандыруы тиіс. 

«Радиациялық қауiпсiздiктi қамтамасыз етуге қойылатын санитариялық-
эпидемиологиялық талаптар» санитариялық қағидаларына 13-қосымша

20__ жыл бойынша техногенді иондаушы сəулелену көздерін қалыпты пайдалану 
жағдайларында персонал ішіндегі адамдардың сəулелену дозалары туралы мəліметтер 

Халықтың санитарлық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы мемлекеттік 
органның аумақтық ведомства бөлімшесі үшін техногенді ИСК-мен жұмыс жасайтын жəне 

«А» тобының персоналдарыы бар ұйымдар тапсырады 

№ 1 –ДОЗ нысан
20___ жылғы ______ жартыжылдық ЕСЕБІ

(Жалғасы 18-бетте) 



18  29 МАУСЫМ 2017 ЖЫЛ
РЕСМИ

Есеп беретін ұйымның атауы ____________________________________
Пошталық мекен-жайы ________________________________________
Қызмет түрі __________________________________________________
Саласы _______________________________________________________
Кəсіпорын орналасқан аумақ/елді мекен____________________________

Радиациялық қауіпсіздікке (бақылауға) жауапты адам
___________________________

(лауазымы)
___________________________

(Т.А.Ə.)
___________________________

(қолы)
20__ жылғы «____»______________

 1-ДОЗ нысан

20__ жыл бойынша техногенді иондаушы сəулелену көздерін қалыпты пайдалану 
жағдайларында персонал ішіндегі адамдардың сəулелену дозалары туралы мəліметтер 

Есеп беретін ұйымның коды_____________________________________________________
Есеп беретін ұйым қызметі түрінің коды ____________________________________________
Есеп беретін ұйым өзінің қызметін жүзеге асыратын аумақтың коды _____________________
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
«Радиациялық апат немесе жоспарланған көтеріңкі сəулеленуден персонал арасындағы 

адамдардың, сондай-ақ апаттық сəулеленуге душар болған халық арасындағы адамдардың 
сəулелену дозалары туралы мəліметтер» 

халықтың санитарлық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы мемлекеттік 
органның аумақтық ведомства бөлімшесі үшін техногенді ИСК жұмыс жасайтын жəне «А» 
тобының персоналы бар ұйымдар тапсырады

№ 2- ДОЗ нысан 
20___ жылдың ______ жартыжылдығы бойынша ЕСЕП

Есеп беретін ұйымның атауы ____________________________________________________
Пошталық мекен-жайы _________________________________________________________
Қызмет түрі ___________________________________________________________________
Саласы ______________________________________________________________________
Кəсіпорын орналасқан аумақ/елді мекен____________________________________________

Радиациялық қауіпсіздікке (бақылауға) жауапты адам
___________________________

(лауазымы)
___________________________

(Т.А.Ə.)
___________________________

(қолы)
20__ жылғы “____”______________

 2-ДОЗ нысан 

«Радиациялық апат немесе жоспарланған көтеріңкі сəулеленуден персонал арасындағы 
адамдардың, сондай-ақ апаттық сəулеленуге ұшыраған халық арасындағы адамдардың 
сəулелену дозалары туралы мəліметтер» 

Есеп беретін ұйымның атауы ____________________________________________________
Есеп беретін ұйым қызметі түрінің коды____________________________________________
Есеп беретін ұйым өзінің қызметін жүзеге асыратын аумақтың коды _____________________
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Ведомстволық статистикалық есеп беру 
1. Қазақстан Республикасы халықтың санитарлық-эпидемиологиялық саламаттылығы 

саласындағы мемлекеттік органының департаменттері «Санитарлық-эпидемиологиялық са-
раптама жəне мониторинг ғылыми-практикалық орталығы» РМҚК-на 15 қаңтарға. 

2. «Санитарлық-эпидемиологиялық сараптама жəне мониторинг ғылыми-практикалық 
орталығы» РМҚК халықтың санитарлық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы 
мемлекеттік жоғарғы ведомствалық органына 30 қаңтарға.

Техногенді көздерді қалыпты пайдалану жағдайларында ИСК-мен жұмыс жасайтын 
персоналдың жеке дозаларын есепке алу бойынша есеп 

20 ____ есеп беру жылының _____________ жартыжылдығы үшін
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Ашық ИСК 
жұмыс жасай-
тын персонал 

саны

Жабық ИСК 
жұмыс жасай-
тын персонал 

саны

мына жаста персонал алған тиімді 
доза, мЗв.

Ер Əйел Ер Əйел 18-25 
жас

25-35 
жас

36-45 
жас

46-55 
жас

56-65 
жас
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Ескертпе: Қазақстан Республикасы халықтың санитарлық-эпидемиологиялық саламат-

тылығы саласындағы мемлекеттік ведомствалық органға жіберілетін есепте 2, 3-бағандар 
бойынша жолдар толтырылмайды. 

Статистикалық есеп беру
1. Қазақстан Республикасы халықтың санитарлық-эпидемиологиялық саламаттылығы 

саласындағы мемлекеттік органның аумақтық ведомства бөлімшелері «Санитарлық-
эпидемиологиялық сараптама жəне мониторинг ғылыми-практикалық орталығы» РМҚК-на 
15 шілдеге жəне 15 қаңтарға. 

2. «Санитарлық-эпидемиологиялық сараптама жəне мониторинг ғылыми-практикалық 
орталығы» РМҚК халықтың санитарлық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы 
мемлекеттік ведомствалық органына 30 қаңтарға. 

Радиациялық апат немесе жоспарланған көтеріңкі сəулелену жағдайларында ИСК-
мен жұмыс жасайтын персоналдың, сондай-ақ апаттық сəулеленуге ұшыраған халық 

арасындағы адамдардың жеке дозаларын есепке алу бойынша есеп 
 
20 ____ есеп беру жылының _____________ жартыжылдығы үшін
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Кəсіптік сəулеленудің дозасын есепке алу жəне есепке алу-есеп беру нысандарын 
толтыру тəртібі 

«Халықтың радиациялық қауіпсіздігі туралы» Қазақстан Республикасының Заңына жəне 
«Иондаушы сəулелендіру көздерімен жұмыс істеу, медициналық рентгендік-радиологиялық 
процедуралар жүргізу кезінде, сондай-ақ радиациялық аяға байланысты азаматтар алған жеке 
сəуле мөлшерлерін бақылау мен есепке алу ережесін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы 
Үкіметінің 2003 жылғы 19 желтоқсандағы № 1277 қаулысына сəйкес жеке сəулелену дозала-
рын бақылау жəне есепке алу бірыңғай мемлекеттік жүйе шеңберінде жүзеге асырылуы тиіс. 

Персоналдың жинаған сəулелену дозасы туралы ақпарат ИСК-на пайдаланатын ұйымда 
сақталады, Қазақстан Республикасының санитариялық-эпидемиологиялық қызметінің 
мемлекеттік органдарында жəне Мемлекеттік органның аумақтық ведомства бөлімшесі 
санитарлық-эпидемиологиялық қадағалау комитетінің Санитарлық-эпидемиологиялық сарап-
тама жəне мониторинг ғылыми-практикалық орталығында жұмыс аяқталғаннан кейін 30 жыл 
бойы немесе жұмысшыға 75 жас толмағанға дейін сақталады. 

Бұл мəліметтерді мыналар: 
1) себебін дəлелдей отырып мемлекеттік органдар;
2) ИСК-ны пайдалана отырып жұмыс жүргізу құқығына лицензиясы бар заңды тұлғалар 

(ұйымдар жəне кəсіпорындар); 
3) жеке сəулелену дозалары бойынша мəліметтері жиналатын жəне республикалық де-

ректер қорында сақталатын адамдар ала алады. 
1. Қолдану саласы

«Техногенді иондаушы сəулелену көздерін қалыпты пайдалану жағдайларында персо-
нал ішіндегі адамдардың сəулелену дозалары туралы мəліметтер» № 1-ДОЗ нысаны жəне 
«Радиациялық апат немесе жоспарланған жоғары сəулеленуден персонал арасындағы 
адамдардың, сондай-ақ апаттық сəулеленуге душар болған халық арасындағы адамдардың 
сəулелену дозалары туралы мəліметтер» № 2-ДОЗ нысан. 

Персоналдың жеке сəулелену дозаларын бақылау жəне есепке алу мына мақсатта жүргізіледі: 
1) иондаушы сəулелену көздерімен жұмыс жасау, медициналық рентгендік емшаралар 

жүргізу, сондай-ақ радиациялық фон себебінен алынған персоналдың жеке сəулелену доза-
сы туралы объективті ақпарат алу; 

2) белгіленген шектерден жоғары сəулеленуге душар болатын адамдарды есепке алу; 
3) ұйым персоналының сəулелену дозалары туралы объективті жəне нақты ақпарат алу 

мүмкіндігін қамтамасыз ету; 
4) радиациялық фактордың персоналға əсерін бағалау; 
5) персоналдың сəулелену деңгейлерін төмендету бойынша шаралар қабылдау;
Осы ұсынымның № 1-ДОЗ жəне № 2-ДОЗ нысандарын (бұлан əрі - мəтін бойынша нысан) 

толтыру бойынша талаптары техногенді иондаушы сəулелену көздерімен (бұдан əрі - ИСК) 
жұмыс жасайтын, А тобы персоналы бар кез-келген ведомстволық тиістіліктегі жəне меншік 
нысанындағы ұйымдарға бірыңғай болып табылады. 

2. Жалпы ережелер
№ 1-ДОЗ жəне № 2-ДОЗ нысандарын: 
1) ведомстволық бағыныштылығына қарамастан ұйымдар жəне кəсіпорындар; 
2) еңбек үдерісінде персонал техногенді ИСК пайдаланатын жəне А тобы персоналы бар 

ұйымдар толтырады. 
Ұйымның жəне кəсіпорынның радиациялық қауіпсіздігіне жауапты адамдар жартыжылдық 

жəне жылдық нысандарды толтырады жəне оны өз кезегінде алынған деректерді жинақтап, 
«Санитарлық-эпидемиологиялық сараптама жəне мониторинг ғылыми-практикалық орталығы» 
РМҚК-на (бұдан əрі – «СЭСжМҒПО» РМКҚ) тапсыратын Қазақстан Республикасының облыстар, 
Астана, Алматы қалалары, көліктегі мемлекеттік халықтың санитарлық-эпидемиологиялық 
саламаттылығы саласындағы мемлекеттік органның аумақтық ведомства бөлімшесі тапсырады. 

Нысандар есепті жарты жылдықтан кейінгі айдың 10-нан кешіктірілмей, А4 үлгісіндегі ақ 
қағазда жəне электронды көшірмелер түрінде тапсырылады. Екі құжат та (түпнұсқа жəне 
электронды көшірме) толықтай бірдей болуы тиіс.

3. № 1 –ДОЗ нысанын толтыру тəртібі
№ 1-ДОЗ нысаны ИСК жұмыс жүргізетін жəне А тобы персоналы бар ұйымдар мен 

кəсіпорындар жартыжылдық жəне жыл үшін А тобы персоналының жеке сəулелену дозаларын 
өлшеу нəтижелері бойынша толтырады. А тобы персоналының ЖДБ мəліметтері болмағанда 
нысанның тиісті бағандарына есептеу əдісімен алынған дозалар енгізіледі. 

Нысанды толтыратын ұйымдар жəне кəсіпорындар А тобы персоналының уақытша 
іссапарларға жіберілген адамдарын да есепке қосуға міндетті. 

Нысанның бірінші бетіндегі тиісті позицияларында ұйымның толық атауы, ешбір 
қысқартусыз пошталық индексі бар пошталық мекен-жайы көрсетіледі. Егер ресми қысқартылған 
атауы бар болса, ұйымның толық атауынан кейін жақша ішінде ол көрсетіледі. 

«Пошталық мекен-жай» жолында есеп беретін ұйымның пошталық индексі, мекен-жайы 
көрсетіледі. 

Нысанның бірінші бетіндегі тиісті бағандарға сыныптама бойынша ұйымның коды ретімен 
енгізіледі (ұйымның тұрақты кодтауын тиісті аумақтағы мемлекеттік халықтың санитарлық-
эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы мемлекеттік органның аумақтық ведомства 
бөлімшесі қадағалау органдары құрастырады): 

1) есеп беретін ұйымның коды (тиісті аумақтағы мемлекеттік халықтың санитарлық-
эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы мемлекеттік қызмет органдарымен əзірленеді 
жəне №1-ДОЗ нысанында ескертпеде көрсетіледі; 

2) 1-кесте бойынша есеп беретін ұйым өзінің қызметін жүзеге асыратын аумақтың коды; 
3) есеп беретін ұйым қызметі түрінің коды 2-кестесіне сəйкес көрсетіледі; 
4) 1-бағанда – А тобы персоналы адамдарының тəртіптік нөмірі көрсетіледі. 
5) 2-бағанада – қызметкердің тегі, аты жəне əкесінің аты толық көрсетіледі. Бағанға 

қызметкер аты-жөнінің бірінші əріптерін жазуға жол берілмейді. 
6) 3-бағанда – қызметкердің жеке басын куəландыратын құжаттың нөмірі көрсетіледі. 
7) 4-бағанда – қызметкердің туылған айы, күні, жылы жазылады. Ол туылған күніне, айына 

жəне жылына сəйкес келетін, нүктелермен бөлініп тұратын сандармен толтырылады. Бұл рет-
те күні мен айы екі санмен қойылады (10-ға дейінгі санның алдына нөл қойылады), ал жылы 
толық төрт белгілі санмен көрсетіледі (мысалы: 02.11.1971). 

8) 5-бағанда – қызметкердің жынысы жазылады: «Е» - ер адам, «Ə» - əйел адам. 6-бағанда 
– қызметкердің мəртебесіне сəйкес осы əдістемелік ұсынымдарға 1-қосымшаның 3-кестесі 
бойынша анықталатын кодтар көрсетіледі; 

9) 7-бағанда – иондаушы сəуле (ИС) түріне сəйкес осы əдістемелік ұсынымдарға 
1-қосымшаның 4-кестесі бойынша таңдалатын кодтар қойылады. Бұл ретте бірден алтынға 
дейінгі реттік нөмірі барлар иондаушы сəулеленудің əртүрлі түрлерімен сыртқы сəулеленуге 
жатады, ал жетінші – жұмыскерлердің организміне радионуклидтердің түсуі есебінен ішкі 
сəулеленуге жатады. 

10) 8 баған – есепті жылы (мЗв) жұмыскердің сыртқы сəулеленуінің жеке дозиметриясының 
ресми мəліметтері бойынша толтырылады.

11) Персоналдың сыртқы сəулеленуінің жылдық тиімді дозасы қолданыстағы нормативтік 
құжаттарға сəйкес анықталады. 

12) 9-баған есепті жылы (мЗв) жұмыскердің ішкі сəулеленуінің жеке дозиметриясының 
ресми мəліметтері бойынша толтырылады. Персоналдың ішкі сəулеленуінің жылдық тиімді до-
засын ашық күйдегі радиоактивті заттармен жұмыс істеу кезінде есепке алады жəне өндірістік 
үй-жайлардың жұмыс аймағының ауасындағы немесе жеке сынама алғыштарды пайдалан 
отырып тыныс алу аймағындағы радионуклидтердің көлемдік белсенділігін өлшеу, адамды 
сəулелеу есептегішінің көмегімен организмдегі радионуклидтерді тікелей өлшеу жəне (немесе) 
бөлінділердің биосубстраттарын талдау нəтижелері бойынша анықтайды.

13) Персоналдың ішкі сəулеленуінің жылдық тиімді дозасы осы əдістемелік ұсынымның 
2-қосымшасын пайдалана отырып анықталады. 

10 бағанға ИСК əсеріне душар болған ағзаның немесе тіннің түріне сəйкес 3-қосымшаның 
5-кестесі бойынша анықталатын кодтар қойылады. Бұл ретте доза шегі РҚН-да белгіленген 
ағзалар (тіндер) үшін ғана мəліметтер енгізіледі:

11-бағанға персоналдың көз бұршағындағы, қолдың буыны мен табандарындағы, 
іштің төменгі бөлігіндегі (45 жасқа дейінгі əйелдер үшін) осы ағзалардың жеке дозиметри-
ясы нəтижесінде алынған эквивалентті доза (мЗв) мəндері енгізіледі. Бұл мəліметтер тек 
жоғарыда аталған ағзалардағы эквивалентті дозаны бақылау қажет болатын жəне жүргізілетін 
жағдайларда ғана енгізіледі. 

Егер сыртқы немесе ішкі сəулеленуді не ағзадағы (тіндегі) дозалар өлшенген шама 
қолданылатын өлшеу құралы үшін метрологиялық белгіленген ең аз өлшенетін мəннен аз болса, 
онда тиісті бағанға (8, 9, 11) «0» мəні қойылады. Бұл ретте 10-бағанға сызықша «-» енгізіледі.

Жоғарыда аталған сəулелену түрлерінің біреуі тіркелген болса, бірақ тиісті дозаның сандық 
мəні белгісіз болса тиісті бағанға (8, 9, 11) доза шамасының орнына «-1» коды қойылады. 

(Жалғасы. Басы 14-17-беттерде) 4. №2-ДОЗ нысанын толтыру тəртібі 
№2-ДОЗ нысанына жоспарланатын жоғары сəулеленумен жəне радиациялық апат 

нəтижесіндегі сəулеленумен байланысты жеке дозалар енгізіледі. 
Персоналдың рұқсат етілетін тиімді дозасынан (жылына 20 мЗв) асып кеткен жағдайда. 

ескертпеде себебі, жоғары доза қай кезеңде жəне кім, қандай жағдайларда (тегі, аты-жөні, 
жасы, тұратын жері) алғанын, ұйымның толық атауы (пошталық мекен-жайы), əсер ететін ИС 
түрі, жүргізілген іс-шаралар жəне тексеру бойынша ұсынымдар көрсетілуі қажет. 

№2-ДОЗ нысанның 1-кестесіне персоналдың жоспарланатын жоғары сəулеленуімен не-
месе радиациялық апат нəтижесіндегі сəулеленуімен байланысты, сондай-ақ есепті жылы 
халықтың апаттық сəулеленуі орын алған тиісті аумақтағы мемлекеттік халықтың санитарлық-
эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы мемлекеттік органның аумақтық ведомства 
бөлімшесі санитариялық-эпидемиологиялық қадағалау органдарының жеке дозалары енгізіледі. 

 Нысан жыл сайын персоналдың жоспарланатын жоғары сəулеленуінің жəне радиациялық 
апат жағдайындағы сəулеленудің, сондай-ақ есепті жылы апаттық сəулеленуге ұшыраған 
адамдардың жеке дозаларын өлшеу немесе есептеу нəтижелері бойынша толтырылады.

 Халықтың апаттық сəулелену дозалары осы радиациялық апаттан кейінгі бірінші жылға 
қатысты нысанға енгізіледі. Кейінгі жылдарда өткен радиациялық апаттар есебінен халықтың 
сəулелену дозалары енгізілмейді.

 Нысанды толтыратын ұйымдар жəне кəсіпорындар есеп беруге уақытша іссапарға келген 
адамдарды да енгізуге міндетті.

 Апатты сəулеленуге ұшыраған адамдарды анықтауды жəне радиациялық апат болған 
кəсіпорын персоналының жеке сəулелену дозаларын бағалауды Қазақстан Республикасының 
мемлекеттік халықтың санитарлық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы 
мемлекеттік органның аумақтық ведомства бөлімшесі қадағалау органдары жүргізеді, апаттың 
себептерін тексеруді арнайы комиссия жүргізеді. Бұл жұмысқа апаттың көлеміне байланы-
сты апаттың салдарын жоятын тиісті министрліктер жəне ведомстволардың мекемелері 
(кəсіпорындары) да қатыса алады.

«Есеп беретін ұйым атауы» жолында ешбір қысқартуларсыз ұйымның толық атауы жа-
зылады. Ұйымның толық атауынан кейін ұйымның ресми қысқартылған атауы болса, ол 
жақшаның ішіне жазылады. 

«Пошталық мекен-жайы» жолында есеп беруші ұйымның пошталық индексі жəне толық 
пошталық мекен-жайы көрсетіледі.

Нысанның бірінші бетіндегі тиісті бағандарға ретімен ұйым кодтары сыныптамасымен енгізіледі:
1) есеп беретін ұйым кодын; ұйымға тұрақты кодтауды тиісті аумақтардағы мемлекеттік 

халықтың санитарлық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы мемлекеттік органның 
аумақтық ведомства бөлімшесі қадағалау органдары жүргізеді (түсіндіруді ескертпеде 
көрсету керек); 

2) есеп беретін ұйым өзінің қызметін жүзеге асыратын аумақтың коды 1-кесте бойынша 
көрсетілген; 

3) есеп беретін ұйымның қызметінің коды 2-кестеде белгіленген; 
1-бағанда А тобындағы персоналдың жəне халықтың реттік нөмірі көрсетіледі.
 2-бағанда қызметкердің тегі, аты əкесінің аты толық жазылады. Бағанды қызметкердің 

аты-жөнінің бірінші əріптерімен толтыруға жол берілмейді. 
3-бағанда жеке басын куəландыратын құжаттың нөмірі жазылады.
4-бағанда қызметкердің туылған күні көрсетіледі. Ол нүкте арқылы бөлінген туылған күніне, 

айына жəне жылына сəйкес келетін сандармен толтырылады. Бұл ретте күні жəне айы екі 
санмен (10-ға дейінгі санның алдына нөл қойылады), ал жылы төрт мəнді санмен толық жа-
зылады (мысалы: 02.11.1971).

5-бағанда қызметкердің жынысы жазылады: «Е» - ер адам, «Ə» - əйел адам.
6-бағанда қызметкердің статусына сəйкес 3-кесте бойынша анықталатын кодтар көрсетіледі. 
7-бағанда иондаушы сəуле (ИС) түріне сəйкес 4-кесте бойынша таңдалатын кодтар 

енгізіледі. Бұл ретте 1-ден 6-шы реттік нөмірге дейінгілер иондаушы сəулеленудің əр түрлерімен 
сыртқы сəулеленуге қатысты, жетіншісі – жұмыскерлердің организміне радионуклидтердің түсуі 
есебінен ішкі сəулеленуге қатысты.

8-баған есепті жылы (мЗв) жұмыскердің сыртқы сəулеленуінің жеке дозиметриясы ресми 
мəліметтері бойынша толтырылады.

 9-баған есепті жылы (мЗв) жұмыскердің ішкі сəулеленуінің жеке дозиметриясының ресми 
мəліметтері бойынша толтырылады. Персоналдың ішкі сəулеленуінің жылдық тиімді доза-
сын ашық күйдегі радиоактивті заттармен жұмыс істеу кезінде есепке алады жəне өндірістік 
үй-жайлардың жұмыс аймағының ауасындағы немесе жеке сынама алғыштарды пайдалан 
отырып тыныс алу аймағындағы радионуклидтердің көлемдік белсенділігін өлшеу, адамды 
сəулелеу есептегішінің көмегімен организмдегі радионуклидтерді тікелей өлшеу жəне (немесе) 
бөлінділердің биосубстраттарын талдау нəтижелері бойынша анықтайды. 

10 бағанға ИСК əсеріне душар болған ағзаның немесе тіннің түріне сəйкес 5-кесте бойын-
ша анықталатын кодтар қойылады. Бұл ретте доза шегі РҚН-да белгіленген ағзалар (тіндер) 
үшін ғана мəліметтер енгізіледі:

11-бағанға персоналдың көз бұршағындағы, қолдың буыны мен табандарындағы, 
іштің төменгі бөлігіндегі (45 жасқа дейінгі əйелдер үшін) осы ағзалардың жеке дозиметри-
ясы нəтижесінде алынған эквивалентті доза (мЗв) мəндері енгізіледі. Бұл мəліметтер тек 
жоғарыда аталған ағзалардағы эквивалентті дозаны бақылау қажет болатын жəне жүргізілетін 
жағдайларда ғана енгізіледі. Эквивалентті дозалар Қазақстан Республикасының аумағында 
қолданылатын арнайы əдістемелік құжаттарға сəйкес анықталуы тиіс органдар (тіндер) үшін 
ғана анықталады. 

12 бағанға 6-кесте бойынша үш позициядан тұратын код енгізіледі; 
Нысанға есепті жылы екі рет жоспарланатын жоғары сəулеленуге ұшыраған А тобындағы 

персоналға жататын адам үшін жылдық жеке дозаның мəні енгізіледі. Ол үшін бұл бағанға 
«1П2» коды қойылады. 

5. Қазақстан Республикасының мемлекеттік халықтың санитарлық-эпидемиологиялық 
саламаттылығы саласындағы мемлекеттік органның аумақтық ведомства бөлімшесі қызмет 
органдарының персоналдың дозаларын есепке алу нысанын толтыру тəртібі 

Ұйым персоналының дозаларын есепке алу жөнінде деректер алған мемлекеттік халықтың 
санитарлық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы мемлекеттік органның аумақтық 
ведомства бөлімшесі органдары мəліметтерді жинақтайды жəне Қазақстан Республикасы 
«Санитарлық-эпидемиологиялық сараптама жəне мониторинг ғылыми-практикалық орталығы» 
РМҚК-на (бұдан əрі – «СЭСж МҒПО» РМҚК) тапсырады.

Нысанның бірінші бетіндегі тиісті позицияларында ұйымның толық атауы, ешбір 
қысқартусыз пошталық индексі бар пошталық мекен-жайы көрсетіледі. Егер ресми қысқартылған 
атауы бар болса, ұйымның толық атауынан кейін жақша ішінде ол көрсетіледі. 

Кестенің тиісті торларына мыналар енгізіледі:
бірінші бағанға – 1-кесте бойынша облыс кодтары;
екінші бағанға – ИСК қолданатын ұйымдардың орналасқан аудандары (түсіндірілуін 

ескертпеде көрсету керек); 
үшінші бағанға - ИСК қолданатын ұйымның коды (түсіндірілуін ескертпеде көрсету керек); 
төртінші бағанға – 2-кесте бойынша ұйым қызметі түрінің коды;
бесінші жəне алтыншы бағандарға – ашық ИСК-мен жұмыс істейтін персоналдың жал-

пы саны; 
жетінші жəне сегізінші бағандарға – жабық ИСК-мен жұмыс істейтін персоналдың жал-

пы саны; 
тоғызыншы бағаннан бастап он үшінші бағанға дейін - персоналдың жас бойынша ең төмен 

жəне ең жоғары ауқымдағы алған тиімді дозасы енгізіледі, мЗв-пен. 

Қазақстан Республикасының ЖДБ-мен қамтылған облыстарының кодтары
 1-кесте 

№ Облыс атаулары коды
1 2 3
1 Ақмола облысы С 001
2 Ақтөбе облысы D 002
3 Атырау облысы E 003
4 Алматы облысы B 004
5 Шығыс Қазақстан облысы F 005
6 Жамбыл облысы H 006
7 Батыс Қазақстан облысы L 007
8 Қарағанды облысы M 008
9 Қостанай облысы P 009
10 Қызылорда облысы N 010
11 Маңғыстау облысы R 011
12 Павлодар облысы S 012
13 Солтүстік Қазақстан облысы T 013
14 Оңтүстік Қазақстан облысы X 014
15 Алматы қ. A 015
16 Астана қ. Z 016

Техногенді ИСК-мен жұмыс жасайтын жəне А тобының персоналы бар ұйымдар қызметі 
түрлерінің кодтары 

2-кесте

р/с № Ұйым атауы коды
1 2 3
1 Медициналық мекемелер, оның ішінде медициналық бейіндегі ҒЗИ М 01
2 Өнеркəсіптік кəсіпорындар, оның ішінде ИИ қолданатын жабдықты 

жөндеуді, баптауды, мөлшерлеуді орындайтын ұйымдар 
P 02

3 Ғылыми-зерттеу институттары, оның ішінде медициналық 
бейіндегілерден басқа жоғары оқу орындары 

S 03

ИСК бар қызметкер статусының коды 
3-кесте 

№ Қызметкердің мəртебесі Код
1 2 3
1 Есепті жыл бойы жұмыс істеді 001
2 Есепті жылы іссапарға жіберілді* 002
3 Есепті жылы жұмыстан шықты** 003
4 Есепті жылы зейнеткерлікке шықты 004
5 Есепті жылы қайтыс болды 005
* көрсетілген мəртебесі бар қызметкер үшін дозалар іссапар уақытына көрсетіледі. 
** көрсетілген мəртебесі бар қызметкер үшін дозалар жыл басынан жұмыстан шыққан 

күнге дейін көрсетіледі. 
Өзінің қызметінде ИСК қолданатын ұйымдардың кодтары

 4-кесте 

р/с № ИС түрі коды
1 2 3
1 Рентгендік R 101
2 Альфа A 102
3 Бета B 103
4 Гамма G 104
5 Нейтрондық N 105
6 Радионуклид I 106
7 Басқалары X 107

ИСК əсеріне ұшыраған ағзалар мен тіндердің кодтары
5-кесте

№ ИСК əсеріне душар болған ағзалар мен тіндердің түрі Код
1 2 3
1 Жыныс бездері 01
2 Қызыл сүйек кемігі 02
3 Тоқ ішек 03
4 Өкпе 04
5 Асқазан 05
6 Қуық 06
7 Емшек бездері 07
8 Бауыр 08
9 Өңеш 09

10 Қалқанша безі 010
11 Көзбұршақ 011
12 Тері 012
13 Буындар мен табандар 013
14 Сүйектердің үстіңгі беттері 014
15 Басқалары 015
16 Іштің төменгі бөлігі * 016
* - 45 жасқа дейінгі əйелдер үшін ғана белгіленеді.

ИСК əсеріне ұшыраған адамдар кодтары
 6-кесте

Код пози ция-
сының нөмірі

Коды Мəні

1 2 3
1 1 А тобындағы персонал

2 Б тобындағы персонал
3 Персоналға жатпайтын жұмыскерлер
4 Апатты сəулеленуге ұшыраған басқа да халық 

2 А Апатты сəулелену
П Жоспарланатын көтеріңкі сəулелену 

3 1-ден басталатын 
нөмірлер

Есепті жылы осы адамның жоспарланатын жоғары 
немесе апатты сəулелену жағдайларының саны 

«Радиациялық қауіпсіздікті қамтамасыз етуге қойылатын санитариялық-
эпидемиологиялық талаптар санитариялық қағидаларына 14-қосымша

Ұйымның радиациялық-гигиеналық паспортының үлгілік нысаны 

Иондаушы сəулелену көзін пайдаланатын ұйымның (кəсіпорынның) радиациялық-
гигиеналық қорытындысы __________ жылғы жағдай бойынша 

(Қазақстан Республикасының субъектісі əкімшілігі 20 қаңтарға дейін ұсынады) 

Ұйымның (кəсіпорынның) атауы __________________________________________________
Ведомстволық тиесілігі _________________________________________________________
Ұйымның (кəсіпорынның) мекен-жайы _____________________________________________
Əкімшілік телефоны ____________________________________ факсы ________________
Ұйымның (кəсіпорынның) Жарғысын тіркеу күні, нөмірі жəне орны_____________________ 

________________________________________________________________________________
Иондаушы сəулелену көздері бар бөлімшелердің атауы________________________________ 

________________________________________________________________________________
Иондаушы сəулелену көздерімен жұмыс істеу құқығына лицензия беру күні жəне нөмірі 
_____________________________________________________________________________
ИСК информациялық карта беру күні жəне тіркеу нөмірі
_____________________________________________________________________________
1. Ұйымда (кəсіпорында) иондаушы сəулелену көздерін (бұдан əрі мəтін бойынша ИСК) 

пайдаланатын жұмыстың сипаты 
1.1. ИСК-мен рұқсат етілген жұмыс түрі (ашық, жабық, өндіретін, ядролық қондырғыларды 

пайдалану) _____________________________________________________________________
жəне типі (үдеткіш, радиоизотопты аспаптар жəне т.б. жəне т.с.с.)
_____________________________________________________________________________
1.2. ИСК-мен жұмыс бойынша ұйым (кəсіпорын) қызметінің негізгі бағыты ______________

__________________________________________________________________
1.3. Жұмыс сыныбы ____________________________________________________________
2. Қоршаған ортаны радиоактивті ластанудың əлеуетті көзі ретінде ұйымның (кəсіпорынның) 

сипаттамасы 
2.1. Радионуклидтердің рұқсат етілген шекті шығарындыларынан жоғарылауы ___________
_____________________________________________________________________________
2.2. Радионуклидтердің рұқсат етілген шекті төгінділерінен жоғарылауы_________________
_____________________________________________________________________________
2.3. Санитариялық-қорғаныш аймағы шекарасындағы сыртқы сəулеленудің эквивалентті 

дозасының орташа жылдық қуаты____________________________________________ мкЗв/ч
2.4. Санитариялық-қорғаныш аймағында ауадағы, ашық су объектілері суындағы 

радионуклидтердің орташа жылдық көлемді (үлестік) белсенділігі (халық үшін рұқсат етілген 
көлемді белсенділік бірліктермен – бұдан əрі мəтін бойынша РКБ халық, халық үшін рұқсат 
етілген үлестік белсенділік бірліктермен – бұдан əрі мəтін бойынша РМБ халық)

_____________________________________________________________________________
2.5. Тізім бойынша байқау аймағының қоршаған орта объектілерінде радионуклидтердің 

орташа жылдық үлестік (көлемді) белсенділігі, бақылау регламентіне сəйкес (ауа, су, тамақ 
өнімдері үшін РКБхалық жəне РМБхалық бірліктермен) _______________________________
_________________________________________________

3. Ұйым (кəсіпорын) қызметі есебінен азаматтардың сəулелену дозалары 
3.1. Персоналдың жылдық сəулелену дозалары:
- техногенді көздермен жұмыс істейтін тұлғалар (бұдан əрі мəтін бойынша – А тобы) 
- техногенді көздердің əсер ету саласындағы жұмыс жағдайлары бойынша болатын 

тұлғалар (бұдан əрі мəтін бойынша – Б тобы) 

А тобы бойынша Б тобы бойынша
Орташа жеке жылдық тиімді доза, мЗв
Жылдық тиімді ұжымдық доза, адам-Зв
Персонал үшін негізгі дозалық шектерден асатын 
тұлғалар саны: 

3.2. Байқау аймағында тұратын халық саны: ________________________________________
3.3. Байқау аймағында тұратын халықтың ұйым (кəсіпорын) қызметі есебінен жылдық 

сəулелену дозалары: 
- Орташа жеке жылдық тиімді доза, мЗв ____________________________________________
- Жылдық тиімді ұжымдық доза, адам -Зв __________________________________________
- Халық үшін негізгі дозалық шектерден асатын тұлғалар саны 
3.3.(*) Халықтың медициналық жылдық сəулелену дозалары (тек медицина ұйымдары 

толтырады)

Жылына өтетін 
емшараның саны 

1 емшараға (мЗв) ор-
таша тиімді доза 

Ұжымдық доза, адам.- 
Зв/ жылына 

Рентгенографиялық
Рентгеноскопиялық
Радионуклидтік

4. Радиациялық қауіптілік саласындағы радиациялық қауіптілікті жəне нормаларды, 
қағидаларды жəне гигиеналық нормативтерді орындауды қамтамасыз ету бойынша іс-
шаралардың тиімділігін бағалау ___________________________________________________

_____________________________________________________________________________
5. Радиациялық апаттар, оқиғалар ________________________________________________
6. Радиациялық апаттарды, оқиғаларды жəне олардың салдарын жою бойынша іс-шаралар 

жоспарының, құралдардың жəне күштің бар болуы ____________________________________
_____________________________________________________________________________
Радиациялық-гигиеналық қорытындыны толтыратын жəне ұйымдағы (кəсіпорындағы) 

радиациялық қауіпсіздікке жауапты адамның қолы жəне лауазымы _____________________
___________________________________________________________ 

   (лауазымы)
_________________________ ______________________ ______________________________
 (Тегі, А.Ə.)   (қолы)   (күні)
7. Есепті жылы ұйым (кəсіпорын) əкімшілігінің бағалауы бойынша қалыпты пайдалану үшін 

радиациялық көрсеткіштің жоғарылау параметрлері 
_____________________________________________________________________________
Ұйымның (кəсіпорынның) басшысының қолы жəне күні :
_________________________ _____________________ ______________________________
 (Тегі, А.Ə.)   (қолы)   (күні)
 8. Тиісті аумақтағы халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы 

саласындағы мемлекеттік органның аумақтық ведомства бөлімшесінің қорытындысы, 
стохастикалық əсерлердің пайда болуының жеке жəне ұжымдық тəуекелдерін бағалау 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Аумақтың Бас мемлекеттік санитарлық дəрігері (облыс,қала, аудан) 
_________________________ _____________________ ___________________
  (Тегі, А.Ə.)   (қолы)              (күні)
Халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы мемлекеттік 

органның аумақтық ведомства бөлімшесі қорытындысымен ұйымның (кəсіпорынның) бас-
шысы танысты:

_________________________ _____________________ ___________________
  (Тегі, А.Ə.)   (қолы)  (күні)

Аумақтың радиациялық-гигиеналық паспортының үлгілік нысаны 

Аумақтың радиациялық-гигиеналық қорытындысы ________жылғы жағдай бойынша

Қазақстан Республикасының субъектісі аумағының атауы 
_____________________________________________________________________________
Тұрғындардың саны ___________________________________________________________
Қазақстан Республикасының субъектісі аумағының алаңы _________________________ км2

Əкімшілік телефоны ____________________________________ факсы _________________
1. Иондаушы сəулелену көздерін пайдаланатын объектілер тізбесі 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
2. Иондаушы сəулелену көздерін пайдаланатын объектілердің жалпы сипаттамасы 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
3. Қоршаған ортаның радиоактивті ластану сипаттамасы:
3.1. Топырақтың ластану тығыздығы
Цезий-137
Ең аз ________________ орташа _________________ ең жоғ. ______________
Стронций-90
Ең аз ________________ орташа _________________ ең жоғ. ______________
Плутоний-239 жəне т.б.
Ең аз ________________ орташа _________________ ең жоғ. ______________
3.2. Атмосфералық ауадағы радиоактивті заттардың көлемді белсенділігі 
_____________________________________________________________________________
3.3. Ашық су қоймалары суындағы радиоактивті заттардың үлестік белсенділігі 
_____________________________________________________________________________
3.4. Ауыз сумен жабдықтау көздері суындағы радиоактивті заттардың үлестік белсенділігі 
_____________________________________________________________________________
3.5. Жергілікті өндірістің тағамдық өнімдеріндегі радиоактивті заттардың үлестік белсенділігі 
_____________________________________________________________________________
3.6. Жергілікті шикізаттан алынған құрылыс материалдарындағы радиоактивті заттардың 

үлестік тиімді белсенділігі 
 ____________________________________________________________________________
4. Аумақта радиациялық ауытқулар мен ластанудың бар болуы 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
5. Медициналық емшара кезіндегі тұрғындардың сəулелену құрылымы 

Жылына өтетін 
емшараның саны 

1 емшараға (мЗв) 
орташа тиімді доза 

Ұжымдық доза, адам.- Зв/ 
жылына 

Рентгенографиялық
Рентгеноскопиялық
Радионуклидті

6. Тұрғындардың, оның ішінде техногенді көздермен жұмыс істейтін тұлғалардың - 
персоналдың (бұдан əрі мəтін бойынша А тобы) жəне техногенді көздердің əсері аясын-
да жұмыс жағдайлары бойынша болатын тұлғалардың (бұдан əрі мəтін бойынша Б тобы) 
сəулелену дозасын талдау. 

6.1. Персоналдың жылдық сəулелену дозалары: 

А тобы бойынша Б тобы бойынша
Орташа жеке жылдық тиімді доза, мЗв
Жылдық тиімді ұжымдық доза, адам.-Зв
Персоналға арналған негізгі дозалық шектен асатын 
тұлғалар саны:

6.2. Байқау аймағында тұратын халық саны: ________________________________________
1) орташа жеке жылдық тиімді доза, мЗв __________________________________________
2) жылдық тиімді ұжымдық доза, адам.-Зв __________________________________________
3) халық үшін негізгі дозалық шектен асатын тұлғалар саны: ___________________________
6.3. Халықтың жылдық тиімді ұжымдық дозасының құрылымы (адам.-Зв) :
1) иондаушы сəулелену көздерін пайдаланатын кəсіпорын қызметінен ________________

________________________________________________________________
2) ғаламдық жауын-шашыннан________________ ___________________________________
3) табиғи көздерден__________________________ __________________________________
4) медициналық зерттеулерден_________________ _________________________________
5) радиациялық апаттар мен оқиғалардан_________ _________________________________
7. Радиациялық апаттар мен оқиғалардың саны _____________________________________
8. Сəулелік патология жағдайының бар болуы (жылына ауру саны) ______________________
9. Жылына радиациялық қауіпсіздік саласындағы радиациялық қауіпсіздікті жəне норма-

ларды, ережелерді жəне гигиеналық нормативтерді орындауды қамтамасыз ету бойынша 
іс-шараларды талдау 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
10. Радиациялық апаттарды жəне оқиғаларды жою үшін Қазақстан Республикасының 

субъектісі аумағының əкімшілігінде тиісті құрылымның, құралдар мен күштің бар болуы 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Аумақтың радиациялық-гигиеналық паспортын толтыратын адамның қолы жəне лауазы-

мы (облыс, қала, аудан) 
_____________________________________________________________________________
   (лауазымы)
_________________________ _____________________ _______________________________
               (Тегі, А.Ə.)                                 (қолы )                                      (күні)
11. Қазақстан Республикасының субъектісі аумағы əкімшілігінің есепті жылы аумақтағы 

радиациялық жағдайды бағалауы 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Қазақстан Республикасының субъектісі аумағы əкімшілігінің басшысы 
_________________________ _____________________ ________________________
                (Тегі, А.Ə.)                                 (қолы )                                      (күні)
12. Тиісті аумақтағы халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы 

саласындағы мемлекеттік органның аумақтық ведомства бөлімшесінің қорытындысы, 
стохастикалық əсерлердің пайда болуының жеке жəне ұжымдық тəуекелін бағалау 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Бас мемлекеттік санитарлық дəрігер
_________________________ _______________________ _____________________________
                (Тегі, А.Ə.)                                 (қолы )                                      (күні)

Тиісті аумақтағы халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласын-
дағы мемлекеттік органның аумақтық ведомства бөлімшесі қорытындысымен таныстым 
(Қазақстан Республикасының субъектісі аумағының əкімшілігі басшысының лауазымы, 
_________________________ _____________________ ___________________

        (Тегі, А.Ə.)                                 (қолы )                                      (күні)

Ұйымның 
радиациялық-гигиеналық паспортын толтыру бойынша Нұсқаулық 

1. Ұйымның радиациялық-гигиеналық паспорты жыл сайын ағымдағы жылғы 20 қаңтарға 
дейін тапсырады. Радиационно-гигиенический паспорт организации представляется ежегодно 
не позднее 20 января текущего года, следующего за отчетным периодом.

2. «Ұйымның атауы», «Ведомостволық құрамы», «Ұйымның мекенжайы» бағандарын 
толтырғанда барлық мəліметтер толық ұйымның жарғысы бойынша арнайы қысқартылған 
(жақшаның ішінде) түрінде көрсетіле отырып енгізіледі. 

3. «Иондаушы сəулелену көздерімен жұмыс істеуге құқы бар лицензияның берілген күні 
мен номері» баған қолданыстағы лицензия бойынша толтырылады. 

14- қосымшадағы «санитарлық паспорт» сөзі «ақпараттық карта» сөзіне ауыстырылғанын 
ескере отырып, сəйкес бағанға ақпараттық картаның берілген күні мен тіркелу номері жазылады.

1. Ұйымдарда (кəсіпорындарда) иондаушы сəулелену көздерін (бұдан əрі мəтін бойынша 
ИСК) пайдаланатын жұмыстардың сипаттамасы 

4. 1.1. тармақта осы ұйымға рұқсат етілген (жақшада көрсетілген) иондаушы сəулелену 
көздерімен атқарылатын жұмыстың түрлері, қолданылатын қондырғылар мен басқа да ИСК-
нің түрлері мен саны көрсетіледі.

5. 1.2. тармақта ИСК-ні жəне басқа да радиоактивті заттарды пайдалануға қатысты ұйым 
қызметінің негізгі бағыттары көрсетіледі. Тармақ қызметтің түріне рұқсат етілген мемлекеттік 
лицензияға сəйкес толтырылады. 

Кəсіпорынның радиоактивтік қалдықтарды өңдеу жəне көму бойынша радиациялық-
гигиеналық паспортында есеп беру жылындағы жəне кəсіпорынның жұмысындағы барлық 
кезеңдегі жоғары-, орташа- жəне төменактивті қалдықтары бөлек көрсетілген қалдықтардың 
жиынтық активтігі, сонымен қатар қалдықтардың əрбір түріндегі жеке радионуклидтердің 
жиынтық активтігі қосымша көрсетіледі. 

6. 1.3. тармақта ақпараттық картада көрсетілген ашық түрдегі радиоактивті заттармен жұмыс 
топтары жəне əр топта радиоактивті заттармен жұмыс істейтін персоналдың саны көрсетіледі. 

2. Қоршаған ортаны радиоактивтік ластаудың потенциалды көзі болып есептелетін 
ұйымның (кəсіпорынның) сипаттамасы

7. Тараудың тармақтарын жұмыс істеу кезінде қоршаған ортаға газды немесе аэрозолды 
шығарындылар жəне сұйық радиактивті заттар түзілетін (немесе түзілуі мүмкін) ұйымдар 
толтырады. 

8. 2.1. жəне 2.2. тармақты шекті рұқсат етілген шығарындылар белгіленген (бұдан əрі - 
ШРШ) ұйымдар толтырады. 

9. 2.1. тармақта ұйымның қызметіне қатысты өкілетті органмен келісілген жоба құжаттарына 
сəйкес осы ұйымға бекітілген əрбір радионуклидке арналған ШРШ мөлшерінің негізгі газдық 
жəне аэрозолдық радионуклидтердің жылдық шығарындыларының қатынасы көрсетіледі. 
Радионуклидтердің жылдық газды аэрозолдық шығарындыларының мөлшері шығарындыдағы 
радиациялық технологиялық қадағалау мəліметтері бойынша айқындалады. Мониторингті 
ұйымның өзі немесе келісімді түрде акредиттелген зертхана жүргізеді. 

10. ұйымның сұйық радиоактивтік шығарындыларының сипаттамасы бойынша 2.2. тармақ 
2.1. тармақ сияқты толтырылады. 

11. 2.3 - 2.5 – тармақтарды санитариялық қорғаныш аймақтары мен бақылау аймағы 
белгіленген ұйымдар толтырады. 

12. 2.3. тармақта жоба құжаттарында белгіленген бақылау регламенті бойынша жəне 
халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы мемлекеттік 
органның аумақтық ведомства бөлімшесінің келісілген өлшеудің мəліметтері бойынша мЗв/ч 
санитариялық-қорғаныш аймағында осы аймақтың шегіндегі əртүрлі нүктеде жүргізілген 
барлық көздердің сыртқы сəулеленудегі эквиваленттік дозасының жылдық орташа қуаттылығы 
көрсетіледі.

13. Санитариялық-қорғаныш аймағындағы ауадағы, ашық су айдындарындағы судағы 
радионуклидтердің орташа жылдық көлемді (үлестік) активтігі ұйымда белгіленген жəне 
бақылау регламентінің аумақтық қадағалау органдарының келісімі бойынша жүргізілген сəйкес 
өлшеулердің орташа жылдық мəліметтеріне сəйкес айқындалады. 

14. 2.4. тарауға абсолюттік маңыз жəне халыққа арналған рұқсат етілген активтіктің 
көлемінен (бұдан əрі – РАК (хал.), халыққа арналған рұқсат етілген үлестік активтіліктен (бұдан 
əрі – РМА (хал.) алынған қатынас (жақшада) енгізіледі. 

15. 2.5. тармаққа бақылау аймағындағы қоршаған орта обьектілеріндегі 2.4 тармақ сияқты 
айқындалатын радионуклидтердің орташа жылдық үлестік (көлемді) активтілігі енгізіледі. 

16. Тармақтарды толтыру кезінде белгіленген тəртіппен радиациялық қауіпсіздік ұйымдары 
жəне басқа да акктедиттелген зертханалар орындаған өлшеу мəліметтері енгізіледі. 

4. Ұйымның (кəсіпорынның) қызметі есебінен адамдардың сəулелену дозасы 
17. Тарауда персоналдың жəне халықтың (оның ішінде медициналық ұйымдардағы 

пациенттердің) сəулелену дозасын сипаттайтын көлем көрсетіледі. Олар ұйымда нормативтік 
құқықтық актілердің талаптарына сəйкес жүргізілген радиациялық бақылау мəліметтерін тал-
дау негізінде құрылады. 

18. 3.1. тармаққа белгіленген дозаның шегінен асып кеткені анықталған адамдардың саны 

бағанға енгізіледі. Осы адамдардың саны «А» тобындағы персонал жəне «Б» тобындағы пер-
сонал үшін сəулеленудің жеке дозасы бойынша ақпараттық анализдің негізінде анықталады. 
Сонымен қатар талданған жеке дозалар сыртқы жəне ішкі сəулеленудің жеке тиімді 
дозаларының сомасына сəйкес келеді. 

19. 3.2. тармаққа бақылау аймағында тұрғылықты тұратын (аумақ əкімшілігінің мəліметі 
бойынша) халықтың саны кіргізіледі.

20. 3.3. тармаққа орта жеке жəне ұжымдық жылдық тиімді дозаның маңызы енгізіледі. 
Осы мағына қоршаған орта обьектілерінде радионуклидтердің болу мониторингі бойынша 
жəне ауадағы дозаның қуатын өлшеу жəне/немесе есептік үлгінің көмегімен анықталады. 
Есептік үлгілер ұйым қызметінде қоршаған орта мониторинг мəліметтерінің жетіспеушілігі 
жəне/немесе радиоактивтік ластануға қолданылатын аппаратураның сезімталдығынан төмен 
деңгейде болғанда халықтың дозасын есептеу үшін қолданылады. Үлгі бойынша есептеу 
үшін ұйым қызметінің есеп беру жылындағы радионуклидтердің шығарындылары туралы 
мəлімет қолданылады. 

Бақылау аумағындағы халықтың сəулелену дозасын бағалау кезінде есеп беру 
жылындағы табиғи жəне басқа да техногендік көздердің дозаға үлесі анықталады. Бұл 
үлес есеп беру кезеңіндегі радиоактивтік шығарындылардың көлемі бойынша, немесе 
бақылау аймақтарындағы жəне іргелес аудандардағы алдыңғы жылдарда жүргізілген өлшеу 
мəліметтерін талдау немесе қоршаған ортаның ластануының радионуклидтік құрамын тал-
дау арқылы айқындалады. 

21. Рентгенді радиологиялық диагностикалық зерттеу жүргізетін медициналық ұйымдар 
паспорттың 3.3. бағанына жүргізілген флюорографиялық, рентгенографиялық, рентгеноскопия-
лық жəне радионуклидтік зерттеулердің саны туралы мəлімет жазады. 

4. Радиациялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету бойынша жəне радиациялық қауіпсіздік 
саласындағы гигиеналық нормативтердің нормалары мен қағидаларын орындау 

шараларының тиімділігін бағалау
 22. Тарауда радиациялық қауіпсіздік саласындағы санитариялық қағидалар мен гигиеналық 

нормативтерді орындау, сəулеленудің жеке жəне ұжымдық дозасын төмендету, белгіленген 
негізгі дозалар шегі мен бақылау деңгейінің жоғарылау деңгейінің алдын алу, радиоактивтік 
шығарындылар деңгейін төмендету, радиациялық апаттар мен апатты жəне басқа жағдайлар 
бойынша жүргізілген шаралардың тиімділігіне баға беріледі. Шаралар тиімділігін бағалау кейінгі 
2-3 жылдағы радиациялық қауіпсіздік көрсеткішінің сандық динамикасын талдауға негізделеді. 

5. Радиациялық апаттар, оқиғалар
23. Тарауда есептік жылда орын алған апаттық жағдайлар мен радиациялық апаттардың 

саны көрсетіледі. Апаттық оқиғаларға адамдарды жоспарланбаған сəулеленуге алып келетін 
немесе белгіленген нормативтен асып кеткен сəулеленуді басқару мүмкіндігі жоғалған барлық 
жағдай кіреді. Ядролық энергетикалық қондырғылардағы оқиғалар мен апаттар кезінде 
халықаралық INES шкаласына сəйкес олардың деңгейлері көрсетіледі

6. Радиациялық апаттарды, оқиғаларды жəне олардың зардаптарын жою бойынша 
шаралар жоспарының, құралдар мен күштердің болуы 

24. Тарауда ұйымдағы радиациялық апаттардың зардаптарын жою шаралары жоспарының 
болуы, олардың мемлекеттік бақылау органдарымен келісілген күні жəне əкімшіліктің бекіткен 
күні көрсетіледі. Одан əрі ұйымдағы жеке қорғаныш құралдарының, дезактивті ерітінділердің, 
апатты дозиметрлер мен радиациялық апат туындай қалған жағдайға арналған алғашқы 
медициналық көмек құралдарының болуы туралы мəлімет келтіріледі жəне бар, бар, бірақ 
саны жеткіліксіз, жоқ - деген жазба жүргізіледі. 

7. Есеп беру жылындағы ұйымның (кəсіпорынның) қалыпты пайдалануға арналған 
радиациялық көрсеткіштің жоғарылауын бағалау параметрі 

25. Тарауда қалыпты пайдалануға арналып бекітілген радиациялық көрсеткіштердің 
анықталған параметрлері, дозаның негізгі шектері, персоналға арналған бақылау деңгейі, квота-
лар жəне бақылау аймағында тұратын халыққа арналған бақылау деңгейлері ғана көрсетіледі. 

8. Тиісті аумақтағы халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы 
саласындағы мемлекеттік органның аумақтық ведомства бөлімшесінің қорытындысы, 

стохастикалық əсердің жеке жəне ұжымдық туындау тəуекелін бағалау 
26. Тарауда халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы 

мемлекеттік органның аумақтық ведомства бөлімшесінің қорытындысы ұйымдағы персоналдың 
жəне бақылау аймағында тұратын халықтың радиациялық қауіпсіздік жағдайы туралы ұсынған 
мəліметтердің жеткіліктігін бағалау көрсетіледі. Гигиеналық нормативтердің талаптарына 
сəйкес осы категориядағы адамдардың стохастикалық əсердің жеке жəне ұжымдық туын-
дау тəуекеліне баға беріледі. Персонал үшін стохастикалық зардаптар 5,6 x 10-2-ге тең, ал 
тұрғындар үшін 1 3в адамға 7,3 x 10-2 жағдай қабылданады. Ұжымдық тəуекелдің көлемін алу 
үшін персоналдың ұжымдық дозасы мен халықтың дозасы тəуекел коэффициентінің маңызына 
сəйкес көбейтіледі. Жеке тəуекелді анықтау үшін жеке орта жылдық тиімді доза осы тəуекелдің 
маңызына көбейтіледі де, 1000-ға бөлінеді (ауысу коэффициенті мЗв к Зв).

Ұйымдағы радиациялық қауіпсіздік үш баллдық шкалада бағаланады: 
- жақсы – объект толықтай қатынастағы нормативтік актілердің талаптарына сəйкес келеді; 
- қанағаттанарлық – персоналды жəне халықты қайта сəулеленуге, қоршаған ортаны нор-

мативтен тыс ластануға алып келмеген, регламенттің маңызсыз өзгеруі байқалған; 
- қанағаттанарлықсыз – радиациялық қауіпсіздік бойынша нормативтік актілердің маңызды 

бұзылуы байқалған. 
Қажеттілігіне қарай халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласын-

да радиациялық қауіпсіздік деңгейінің жоғарылауы бойынша негізгі ұсыныстар құралады жəне 
оларды іске асыру мерзімі белгіленеді. 

Аумақтың радиациялық-гигиеналық паспортын толтыру 
Нұсқаулығы 

1. Аумақтың радиациялық-гигиеналық паспорты (бұдан əрі - Паспорт) Қазақстан Респуб-
ликасы субьектілерінің аумағында дайындалады жəне жүргізіледі жəне оны халықтың 
радиациялық қауіпсіздігі жағдайына жауапты тұлға толтырады.

Паспортқа аумақтың əкімшілік басшысы немесе оның орынбасары қол қояды. 
2. Егер Қазақстан Республикасындағы жеке аудандардағы, елді мекендердегі сəулеленудің 

орташа тиімді дозасының көлемі 3 еседен артық жоғарыласа, онда халықтың санитариялық-
эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы мемлекеттік органның ведомоствосымен 
келісіліп аумақтың əкімшілігінің шешімімен облыстың немесе қаланың барлық аумағының 
паспортынан басқа осы ауданға да (елді мекенге) паспорт толтырылады. 

3. Паспортты толтыру кезінде мыналарды пайдаланады:
1) Ұйым паспортының мəліметтерін талдау; 
2) радиациялық жағдайға бақылау жүргізетін аумақтық қызметтерден алынған халықтың 

радиациялық қауіпсіздігінің жағдайы туралы ақпарат; 
3) гидрометеорологиялық орталық филиалының мəліметтері; 
4) халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы мемлекеттік 

орган ведомоствосының мəліметтері; 
5) радиациялық бақылаудың басқа аккредиттелген зертханаларының өлшеу нəтижелері. 
4. Паспорт үш данада толтырылады, аумақтық əкімшіліктің лауазымды тұлғасы қол қояды, 

санитариялық-эпидемиологиялық органның аумақтық ведомства бөлімшесінен қорытынды 
алу үшін келесі жылғы 1 наурызға дейін халықтың санитариялық-эпидемиологиялық 
саламаттылығы саласындағы мемлекеттік органның ведомоствосына жіберіледі. 

Есептік жылдағы келесі жылғы 30 наурызға дейін халықтың санитариялық-эпидемиологиялық 
саламаттылығы саласындағы мемлекеттік органның ведомоствосының қорытындысымен 
субьектінің əкімшілік басшысына танысу үшін жіберіледі. Əкімшілік басшысының неме-
се оның орынбасарының қолы мөрмен бекітіледі. Ресімделген паспорттың бір данасын 
аумақтың əкімшілігі халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы 
мемлекеттік органның ведомоствоға жібереді, бір-бір данадан субьектінің əкімшілігінде жəне 
паспорттау жүргізуге жауапты ұйымда қалады.

5. Халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы мемлекеттік 
органның аумақтық ведомства бөлімшесінің паспорттағы мəліметтерге талдау жүргізеді жəне 
есептегі мерзімде Қазақстан Республикасындағы радиациялық қауіпсіздіктің жағдайы туралы 
Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Тұтынушылардың құқықтары қорғау 
Комитеті «Санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жəне мониторинг ғылыми-практикалық 
орталығы» РМҚК-не ағымдағы жылдың 10 сəуіріне дейін біріккен ақпарат жібереді. 

1. Иондаушы сəулелену көздерін пайдаланатын обьектілер тізімі 
6. Паспорттың 1-тарауында ИСК жəне басқа да радиоактивті заттарды пайдалану 

арқылы жұмыстар атқарып жатқан ұйымдар туралы ақпарат бар. Сонымен бірге ұйымдар 
иондаушы сəулелену көздерін пайдалану түрлері бойынша топтарға бөлінеді: атом энерге-
тикасы, өндірістік жəне зерттеу ядролық реакторлар, ускорителитездеткіштер, қуатты радио-
изотопты қондырғылар, дефектоскопия, геологиялық бақылау, медициналық рентгенология, 
медициналық радиология, ғылыми зерттеу оқыту жəне басқалар. Қызметтің əрбір түрінен кейін 
атом энергиясы саласындағы өкілетті органдардың есептік мəліметтері бойынша қызметтің 
осы түріне жататын ұйымдардың саны көрсетіледі. 

2. Иондаушы сəулелену көздерін пайдаланатын обьектілердің жалпы сипаттамасы
7. 2-тарауда обьектілерге сипаттама сала бойынша (өндірістік, медициналық, ғылыми 

жəне оқыту жəне басқалар) жəне «А» жəне «Б» тобындағы персоналдардың саны бойын-
ша беріледі. Радиациялық қауіпсіздік қанағаттанарлықсыз бағаланған обьектілердің саны 
мен тізімі көрсетіледі. Бұл пункт аумақта орналасқан ұйымдардың паспорттық мəліметтерін 
толықтыру бойынша толтырылады. 

3. Қоршаған ортаның радиоактивтік ластану сипаттамасы 
8. 3.1 тарауда топырақтың радиоактивтік ластану тығыздығы туралы мəлімет Қазақстан 

Республикасының гидрометеорологиялық орталығының арнайы мəліметтерінің негізінде 
енгізіледі. Іріктеп бақылау түрінде халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы 
саласындағы мемлекеттік органның аумақтық ведомства бөлімшесі жүргізген топырақтың ла-
стану тығыздығын оперативті талдау мəліметтерін жəне радиациялық бақылау аккредиттелген 
зертханада жүргізілген өлшеу нəтижелерін пайдалануға рұқсат беріледі. 

Паспортқа топырақтың цезимен-137, стронцимен-90, плутонимен-239 (Бк/м2) жəне 
қажеттілігіне қарай басқа да радионуклидтермен ластану тығыздығының төменгі, орташа 
жəне жоғарғы мөлшері енгізіледі. 

9. 3.2. тарауда атмосфералық ауадағы радиоактивті заттардың көлемді активтігін гидро-
метео рологиялық орталық, тиісті аумақтағы халықтың санитариялық-эпидемиологиялық 
саламаттылығы саласындағы мемлекеттік органның аумақтық ведомства бөлімшесі немесе 
басқа да аккредиттелген зертханалардың елді мекендердегі жəне тұрғын үй жəне қоғамдық 
нысандардағы атмосфералық ауадағы радиоактивті заттарды болуына жүргізген мəліметтердің 
негізінде анықталады. 

Паспортқа атмосфералық ауадағы радионуклидтердің көлемді белсенділігінің орташа 
мөлшері Беккерель бірлігінде жылдық куб метрде (Бк/м3) енгізіледі. 

10. 3.3 тарауында ауыз сумен қамтамасыз етуде, шаруашылық-тұрмыстық, балық аулау 
жəне суаруда пайдаланатын судағы Бк/кг радионуклидтердің үлестік активтігінің аумақ бой-
ынша орташа мөлшері көрсетіледі.

11. Паспорттың 3.4 тарауында тұрғындарды сумен жабдықтауды іске асыратын 
ұйымдардағы зертханалардың, сонымен қатар халықтың санитариялық-эпидемиологиялық 
саламаттылығы саласындағы мемлекеттік органдардың мəліметтері бойынша сумен 
қамтамасыз етудің су үсті жəне су асты көздеріндегі радионуклидтердің (Бк/кг) төмен, орташа 
жəне жоғарғы мөлшерінің үлестік активтік көлемі көрсетіледі. Мəлімет тек құрамына бақылау 
белгіленген радионуклидтерге ғана беріледі. Қажеттілігіне қарай белгіленген тəртіппен 
радиациялық бақылауға аккредиттелген басқа да зертханалар жүргізген арнайы зерттеу 
мəліметтері қолдануы мүмкін. 

12. 3.5 тарауға Ауылшаруашылығы министрлігінің радиологиялық қызметі жəне халықтың 
санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы мемлекеттік органның 
мəліметтері бойынша жергілікті өндірістегі тағам өнімдерінің негізгі түрлеріндегі жəне сырт-
тан əкелінетін (сүт, ет жəне ет өнімдері, нан, бидай өнімдері, жапырақты көкөністер, тамыр 
жемістілер жəне басқалар) өнімдердегі радионуклидтердің үлестік белсенділігінің орташа 
мөлшері енгізіледі. 

13. 3.6 тарауға жергілікті шикізаттан дайындалған жəне басқа аймақтан əкелінген құрылыс 
материалдарындағы табиғи радионуклидтердің төменгі, орташа жəне жоғарғы үлестік активтігі 
енгізіледі. 

Құрылыс материалдарының жеке түрлерінің үлестік активтігі туралы мəлімет құрылыс 
мекемелеріндегі аккредителген зертханалар жəне халықтың санитариялық-эпидемиологиялық 
саламаттылығы саласындағы мемлекеттік органның аумақтық ведомства бөлімшесі жүргізген 
зерттеулердің нəтижелері бойынша алынады. 

4. Аумақта радиациялық ауытқушылықтар мен ластанудың болуы 
14. 4 тарауда есепті жылы тіркелген, радиациялық апаттарға қатысы жоқ локальды 

радиациялық ауытқушылықтар мен ластанудың саны жəне оларға қысқаша сипаттама: орны, 
аумағы, радионуклидті құрамы жəне ластану деңгейі (Бк/м2) көрсетіледі. 

5. Халықтың медициналық процедура кезінде сəулелену структурасы
15. Аумақтағы халықтың медициналық сəулеленуін бағалау есеп беру жылында жүргізіл-

ген профилактикалық жəне диагностикалық рентгенді радиологиялық зерттеулердің саны 
бойынша іске асырылды. 5-тамақтағы кестеге флюорографиялық, рентгенографиялық, 
рентгеноскопиялық жəне радионуклидтік зерттеулердің саны енгізіледі. 

При наличии объективных данных по конкретным дозам облучения пациентов в Пациент-
тердің сəулеленудің нақты дозасын алғандығы туралы обьективті мəлімет болған кезде əрбір 
медициналық ұйымдардың рентген кабинеттерінде жəне радиодиагностикалық зертханалар-
да медициналық процедуралардың əрбір түрінен халықтың ұжымдық сəулелену дозасының 
маңызын алу үшін пайдаланалы. Мұндай мəліметтер болмаған жағдайда бір зерттеу үшін 
орташа тиімді дозаның жақын маңызын қолдануға болады: флюорография үшін 0,8 мЗв, 
рентгенография үшін 0,4 мЗв, рентгеноскопия үшін 10 мЗв, радионуклидті зерттеулер үшін 5 
мЗв. Медициналық процедуралардан алынған аумақтағы тұрғындардың ұжымдық сəулелену 
дозасы бұл жағдайда процедуралар санының бір процедураға орташа тиімді дозасын көбейту 
арқылы болады. Алынған мөлшерді 3в ад. аудару үшін оны 1000-ға бөлу қажет. 

6. Халықтың, о.і. техногендік көздермен жұмыс істейтін тұлға – персоналдың (бұдан 
əрі – мəтін бойынша «А» тобы) жəне техногендік көздердің əсері саласындағы жұмыс 
жағдайында болатын (бұдан əрі – мəтін бойынша «Б» тобы) тұлғалардың сəулелену 

дозасын талдау 
16.  6.1 тармақ аумақта орналасқан ұйымның паспортындағы мəліметтердің негізінде толты-

рылады. Ол үшін паспорттың 3.1. бағанына енгізілген барлық ұжымдық сəулелену дозасының 
маңызын (3в ад.бірлікте) қосындылынау қажет. Осы кезде есеп беру жылында аумақтағы ионды 
сəулелену көздерімен жұмыс істейтін барлық персоналдың мөлшері шығады. 6.1. тармаққа 
«А» жəне «Б» топтарындағы персоналға арналған сəулелену дозасының жеке тиімді маңызы 
енгізіледі. Барлық персоналдың, сонымен қатар «А» жəне «Б» тобындағы персоналдың 
сəулелену дозасының орташа тиімді мөлшерін алу үшін тиісті ұжымдық дозаның мөлшерін 
осы топтағы персоналдың жалпы санына бөлу қажет. 

Барлық аумақтағы «А» жəне «Б» тобындағы персонал үшін дозаның негізгі шегінен 
жоғарылаған адамдардың саны ұйым паспортының 3.1.тармағынан алынған мəліметтермен 
қосындылау арқылы айқындалады. 

17. 6.2 тармақта бақылау аймағында тұратын тұрғындардың жалпы саны жəне осы 
тұрғындардың ұйымның атқаратын қызыметі есебінен алынған сəулеленудің ұжымдық 
дозасының маңызы аумақта орналасқан (пациенттердің медициналық ұйымдардарда алған 
сəулелену дозасынан басқа) барлық ұйымның паспортындағы 3.2 жəне 3.3. тармағынан алынған 
тиісті мөлшерді қосындылау арқылы айқындалады. 

Ұйымның бақылау аймағында тұратын тұрғындардың сəулелену дозасының орташа тиімді 
дозасының маңызы ұйымның бақылау аймағында тұратын тұрғындардың жалпы санының 
жылдық ұжымдық дозасынан алынған маңызға бөлу арқылы айқандалады. 

18. 6.3 тармаққа сəулеленудің барлық негізгі түрлері есебінен аумақта тұратын 
тұрғындардың жылдық ұжымдық дозасының құрылымы туралы мəліметтер енгізіледі. 

19. 6.3 (1) тармақта сəулеленудің иондаушы көздерін пайдаланатын ұйымның қызметі 
есебінен аумақтағы тұрғындардың жылдық ұжымдық дозасы ұйым паспортының 3.3. тара-
уында көрсетілген барлық ұйымдардағы «А» жəне «Б» топтарындағы персоналдың жəне 
паспорттың 6.2. тармағындағы міліметтер бойынша осы ұйымның бақылау аймағында тұратын 
тұрғындардың ұжымдық сəулелену дозасын қосындылау арқылы анықталады. 

20. 6.3 (2) тармақта есеп беру жылындағы аймақтағы тұрғындардың өткен радиациялық 
апаттардағы ядролық сынақ өнімдерге жаһандық түсуі салдарынан қоршаған ортаның ұзақ өмір 
сүретін радионуклидтермен ластануына негізделген ұжымдық тиімді сəулелену дозасы жəне 
есеп беру жылының алдындағы барлық маусымдағы ұйымның қалыпты қызметі (радиациялық 
апаттарсыз) көрсетіледі. Дозаны бағалауды тиісті аумақтағы халықтың санитариялық-
эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы мемлекеттік органның аумақтық ведомства 
бөлімшесі қажет болған жағдайда ғылыми-практикалық орталықпен бірігіп іске асырады. 

21. 6.3 (3) тармақта халықтың табиғи иондаушы сəулелену көздерімен сəулеленудің тиімді 
дозасын бағалау үшін барлық алынған дозалар есепке алынады (космостық сəулелену, жер 
жыныстарының жəне құрылыс конструкцияларының гамма-сəулеленуі, тағам өнімдерімен 
жəне сумен бірге табиғи радоинуклидтердің есебінен ішкі сəулелену, рпдон изотобының, 
торонның жəне олардың аз өмір сүретін еншілес өнімдерінің ингаляциясы). Халықтың табиғи 
көздермен сəулеленудің тиімді дозасына радон жəне оның аз өмір сүретін өнімдері əсер етеді. 

22. 6.3 (4) тармақта аумақта тұратын тұрғындардың жəне медициналық зерттеу кезінде 
алынған жылдық ұжымдық тиімді доза осы зерттеулердің негізгі түрлерінен алынған 
ұжымдық дозаны қосындылау арқылы есептеледі (флюорографиялық, рентгенографиялық, 
рентгеноскопиялық, радионуклидтік).

23. 6.3 (5) тармақта есеп беру жылында туындаған аумақтағы барлық тұрғындардың жылдық 
ұжымдық сəулелену дозалары көрсетіледі. Радиациялық апат туындаған жағдайдағы аумақтағы 
тұрғындардың жеке дозасы нақты апат жағдайында қолдану үшін дайындалған жəне өкілетті 
орган бекіткен арнайы методикалық құжаттарға сəйкес анықталады. Аумақтағы тұрғындардың 
радиациялық апаттардан алған сəулеленудің ұжымдық дозасын сəулеленуге ұшыраған барлық 
тұрғындардың жеке дозасының сомасы сияқты есептейді. 

(Соңы 19-бетте) 
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24. Халықтың сəулеленуінің əрбір негізгі көздерінің үлесін барлық көздердің жиынтық (жал-
пы) ұжымдық дозасынан анықтау үшін бірінші осы көздердің ұжымдық дозасының сомасын 
есептеу қажет. Тұрғындардың ұжымдық сəулелену дозасынан алынған жиынтық маңызды 
100% қабылдап, тұрғындардың əрбір сəулелену түріне келетін үлесті анықтау қажет. Алынған 
салыстырмалы маңыз (%-пен)6.3 (1) - 6.3 (5) тармақтарға 3в ад. сəулеленудің əртүрлі көдерінен 
алынған ұжымдық дозаның тиісті абсолюттік маңызы жақшаның ішінде жазылады. 

7. Радиациялық апаттар мен оқиғалардың саны 
25. 7 тармақта радиациялық апаттар мен оқиғалардың саны аумақтағы барлық ұйымдардың 

паспортындағы мəліметтерді қосындылау жəне есеп беру жылында аймақта орын алған, 
бірақ кейбір себептерге байланысты ұйымның паспортына кірмеген, бірақ тиісті аумақтағы 
халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы мемлекеттік 
органдағы ведомоствоның есептік үлгісіне енгізілген апаттар мен оқиғалар арқылы анықталады. 
Радиациялық апаттар мен оқиғалар ядролық-энергетикалық қондырғыларда орын алған 
жағдайда олардың деңгейі халықаралық INES шкаласында көрсетіледі. Басқа обьектілерде 
радиациялық апаттар мен оқиғалар туындаған жағдайда олардың деңгейлері осы апаттар мен 
оқиғаларға тексеру жүргізген комиссияның қорытындысы бойынша анықталады. 

8. Сəулелену патологиясы жағдайының болуы (сырқаттанушылықтың жылдық саны)
26. 8 тармақта егер ондай жағдай орын алған болса сəулелену патологиясының болуы 

жəне саны көрсетіледі (есеп беру жылындағы бірінші рет анықталған сырқаттанушылықтың 
саны). Аумақтық органның профпатология бөлімшесінде немесе басқа да өкілетті органның 
қорытындысы бойынша алғашқы рет анықталған кəсіби улану немесе кəсіби ауруды 
тіркейтін журналдың негізінде толтырылады. Сəулелену терапиясымен келісілген сəулелену 
патологиясының жағдайлары паспортқа енгізілмейді. 

9. Радиациялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету, радиациялық қауіпсіздік саласындағы 
нормалар, қағидалар жəне нормативтердің орындалуы бойынша жылдық шараларды 

талдау 
27. 9 тармақта есеп беру жылында персонал мен халықтың радиациялық қауіпсіздігін 

регламенттейтін нормативтік құқықтық актілердің орындалуы бойынша өткізілген негізгі 
шараларға жəне оларды іске асыру бойынша тиімділігін үш баллдық шкалада (жоғары тиімді, 
тиімділігі жеткіліксіз, тиімсіз) бағалау арқылы жетілдіру шараларына талдау беріледі. 

Радиациялық қауіпсіздік бойынша шаралардың тиімділігін бағалау осы нұсқаулықтың 2.3 
тармағында көрсетілген көрсеткіштің негізінде жəне халықтың санитариялық-эпидемиологиялық 
саламаттылығы саласындағы мемлекеттік органның ведомоствосы нормативтік құқықтық 
актілерді бұзушылыққа санкция қолданған көрсеткіштердің негізінде жүргізіледі. 
10. Қазақстан Республикасындағы əкімшілік аумақ субьектісінде радиациялық апаттар мен 

оқиғаларды жоюға арналған сəйкес құрылымның, құралдар мен күштің болуы 
28. 10 тармақта аумақтың əкімшілігінде радиациялық апаттарды жоюға арналған күш 

пен құралдардың болуы туралы мəлімет көрсетіледі, олар: сəйкес келетін штаттық жəне 
штаттан тыс құрылым, жоспарлар, қорғаныш құралдары, автокөлік құралдары, дезактива-
ция құралдары жəне үш баллдық шкалада медициналық көмек көрсету («бар», «бар, бірақ 
жеткіліксіз», «жоқ») көрсетіледі. 

11. Есеп беру жылындағы аумақтағы радиациялық жағдайды Қазақстан Республикасы 
əкімшілік аумақтағы субьектінің бағалауы

29. 11тармақта паспортта ұсынылған материалдарды талдаудың негізінде аумақтың 
əкімшілігі аумақтағы радиациялық жағдайды бағалау бойынша өз пікірін үш балдық шкалада 
(«жақсы», «қанағаттанарлық», «қанағаттанарлықсыз») жəне халықтың радиациялық қауіпсіздігін 
жетілдіру бойынша Үкімет жəне Қазақстан Республикасыны субьектісі қабылдаған қаулылар мен 
шешімдердің орындалуы туралы жəне келесі жылға жоспарланған негізгі шараларды жазады. 

12. Тиісті аумақтағы халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы 
саласындағы мемлекеттік органның аумақтық ведомства бөлімшесінің қорытындысы, 

стахостикалық əсерлердің жеке жəне ұжымдық туындауын бағалау 
30. Паспорттың 12 тарауына халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы 

саласындағы мемлекеттік орган ведомоствосының есеп беру жылындағы халықтың 
радиациялық қауіпсіздік жағдайын бағалау жəне келесі жылға аумақтың əкімшілігі жоспарлаған 
шаралар енгізілген арнайы қорытындысы кіреді. 

Халықта стохастикалық əсердің жеке жəне ұжымдық туындау ықтималдығының сандық 
көрсеткішін бағалау Гигиеналық нормативтерге сəйкес паспорттың 6.3 тармағында көрсетілген 
тұрғындардың ұжымдық тиімді дозасының мөлшеріндегі мəліметтер бойынша жүргізіледі. 

Осы жерге тиісті аумақтағы халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы 
саласындағы мемлекеттік органның аумақтық ведомства бөлімшесі аумақтағы тұрғындардың 
келесі жылғы радиациялық қауіпсіздік деңгейінің жоғарылауы бойынша негізгі оңтайластырылған 
ұсыныстары жазылады. 

31. Халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы мемлекеттік 
органның аумақтық ведомства бөлімшесі берген, Қазақстан Республикасының тиісті 
аумағындағы бас мемлекеттік санитариялық дəрігер қол қойған қорытындымен аумақтың 
əкімшілік басшысын таныстырады, ал ол Паспорттың ақырғы бағанына қол қояды. 

«Радиациялық қауіпсіздікті қамтамасыз етуге қойылатын санитариялық-
эпидемиологиялық талаптар» санитариялық қағидаларына 15-қосымша

 
 МГК ұйымдары жұмыскерлерінің табиғи көздермен сəулелену 

дозаларын бағалау əдістемесі 
 1. Жұмыскерлердің сыртқы сəулеленуін бақылау 

 1. Ұйым жұмыскерлерінің сəулеленуінің тиімді дозалары гамма-сəулелену дозасы қуатының 
орташа мəндерімен жəне жұмыскерлер сəулеленуге ұшырайтын уақытпен айқындалады. 

2. Жұмыскерлердің сыртқы сəулеленуінің тиімді дозасын бағалауды жұмыс орнында жер 
бетінен (еденнен) 1 м биіктікте сыртқы гамма-сəулеленудің өлшенген дозалары қуатының 
(бұдан əрі - Р) мəні жəне осы жұмыскердің қаралатын учаскеде 1 жыл ішіндегі жұмыс уақыты 
(бұдан əрі - Т) негізінде жүргізу керек. 

Сыртқы гамма-сəулеленуді жылдық тиімді дозасы (Е1сыртқы) мына формула бойынша 
есептеледі:

 (Е1сыртқы) = Ке Рy Тр, мЗв/жыл, (1)
 мұнда: Ке – мəні мынаған тең болып алынатын дозалық коэффициент:
1) 0,006 мЗв/мР, егер Рy – сағатына миллиРентгенмен (бұдан əрі – мР/сағ) экспозициялық 

дозаның қуаты; 
2) 0,0007 мЗв/мкЗв, егер Рy - эквиваленттік дозаның қуаты мкЗв/сағ.
3. Гамма-сəулелену дозасының қуаты (Рy) дозиметрдің өзінің аясының деңгейі (Рф) жəне 

оның космостық сəулеге (Рк) жауап беруін ескере отырып анықталуы тиіс:
 Рy = Р1- (Рф+Рк) (2)

 мұнда: Р1 - өлшеу нүктесіндегі дозиметрдің көрсеткіші. 
(Рф

+Рк) параметрлерінің сандық мəні əрбір дозиметр үшін жеке жағадан 50 м немесе одан 
да көп қашықтықта тереңдігі кемінде 5 метр судың бетінде орындалған бірнеше қайтара 
өлшеу жолымен анықталады.

4. Əртүрлі технологиялық учаскелерде жұмыс уақыты Тр(сағ) жылына 0-ден 2000 сағатқа 
дейін ауытқуы мүмкін. Егер жұмыскер бір жылдың ішінде Р-дың мəні өзгеріп отыратын бірнеше 
учаскеде (№ жұмыс орны немесе жұмыс операциясы) жұмыс істесе, онда ол үшін сыртқы 
сəулелену есебінен жылдық тиімді доза мынаны құрайды:

  (3)
 мұнда Рy- n - учаскенің бетінен 1 м биіктіктегі дозаның қуаты;
Трn - n - учаскесінде 1 жылдың ішіндегі жұмыс уақыты.
5. Жұмыскердің сыртқы сəулелену дозасын анықтау барысында мына шарт орындалуы тиіс:

  (4)
 мұнда Тр - жұмыскердің 1 жыл бойы штаттағы жұмысының ұзақтығы, сағ.
 

2. Құрамында өндірістік шаң бар ұзақ мерзімдік радионуклидтердің ингаляциялы түсуі 
есебінен жұмыскерлердің сəулеленуін бақылау

6. Құрамында өндірістік тозаң бар табиғи радионуклидтердің (ТРН) ингаляциялы түсуі 
есебінен ішкі сəулелену дозасы радионуклидтік құраммен жəне тозаңданатын материал мен 
тозаңның үлестік белсенділігімен, өндірістік аумақтағы ауаның жалпы тозаңдануымен жəне 
нақты жағдайлардағы жұмыс уақытымен, тыныс алу органдарының жеке қорғаныш құралдарын 
қолданумен анықталады. Радионуклидтік құрам, тозаңның үлестік белсенділігі жəне ауаның 
жалпы тозаңдануы технологиялық үдерістердің параметрлеріне, жұмыстың температуралық 
режиміне, қолданылатын химиялық реагенттерге, материалдың дисперсиялығы мен көлеміне 
байланысты.

7. Жұмыскердің бір тұрақты жұмыс орнында өндірістік тозаңмен бір радионуклидтің инга-
ляциялы түсуі есебінен ішкі сəулеленуінің тиімді дозасы мына формула бойынша анықталады:

 Еішкі = kd ∙ Cn ∙ f ∙ V ∙ Т, мЗв/жыл, (5)
 мұнда kd – мəні уран мен торий қатарындағы негізгі радионуклидтер үшін 13-қосымшада 

келтірілген дозалық коэффициент (Зв/Бк);
Cn - өндірістік тозаңдағы радионуклидтердің үлестік белсенділігі кБк/кг;
f - ауаның орташа тозаңдануы, мг/м3;
V - жұмыскерлердің тыныс алуының орташа жылдамдығы, м3/с;
Т - жыл бойы тозаңды аумақта болу уақыты, сағ/жыл;
Сn, f жəне V шамалары мəндері тұрақты болғанда сəулелену дозасын бағалауда (5) 

формуласы дұрыс.
8. Бір немесе бірнеше параметрлердің уақытқа байланысты ауыспалы мəндері болғанда 

сəулеленудің барлық уақытын бірнеше кезеңдерге бөлу қажет, олардың əрқайсысының 
ішіндегі параметрлер тұрақты болып саналады. Кейіннен сəулеленудің барлық кезеңі бойынша 
жиынтықтай отырып əрбір кезең үшін дозалар 5 формула бойынша бағаланады. 

9. Жұмыс аймағындағы радионуклидтердің қосылыс түрлері белгісіз немесе ішкі сəулелену 
дозасын есептеу үшін радиоактивтік тепе-теңдік болмаған жағдайда осы санитариялық 
қағидаларға 13-қосымша бойынша дозалық коэффициенттердің ең жоғары мəндерін 
қабылдау керек.

10. Жұмыскерлер тыныс алу ағзалары үшін жеке қорғаныш құралдарын қолданатын 
жағдайда, өндірістік тозаңмен ұзақ мерзімдік табиғи радионуклидтердің организмге ингаляци-
ялы түсуі есебінен болатын ішкі сəулеленудің тиімді дозасы тозаңды ұстау коэффициентінің 
орташа мəні η (салыс. бірлік) құрайтын болса n есеге төмендейді.

 3. Жұмыскерлердің радон изотоптарымен жəне олардың
қысқа мерзімдік еншілес өнімдерімен сəулеленуін бақылау

 11. Радон изотоптары жəне қысқа мерзімді радонның (РЕӨ) жəне торонның (ТЕӨ) еншілес 
өнімдерінің аэрозольдері көлемі шағын жəне ауа алмасу еселігі төмен үй-жайларда, құрамында 
жоғарғы көлемде табиғи радионуклидтер бар материалдардың үлкен массасын сақтау немесе 
өңдеу кезінде жұмыс орнында жұмыскерлердің сəулеленуіне елеулі үлес қосады. 

12. Радон изотоптары жəне РЕӨ мен ТЕӨ-ның аэрозольдері есебінен ішкі сəулелену до-
засы ауада, болжам бойынша стандартты бір сағаттық тыныс алу көлемі 1,2 м3/с болғанда, 
екі параметрмен – экспозиция уақытымен (тыныс алу) - t, сағ жəне осы уақыт ішіндегі ауадағы 
радон изотоптарының эквивалентті тепе-теңдігінің көлемдік белсенділігінің (ЭТКБ) орташа 

мəнімен , Бк/м3 анықталады. Радон изотоптары есебінен ішкі сəулеленудің тиімді до-

засы ЭТКБ радон изотоптарының туындысымен ( . t) уақытта анықталады - оны əдетте 
«экспозиция» (БкLс/м3) деп атайды.

13. Өндірістік жағдайда радон изотобының экспозициясы 1сБк/м3 0,78 - 10-5мЗв тең бола-
тын тиімді сəулелену дозасы сəйкес келеді.

Егер ауадағы радон изотобының ЭТКБ орташа мəні жəне жұмыс уақыты - t, белгілі болса, 
онда сəулеленудің тиімді дозасы мына формуламен есептеледі:

 -ERn = d * -Cequ
E * t, мЗв (6)

 мұнда дозалық коэффициенттің мəні d = 0,78 * 10-5мЗв/(сағ * Бк/м3), ал радон изотоптарының 
ЭТКБ - Cequ

E мына формуламен есептеледі:
 

 (7)
 оның ішінде Cequ(Rn) жəне Cequ(Tn) - t уақыттағы радон мен торонның тиісінше ЭТКБ ор-

таша мəні.
Өндірістік ұйымдардың жұмыскерлері үшін бір жылда 2000 сағат жұмыс істеген жағдайда 

d = 1,56 * 10-2мЗв/(Бк/м3) болады.
14. Жұмыскерлердің өндірістік сəулеленуінің жылдық тиімді дозасы (Еөн) сыртқы (Е1

сырт.) 
жəне ішкі сəулелену дозалардың қосындысына тең болады (Е1

сырт.+ Еrn):
 Еөн = Е1

сырт.+ Е1
ішкі. +Еrn (8)

«Радиациялық қауіпсіздікті қамтамасыз етуге қойылатын санитариялық-
эпидемиологиялық талаптар» санитариялық қағидаларына 16-қосымша

 
 Өндірістік тозаңмен 238U жəне 232Th қатары радионуклидтерінің ингаляциялы түсуі 

кезіндегі дозалық коэффициенттердің мəндері
 

238U қатары радионуклидтерінің дозалық коэффициенттері
 1-кесте 

Радионуклид Жартылай ыдырау 
кезеңі

Ыдырау түрі Ингаляциялы түсу кезіндегі дозалық 
коэффициент, Зв/Бк

Қосылыс түрлері-П Ең жоғары
 1  2  3 4 5

238U 4,77 • 109жыл α 2,6 • 10-6 7,3 • 10-6

234Th 24,10 күн β 6,3 • 10-9 7,3 • 10-9

234Pa 1,17 мин β 3,8 • 10-10 4,0 • 10-10

234U 2,45 • 105 жыл α 3,1 • 10-6 8,5 • 10-6

230Th 7,70 • 104 жыл α 4,0 • 10-5 4,0 • 10-5

226Ra 1600 жыл α 3,2 • 10-6 3,2 • 10-6

222Rn 3,824 күн α - -
218Po 3,10 мин α - -
214Pb 26,8 мин β - 2,9 • 10-9

214Bi 19,9 мин β 1,4 • 10-8 1,4 • 10-8

214Po 164 мкс α - -
210Pb 22,3 жыл β - 8,9 • 10-7

210Bi 5,013 күн β 8,4 • 10-8 8,4 • 10-8

210Ро 138,4 күн α 3,0 • 10-6 3,0 • 10-6

Жиынтығы 5,20 • 10-5 6,30 • 10-5
 

232Th қатары радионуклидтеріне арналған дозалық коэффициенттер
 2-кесте

Радионуклид Жартылай ыды-
рау кезеңі

Ыдырау түрлері Ингаляциялы түсу кезіндегі дозалық 
коэффициент, Зв/Бк

Қосынды типі-П Ең жоғары 
232Th 1,405 • 1010 жыл α 4,2 • 10-5 4,2 • 10-5

228Ra 5,75 жыл β 2,6 • 10-6 2,6 • 10-6

228Ас 6,15 с β 1,6 • 10-8 2,5 • 10-8

228Th 1,913 жыл α 3,1 • 10-5 3,9 • 10-5

224Ra 3,66 күн α 2,9 • 10-6 2,9 • 10-6

220Rn 55,6 с α - -
216Ро 0,145 с α - -
212Pb 10,64 с β - 1,9 • 10-8

212Bi 60,55 мин α (36%);
β (64%)

3,0 • 10-8 3,0 • 10-8

212Po 0,299 мкс α - -
208Ti 3,053 мин β - -

Жиынтығы 7,85 • 10-5 8,66 • 10-5

«Радиациялық қауіпсіздікті қамтамасыз етуге қойылатын санитариялық-
эпидемиологиялық талаптар» санитариялық қағидаларына 17-қосымша

 
 Металл сынықтарын өндірістік радиациялық бақылау журналы 

 Ұйым атауы __________________________________________________________________
Мекен-жайы, телефоны________________________________________________________
Радиациялық бақылауға жауапты адамның тегі, аты, əкесінің аты жəне лауазымы _______

____________________________________________________________________
Журнал 20 __жылғы «____»_______________ басталды
Журнал 20 __жылғы «____»_______________ аяқталды
Беттер саны 

р/с
№

Күні Металл 
сынықтары ата-
уы, мөлшері (кг)

Өнім 
беруші

Жүк 
құжаттамасы 
нөмірі мен күні

Өлшеулер жүргізгенде 
қолданылған құралдар (ата-

уы, нөмірі)
      

Кестенің жалғасы 

Радиациялық бақылау қорытындысы
Фондық мəндері Беттегі фонның 

жоғарылауы 
Беттегі ЕЖБДҚ Өлшеулер жүргізген 

адамның қолы
    

«Радиациялық қауіпсіздікті қамтамасыз етуге қойылатын санитариялық-
эпидемиологиялық талаптар» санитариялық қағидаларына 18-қосымша

 
Металл сынықтарына өндірістік радиациялық бақылау жүргізу əдістемесі 

 Өлшеу жағдайлары металл сынықтарында радиациялық ластану орын алған жағдайда, 
оны міндетті анықтауды қамтамасыз етуі тиіс.

Ол үшін брикеттелген металл сынықтары қабатпен бір брикет болып орналастырылады. 
Брикеттің əрбір жағына гамма-сəулелену дозасының қуатына бір өлшеу жүргізледі, альфа 
жəне бета бөлшектерін ағынының тығыздығына бір өлшеу жүргізіледі. 

Брикеттелмеген металл сынықтары аумақта қалыңдығы 0,5 м аспайтындай етіп жина-
лады. Гамма-сəулеленудің қуатын өлшеу 1 м тор бойынша іздестіру радиометрі арқылы 
жүргізіледі, ал БДҚ деңгейі табиғи фоннан жоғары болғанда, өлшеу торы сəулелену көзін 
анықтағанға дейін қоюланады. Альфа, бета бөлшектердің тығыздығын өлшеу бақылау 
профильдері арасындағы арақашықтық 0,5 м болатын тексерілетін партияның ұзындығы не-
месе ені бойынша үздіксіз бақылау тəсілімен жүзеге асырылады, өлшеулер саны əрбір 0,5 
м сайын белгіленген өлшеу нүктелері бойынша анықталады. Үлкен көлемді механизмдердің, 
станоктардың, көлік, жол, құрылыс техникаларының жəне басқа да салмағы 1 тоннадан аса-
тын бұйымдардың радиациялық ластануын өндірістік бақылау кезінде өлшеу басқа басқару 
механизмдерінің арасындағы, сондай-ақ механизм ішіндегі қашықтықпен сыртқы беті бойын-
ша жүргізіледі. Металл сынықтарын 0,5 м қалыңдықта алаңда жинауға мүмкіндік болмаған 
жағдайда, өлшеу жұмыстары оларды тиегенде немесе түсіргенде жүргізіледі. Бұл ретте БДҚ-
ны жəне бөлшектер ағынының тығыздығын өлшеу көтеру механизмімен (кран, тельфер, экс-
каватор жəне т.б.) көтерілетін əрбір партиясына жүргізіледі. Өлшеу саны көтерілетін металл 
партияларының санымен анықталады. 

Металл сынықтарында ішкі жағында тұз түзілістері бар сыйымдылықтар мен құбырлар бар 
болғанда өлшеулер бұл бұйымдардың ішкі жəне сыртқы беттерінде жүргізіледі. 

 БДҚ-ны өлшеу өлшейтін беттен 10 сантиметр (бұдан əрі - см) қашықтықта, альфа, бета 
бөлшектері ағынының тығыздығын өлшеу өлшенетін беттерден 1 см қашықтықта жүргізіледі. 

Металл сынықтарына өндірістік радиациялық бақылау жүргізу алдында металл сынықтары 
жиналатын аумақта бақыланатын металл сынығынан 15-20 м арақашықтықта 10 см биіктікте 
табиғи радиациялық фон БДҚ-ына өлшеу жүргізіледі. Бөлшек ағыны тығыздығын өлшеу ал-
дында аспаптың өз фонына өтем жүргізілуі тиіс. 

Аумақтағы табиғи радиациялық аяның экспозициялық дозасы қуатын бағалау 5 өлшемнен 
орташа арифметикалық шама ретінде жүзеге асырылады. 

Металл сынықтарының радиоактивті ластану дəрежесін бағалау іздестіру радиометрі не-
месе дозиметрдің ең жоғары көрсеткіші аймағында жүзеге асырылады. Металл сынықтарының 
партиясы немесе партияның бір бөлігі (жекелеген заттар): 

1) сынық бетіндегі гамма-сəулеленудің БДҚ-сы жергілікті жердің табиғи радиациялық фо-
нынан 0,2 мкЗв/сағ жоғары болса;

2) альфа сəулелену тығыздығы шаршы сантиметрге 0,04 беккерель (бұдан əрі - Бк/см2) 
артық болса;

3) бета сəулелену ағынының тығыздығы 0,4 Бк/см2 артық болса радиоактивті ластанған 
деп саналады. 

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2015 жылғы 27 ма-
мырда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №11205 
болып енгізілді.

______________________________________________________________________________

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҰЛТТЫҚ ЭКОНОМИКА 
МИНИСТРЛІГІНІҢ БҰЙРЫҒЫ

2015 жылғы 31 наурыз                №284              Астана қаласы

«Табиғи монополиялар субъектілерінің реттеліп көрсетілетін 
қызметтеріне (тауарларына, жұмыстарына) тарифтерді 
(бағаларды, алымдар мөлшерлемелерін) бекіту кезінде 

қолданылатын шығындарды қалыптастырудың ерекше 
тәртібін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Табиғи 

монополияларды реттеу агенттігі төрағасының 2013 жылғы 25 
сәуірдегі № 130-НҚ бұйрығына өзге ріс енгізу туралы

«Табиғи монополиялар жəне реттелетін нарықтар туралы» 1998 жылғы 9 шілдедегі 
Қазақстан Республикасы Заңының 15-1-бабының 2-тармағына сəйкес бұйырамын:

1. «Табиғи монополиялар субъектілерінің реттеліп көрсетілетін қызметтеріне (тауарла-
рына, жұмыстарына) тарифтерді (бағаларды, алымдар мөлшерлемелерін) бекіту кезінде 
қолданылатын шығындарды қалыптастырудың ерекше тəртібін бекіту туралы» Қазақстан 
Республикасы Табиғи монополияларды реттеу агенттігі төрағасының 2013 жылғы 25 сəуірдегі 
№ 130-НҚ бұйрығына (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 
8480 тіркелген, 2013 жылғы 23 қарашадағы № 237 (28176) «Егемен Қазақстан» газетінде 
жарияланған) мынадай өзгеріс енгізілсін:

Көрсетілген бұйрықпен бекітілген Табиғи монополиялар субъектілерінің реттеліп 
көрсетілетін қызметтеріне (тауарларына, жұмыстарына) тарифтерді (бағаларды, алымдар 
мөлшерлемелерін) бекіту кезінде қолданылатын шығындарды қалыптастырудың ерекше 
тəртібі осы бұйрықтың қосымшасына сəйкес жаңа редакцияда жазылсын.

2. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Табиғи монополияларды 
реттеу жəне бəсекелестікті қорғау комитеті Қазақстан Республикасының заңнамасында 
белгіленген тəртіппен:

1) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуді;
2) осы бұйрықты мемлекеттік тіркеуден кейін күнтізбелік он күн ішінде «Əділет» ақпараттық 

құқықтық жүйесінде жəне мерзімдік баспасөз басылымдарында ресми жариялауды;

3) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің интернет-ре-
сурсына орналастыруды қамтамасыз етсін.

3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика 
бірінші вице-министріне жүктелсін.

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

Қазақстан Республикасының
Ұлттық экономика министрі  Е.ДОСАЕВ

«КЕЛІСІЛДІ»
Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау
жəне əлеуметтік даму министрі 
____________________________
2015 жылғы 1 сəуір

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы 31 наурыздағы 
№284 бұйрығына қосымша

Қазақстан Республикасы Табиғи монополияларды реттеу агенттігі төрағасының 
2013 жылғы 25 сəуірдегі № 130-НҚ бұйрығымен бекітілген

Табиғи монополиялар субъектілерінің реттеліп көрсетілетін қызметтеріне (тауар-
ларына, жұмыстарына) тарифтерді (бағаларды, алымдар мөлшерлемелерін) бекіту 

кезінде қолданылатын шығындарды қалыптастырудың ерекше тəртібі
1. Жалпы ережелер

1. Осы Табиғи монополиялар субъектілерінің реттеліп көрсетілетін қызметтеріне (тауар-
ларына, жұмыстарына) тарифтерді (бағаларды, алымдар мөлшерлемелерін) жəне тарифтiк 
сметаларды бекiту кезінде қолданылатын шығындарды қалыптастырудың ерекше тəртібі 
(бұдан əрі – Ерекше тəртіп) «Табиғи монополиялар жəне реттелетін нарықтар туралы» 1998 
жылғы 9 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына сəйкес əзірленді.

2. Ерекше тəртіп мынадай ережелерді қамтиды:
1) тарифке (бағаға, алым мөлшерлемесіне) немесе оның шектi деңгейiне енгiзiлетiн 

шығындарды реттеу;
2) шикiзат, материалдар, отын, энергия шығыстарының техникалық жəне технологиялық 

нормалары, сондай-ақ нормативтiк техникалық ысыраптар шегiнде табиғи монополия субъектiсi 
шығыстарының баптарын шектеу;

3) тарифтi (бағаны, алым мөлшерлемесін) немесе оның шектi деңгейiне қалыптастыру 
кезiнде ескерiлмейтiн шығыстар тiзбесiн белгiлеу;

4) тарифке (бағаға, алым мөлшерлемесіне) немесе оның шектi деңгейiне енгiзiлетiн 
пайданы шектеу;

5) негiзгi құралдардың тозуын есептеудiң қолданылатын əдiстерiн келiсу;
6) негізгі құралдарды қайта бағалау жəне табиғи монополия субъектісінің тарифтік смета-

сында көзделген амортизациялық аударымдар қаражаттарын пайдалану бағыттарын келісу. 
3. Ерекше тəртіпте мынадай ұғымдар пайдаланылады:
1) құзыреттi орган – салалық министрлiк жəне (немесе) ведомство, ал су шаруашылығы 

жəне (немесе) кəрiз жүйелерiнiң реттелiп көрсетiлетiн қызметтерiн көрсететiн табиғи монопо-
лиялар субъектiлерi үшiн – жергiлiктi атқарушы органдар;

2) табиғи монополия субъектісінің реттеліп көрсетілетін қызметтері (тауарлары, жұмыстары) 
– табиғи монополия саласындағы жəне уəкілетті орган мемлекеттік реттеуге жатқызған, белгілі 
бір тауарды тұтынушыға қызметтер (тауарлар, жұмыстар) түрінде беру жағдайын қоса алғанда, 
табиғи монополия субъектісі ұсынатын қызметтер (тауарлар, жұмыстар);

3) тарифтің (бағаның, алым мөлшерлемесінің) шығын бөлігі – тарифтi (бағаны, алым 
мөлшерлемесін) жəне тарифтiк сметаларды бекiту кезінде ескерілетін табиғи монополия 
субъектісінің қызметтер (жұмыстар) көрсетуге байланысты шығындарының жиынтығы.

Осы шығындар реттеліп көрсетілетін қызметтің (тауардың, жұмыстың) өзіндік құнынан 
жəне кезең шығыстарынан (жалпы жəне əкімшілік шығыстар, өткізу шығыстары, сыйақылар 
төлеуге арналған шығыстар) тұрады;

4) тарифтің (бағаның, алым мөлшерлемесінің) шығын бөлігіне енгізілетін шығын түрлерін 
шектеу - тарифтi (бағаны, алым мөлшерлемесін) жəне тарифтiк сметаларды бекiту кезінде 
ескерілмейтін шығындар тізбесін белгілеу;

5) шығыстар – табиғи монополия субъектісінің уəкілетті органның ведомствосы бекіткен 
тарифтер (бағалар, алымдар мөлшерлемелері) бойынша қызметтер (тауарлар, жұмыстар) 
көрсетуден алынған табыс есебінен жүзеге асыратын шығындары;

6) шығыстар деңгейін шектеу – шикізат, материалдар, отын, энергия шығыстарының 
техникалық жəне технологиялық нормаларының, сондай-ақ нормативтiк техникалық ысыраптар 
мен лимиттердің негізінде тарифте (бағада, алым мөлшерлемесінде) ескерілетін шығындар 
деңгейінің шегін белгілеу;

7) уəкілетті орган – табиғи монополияр салаларындағы жəне реттелетін нарықтардағы 
басшылықты жүзеге асыратын мемлекеттік орган;

8) уəкілетті органның ведомствосы – табиғи монополияр салаларындағы жəне реттелетін 
нарықтардағы басшылықты жүзеге асыратын мемлекеттік органның ведомствосы.

4. Ерекше тəртіп реттеліп көрсетілетін қызметтерді (тауарларды, жұмыстарды) ұсынатын 
табиғи монополия субъектілеріне қолданылады.

5. Тарифтерді (бағаларды, ал ымдар мөлшерлемелерін) қалыптастыру реттеліп көрсетілетін 
қызметтердің (тауарлардың,  жұмыстардың) əрбір түрі бойынша жəне тұтастай өзге қызмет 
бойынша кірістерді, шығындар мен қолданысқа енгізілген активтерді есепке алу негізінде 
жүзеге асырылады.

Реттелiп көрсетiлетiн  қызметтерге (тауарларға, жұмыстарға) тарифтердi (бағаларды, алым-
дар мөлшерлемелерін) қалыптастыру кезінде осы Ерекше тəртiптiң талаптары ескеріле оты-
рып, шығындар енгiзiледi. Шығындардың баптарын қалыптастыру Қазақстан Республикасының 
бухгалтерлiк есеп пен қаржылық есептiлiк туралы заңнамасына сəйкес жүзеге асырылады.

2. Тарифке (бағаға, алым мөлшерлемесіне) немесе оның шектi деңг ейiне 
енгiзiлетiн шығындарды реттеу

6. Табиғи монополия субъектісінің тарифіне (бағасына, алым мөлшерлемесіне) енгізілетін 
шығындарды реттеу тарифтің (бағаның, алым мөлшерлемесінің) шығын бөлігіне енгізілетін 
шығын түрлерін шектеу жəне таби ғи монополия субъектісінің шығыстар деңгейін шектеу жо-
лымен жүзеге асырылады.

7. Тарифтiң (бағаның, алым мөлшерлемесінің) шығын бөлiгiне енгiзiлетiн материалдық 
шығыстар өнiмнiң  (көрсетілетін қызметтердiң, тауарлардың, жұмыстардың) бiрлiгiн шығаруға 
арналған шикізат, материалдар, отын, энергия (бұдан əрi – ма териалдық ресурстар) шығыс-
тары ның техникалық жəне технологиялық нормаларына жəне (немесе) материалдық ресурс-
тардың жылдық нормаларына жəне Қазақстан Республикасының мемлекеттік сатып алу тура-
лы заңнамасында белгiленген тəртiппен тендерлiк (конкурстық) сатып алулардың нəтижелерi 
бойынша анықталған материалдық ресурстардың бағаларына сү йене отырып айқындалады.

Табиғи монополиялар субъектілерінің тарифіне (бағасына, алым мөлшерлем есіне) 
пайданың (таза кірістің) ұйғарынды деңгейі қолданысқа енгізілген активтердің реттелетін 
базасының шамасына пайда мөлшерлемесінің туындысы ретінде енгізіледі. 

8. Шығыстарға бағытталған, тарифтің шығын бөлігінде ескерілмеген демеуқаржыларды 
қоспағанда, табиғи монополия субъектісіне мемлекеттік бюджет қаражатынан бөлiнетiн 
демеуқаржы тарифтiң шығын бөлiгін азайтуда ескерiледi.

9. Табиғи монополиялар субъектілерінің тари фiн (бағасын, мөлшерлемесін) немесе оның 
шектi деңгейiн қалыптастыру кезiнде мынадай шығындар ескеріледі:

1) аудиторлық, консалтингтік, маркетингтік қызметтеріне жəне мердігерлік тəсілмен 
жүргізілетін жөндеу жұмыстарының, бөгде ұйымдар жүзеге асыратын өндірістік сипаттағы 
басқа қызметтерге, сондай-ақ өкілеттік, іссапар шығыстары жəне əкімшілік персоналының 
байланыс, мерзімдік баспасөзге, қызметтік автокөлікті ұстауға, ақпараттық, консультациялық 
қызметтерге арналған шығыстар (табиғи монополия субъектісі белгілеген лимиттер шегінде 
уəкілетті орган ведомствосының келісімі бойынша тарифтерге енгізіледі);

2) нормативтік техникалық ысыраптарға байланысты ш ығыстар Қазақстан Республикасы 
Табиғи монополияларды реттеу агенттігі төрағасының міндетін атқарушының 2013 жылғы 17 
қыркүйектегі № 283-НҚ бұйрығымен бекітілген, Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік 
тіркеу тізілімінде № 9046 тіркелген Табиғи монополиялар субъектілерінің нормативтік 
техникалық ысыраптарын, шикізат, материалдар, отын, энергия шығысының техникалық жəне 
технологиялық нормаларын бекіту ережесіне сəйкес;

3) табиғи монополия субъектiсiнiң негізгі  құралдар құнының өсуіне əкелмейтін ағымдағы 
жəне күрделі жөндеу жəне басқада жөндеу-қалпына келтіру жұмыстарына арналған қаражаттар 
(уəкілетті органның ведомствосымен келісілген шығындардың жылдық сметасына сүйене 
отырып);

4) өндiрiстiк персоналға еңбекақы төлеу шығыстары (табиғи монополия субъектiсi 
персоналының нормативтiк санынан аспайтын нақты санға жəне Қазақстан Республикасының 
 əлеуметтiк-эконом икалық даму болжамының көрсеткіштері (инфляция) ескеріле отырып 
қолданыстағы тарифтерде (бағаларда, алымдар мөлшерлемелерінде) қабылданған орташа 
айлық жалақыға сүйене отырып анықталады).

Электр жəне жылу энергиясының құрамдастырылған өндірісі бар энергия өндіруші 
ұйымдарды қоспағанда, сумен жабдықтау жəне (немесе) суды бұру, жылу энергиясын өндіру, 
беру саласындағы табиғи монополиялар с убъектілері үшін өндiрiстiк персоналға еңбекақы 
төлеу шығыстары табиғи монополия субъектісі персоналының нормативтiк санынан аспайтын 
нақты саннан жəне өтінім беру алдында бір жыл бұрын статистика деректері бойынша өңірдегі 
экономикалық қызметінің түрлері бойынша қалыптасқан өндірістік персоналдың орташа айлық 
жалақысынан анықталады.

Электр жəне жылу энергиясының құрамдастырылған өндірісі бар энергия өндіруші 
ұйымдарды қоспағанда, Қазақс тан Республикасының əлеуметтiк-экономикалық даму 
болжамының көрсеткіштері ескеріле отырып қолданыстағы тарифтерде (бағаларда, алымдар 
мөлшерлемелерінде) қабылданған орташа айлық жалақыға сүйене отырып анықталған сумен 
жабдықтау жəне (немесе) суды бұру, жылу энергиясын өндіру, беру саласындағы табиғи моно-
полия субъектілерінің өндірістік персоналының жалақысын өтінім беру алдында бір жыл бұрын 
статистика деректері бойынша өңірдегі экономикалық қызметінің түрлері бойынша қалыптасқан 
өндірістік персоналдың орташа айлық жалақысынан асырғ ан кезде Қазақстан Республикасының 
əлеуметтiк-экономикалық даму болжамының көрсеткіштері (инфляция) ескеріле отырып, 
қолданыстағы тарифтерде (бағаларда, алымдар мөлшерлемелерінде) қабылданған орташа 
айлық жалақыға сүйене отырып анықталатын өндірістік персоналдың жалақыс ы ескеріледі.

Электр жəне жылу энергиясының құрамдастырылған өндірісі бар энергия өндіруші 
ұйымдарды қоспағанда, сумен жабдықтау жəне (немесе) суды бұру, жылу энергиясын өндіру, 
беру саласындағы табиғи монополиялар субъектілері үшін əкімшілік персоналға еңбекақы 
төлеу шығыстары табиғи монополия субъектісі персоналының нормативтiк санынан аспайтын 
нақты саннан жəне өтінім беру алдында бір жыл бұрын статистика деректері бойынша өңірдегі 
экономикалық қызметінің түрлері бойынша қалыптасқан өндірістік персоналдың орташа айлық 
жалақысынан аны қталады.

Мемлекеттік кəсіпорындарды қоспағанда, табиғи монополия субъектілері басшыларының, 
олардың орынбасарларының, бас (аға) бухгалтерлерінің жəне əкімшілік персоналдың басқа да 
қызметкерлерінің лауазымдық айлықақылары бойынша шығындарға енгізілетін субъектілердің 
əкімшілік персоналының еңбегіне ақы төлеу шығыстары штат кестесіне сəйкес табиғи моно-
полия субъектісі қызметкерлерінің лауазымдық айлықақысының он бес еседен аспайтын ең 
жоғарғы жəне ең төменгі деңгейінің арасындағы ара қатынасы негізінде шектеледі.

Табиғи монополия  субъектiсi (мемлекеттiк кəсiпорындарды қоспағанда) тарифтiң (бағаның, 
алым мөлшерлемесінің) шығын бөлiгiне енгiзiлмейтiн сыйлық ақыға жəне жалақыға берілетін 
басқа да сыйақы түрлерiне арналған шығыстарды таза кіріс есебiнен (нақты пайда) ол болған 
жағдайда жүзеге асырады.

5) əкiмшiлiк персоналдың еңбекке ақы төлеуге арналған шығыстары (табиғи монопо-
лия субъектiсi персоналының нормативтiк санынан аспайтын нақты санға сүйене отырып 
анықталады);

6) негізгі құралдардың жəне материалдық емес активтердің амортизациялық аударымдары 
тікжелілік (біркелкі) есептеу əдісі бойынша есептелген;

7) табиғи монополия субъектісінің инвестициялық жобасын іске асыру үш ін сыйақы төлеуге 
арналған шығыстар,

8) энергия өндіруші ұйымдармен күзгі-қысқы кезеңдегі резервтік отынды сатып алуға 
арналған шығыстар;

Инвестициялық жобаны іске асыру үшін ұлттық валютада алынған қарыз қаражаттары 
бойынша сыйақы төлеуге арналған шығыстар тарифті (бағаны, алым мөлшерлемесін) есептеу 
кезінде Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі белгілеген қайта қаржыландырудың 2,5 еселік 
ресми мөлшерлемесі қолданыла отырып есептелген сома шегінде ескеріледі.

Инвестициялық жобаны іске асыру үшін шетелдік валютада алынған қарыз қаражаттары 
бойынша сыйақы төлеуге шығыстар тарифті (бағаны, алым мөлшерлемесін) есептеу кезінде 
Лондон банкаралық нарығының 4 еселік мөлшерлемесі қолданыла отырып есептелген сома 
шегінде ескеріледі. 

Шетелдік валютада алынған қарыз қаражаттары үшін сыйақы Қазақстан Республикасының 

əлеуметтiк-экономикалық даму болжамының негізгі көрсеткіштерінің жəне Қазақстан 
Республикасы республикалық бюджетінің болжамды көрсеткіштерінің негізінде шетелдік 
валютаға теңге бағамының болжамды өзгеруі ескеріле отырып, тарифтің (бағаның, алым 
мөлшерлемесінің) шығын бөлігінің кезеңіндегі шығыстарын ескеріледі.

Қазақстан Республикасы Ұлттық банкінің қайта қаржыландыру мөлшерлемесі мен Лондон 
банкаралық нарығының мөлшерлемесі табиғи монополия субъектісінің тарифiн (бағасын, 
алым мөлшерлемесін) жəне тарифтiк сметасын бекiту жөнінде шешім қабылданған күніне 
қолданылады.

9) Өндірістік қажеттілікке байланысты əкімшілік персоналының біліктілігін арттыруға 
арналған шығындардың деңгейі уəкілетті орган ведомствосының алдын ала келісімі бойынша 
тарифтің (бағаның, алымдар мөлшерлемелерінің) есебіне енгізіледі.

10) Реттеліп көрсетілетін қызметтердің шеңберіңде өндірістегі өнертапқыштыққа жəне 
өнертабыстыққа байланысты шығыстар (экономикалық негізделген материалдар болған кезде).

Ескерту:
Табиғатты қорғау шығыстары, табиғат ресурстарын пайдалануға төлемақы мөлшерле-

мелеріне, тəртібі мен шарттарына сəйкес анықталады.
Кезең шығыстарында ескерілетін міндетті сақтандыру түрлеріне, салықтарға, алымдар 

мен төлемдерге арналған шығыстар ақы төлеудің мөлшерлемелеріне, тəртібі мен шартта-
рына сəйкес айқындалады.

Уəкiлеттi орган осындай немесе ұқсас қызмет түрiмен айналысатын табиғи монополия 
субъектiлерiнiң жалақыларына жұмсалатын шығындарды салыстырып талдау негiзiнде, 
сондай-ақ табиғи монополия субъектiсi көрсететiн реттеліп көрсетілетін қызметтер (тауарлар, 
жұмыстар) көлемi қысқарған жағдайда тарифтерге (бағаларға, алымдар мөлшерлемелеріне) 
енгiзiлетiн əкiмшiлiк жəне (немесе) өндiрiстiк персоналдардың еңбегiне ақы төлеу шығыстарын 
төмендету немесе жоғарылатудан бас тарту туралы шешiм қабылдайды.

Уəкiлеттi органның бастамасы бойынша тарифтi (бағаны, алым мөлшерлемесін) жəне 
тарифтiк сметаларды бекiткен жағдайда, жалпы шаруашы лық жəне əкiмшiлiк мақсаттағы 
шығыстарды уəкiлеттi орган осы Ерекше тəртіптің 5-тармағында көзделген жағдайларда 
тарифтердi (бағаларды, алымдар мөлшерлемелерін) өзгерту алдындағы кезеңдегі Қазақстан 
Республикасының əлеуметтiк-экономикалық даму болжамының көрсеткіштерін (инфляция) 
е скере отырып, қолданыстағы тарифтерде (бағаларда, алымдар мөлшерлемелерінде) 
қабылданған шығыстар шегiнде тарифтерге (бағаларға, алымдар мөлшерлемелеріне) енгiзеді.

Уəкiлеттi орган тарифті (бағаны, алым мөлшерлемесін) қалыптастыру кезінде табиғи 
монополия субъектiсінiң қызметiне жүргiзiлген қаржылық сараптаманың нəтижелерi бойынша 
не табиғи монополия субъектiсі қызметінің тиiмдiлiгi төмендеген (көрсетiлген қызметтер (тау-
арлар, жұмыстар) бiрлiгiнiң өзiндiк құнының артуы, көрсетiлетiн қызметтердiң (тауарлардың, 
жұмыстардың) көлемiнің азаюы, кредиторлық жəне дебиторлық берешектердiң ұлғаюы) 
жағдайда жалпы шаруашылық жəне əкiмшiлiк мақсаттағы шығыстар сомасын өзгерту 
мақсаттылығын айқындайды.

Табиғи монополия субъектілері инвестицияларды өздерінің жəне (немесе) қарыз 
қаражаттарының есебінен жүзеге асырады. Өздерінің қаражат көздері пайда (таза кіріс) жəне 
амортизациялық аударымдар болып табылады.

Қарыз қаражаттарын қайтару пайда жəне (немесе) амортизациялық аударымдар е себінен 
жүзеге асырылады.

Уəкілетті органның ведомствосы тарифтердің (бағалардың, алым мөлшерлемесінің) жоба-
ларына сараптама жүргізу үшін тəуелсіз сарапшыларды тартады жəне жүргізілген сараптама 
негізінде түзету жүргізеді.

3. Шикiзат, материалдар, отын, энергия шығыстарының техникалық
жəне технологиялық нормалары, сондай-ақ нормативтiк техникалық

ысыраптар шегiнде табиғи монополия субъектiсi шығыстарының баптарын шектеу
10. Шикiзат, материалдар, отын, энергия шығыстарының нормативтiк техникалық ысырап-

тары, техникалық жəне технологиялық нормалары Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік 
тіркеу тізілімінде № 9046 тіркелген, Қазақстан Республикасы Табиғи монополияларды реттеу 
агенттігі төрағасының міндетін атқарушының 2013 жылғы 17 қыркүйектегі № 283-НҚ бұйрығымен 
бекітілген, Табиғи монополиялар субъектілерінің нормативтік техникалық ысыраптарын, 
шикізат, материалдар, отын, энергия шығысының техникалық жə не технологиялық нормала-
рын бекіту ережесіне сəйкес анықталады.

4. Тарифтi (бағаны, алым мөлшерлемелері) немесе оның шектi деңгейiн 
қалыптастыру кезiнде ескерiлмейтiн шығыстар тiзбесiн белгiлеу

11. Табиғи монополия субъектілерінің тарифтерiн (бағаларын, алымдар мөлшерлемелерін) 
жəне тарифтiк сметаларын қалыптастыру жəне бекiту кезінде тарифтің (бағаның, алым 
мөлшерлемесінің) шығын бөлігінде мынадай шығыстар ескерілмейді:

нормативтен тыс техникалық жəне коммерциялық ысыраптарға, тауарлық-материалдық 
құндылықтарды ң жəне қоймалардағы қорлардың бүлінуі мен жетіспеушілігіне басқа өндірістік 
емес шығыстар мен ысыраптар;

реттеліп көрсетілетін қызметтерді (тауарларды, жұмыстарды) көрсету, ұсыну кезінде пай-
даланылмайтын негізгі құралдардың амортизациялық аударымдары;

сенімгерлікпен басқаруға, мүліктік жалға, лизинг бойынша алынған негізгі құралдарды 
(жалпы шаруашылық мақсаттағы негізгі құралдардан басқа) пайдалану үшін жалдау төлемақы 
шығыстары;

ластаушы заттардың нормативтен тыс тастандысы (шығарындысы) үшін төлемдер;
сот шығындары;
сенімсіз қарыздар;
шаруашылық шарттардың талаптарын бұзғаны үшін айыппұлдар, өсімақылар, тұрақсыз 

төлемдер мен санкциялардың басқа түрлері;
табысты жасырғаны (төмендеткені) үшін айыппұлдар м ен өсімпұлдар;
ұрлықтан келген залалдар;
ақаудан болған ысыраптар;
қызмет көрсетуші өндірістер мен шаруашылықтарды (үй-жайларды тегін беру, қоғамдық 

тамақтандыру ұйымдарына коммуналдық қызметтер құнын төлеу) ұстау жөніндегі шығыстар;
құзыретті органмен келісілген технологиялық қажеттіліктен басқа денсаулық сақтау, 

мектепке дейінгі балалар мекемелері, оқу орындарына, кəсіптік-техникалық училищелер 
объектілерін ұстауға шығыстар:

сауықтыру лагерлерін, мəдени жəне спорт объектілерін, тұрғын үй қорын ұстауға шығыстар;
мəдени-ағарту, сауықтыру жəне спорт іс-шараларын (демалыс кештерін, спектакльдер 

мен концерттер өткізу) өткізуге шығыстар;
кəсіпорындардың қызметкерлеріне тұрғын үй жағдайларын жақсартуға, бақша үйлерін 

сатып алуға жəне үй шаруашылығын жүргізуге берілген несиелерді (пайызсыздарын қоса 
алғанда) өтеуге шығыстар;

бақшалық серіктестіктерді абаттандыру (оның ішінде жол салу, энергиямен жəне сумен 
жабдықтау, жалпы сипаттағы басқа шығыстарды жүзеге асыру) жөніндегі шығыстар;

дəрістер, көрмелер,  пікірсайыстар, ғылым жəне өнер қайраткерлерімен кездесулер, 
ғылыми-техникалық конференциялар өткізуге жəне ұйымдастыруға, қоғамдық ұйымдар мен 
қауымдастықтардағы мүшелік жарналарға шығыстар;

өндірістік мақсаттарға пайдаланылатын өнімдерді қоспағанда, бұқаралық ақпарат 
құралдарындағы жарнамалар бойынша, жарнамалы қ, плакаттық жəне баспаханалық өнімдер 
шығару бойынша шығыстар;

табиғи монополия субъектісінің персоналы үшін пəтерлерді, тұрғын үй ғимараттары мен 
құрылыстарды, жатақханадан жəне қонақ үйлерден орындар сатып алуға, жалдауға жəне 
ұстауға шығыстар;

қаланы абаттандыру, ауыл шаруашылығына көмек көрсету жөніндегі жұмыстарды жəне 
осы тəріздес басқа да жұмыстарды орындауға шығыстар;

білім беру ұйымдарында оқитын  қызметкерлердің еңбек демалыстарына ақы төлеуге 
шығыстар;

жұмыс қорытындылары бойынша сыйлықақы беруге жəне сыйақының басқа да нысан-
дарына шығыстар;

кəсіби ауруларды оңалту еміне байланысты шығындардан басқа, табиғи монополия 
субъектісі қаражаттарының есебінен қызметкерлерге жəне олардың балаларына емделуге, 
демалуға, саяхатқа шығуға жолдамаларға ақы төлеу жөні ндегі шығыстар;

өз қызметкерлеріне медициналық көмек көрсетуге денсаулық сақтау органдарымен 
жасалған шарттар бойынша емхана қызметтеріне ақы төлеуге шығыстар;

сақтандыру төлемдері (кəсіпорындармен өз қызметкерлерінің пайдасына жасалған жеке 
жəне мүліктік сақтандыру шарттары бойынша кəсіпорындар төлеген жарналар);

қызметкерлерге, оның ішінде балалар тəрбиеле йтін əйелдерге қосымша берілетін 
демалыстарға (еңбек заңнамасында көзделгеннен тыс) ақы төлеуге, қызметкердің отбасы 
мүшелеріне демалысты өткізетін жеріне жəне қайтар жолына жолақы төлеуге, сондай-ақ 
пайдаланылмаған демалысы үшін өтемақы төлеуге шығыстар;

деме ушілік көмектің барлық түрлерін көрсетуге шығыстар;
еңбек заңнамасында көзделгеннен басқа табиғи монополия субъектісінің қызметкерлеріне 

(қызметкерлерге тамақты тегін немесе  төмендетілген бағамен беру, сауықтыру топтарына, 
секцияларда, клубтарда шұғылдануға арналған абонементтерге, протез салуға ақы төлеу) 
жеңілдіктер;

мерейтойлық күндерге немесе қызме ткерлерге ынталандыру түрінде берілетін (автокөлік, 
пəтерлер, ұзақ уақыт пайдаланылатын заттар мен басқа тауарлар, сондай-ақ қызметкерлердің 
жеке есептерінің пайыздық мөлшерлемелерін арттыру) сыйлықтарды сатып алуға шығыстар;

мектепке дейінгі балалар мекемелеріндегі, шипажайлардағы жəне сауықтыру лагерлеріндегі 
балалар тамақтарының құнын өтеуге шығыстар;

тұтынушылардан коммуналдық төлемдерді қабылдау жөніндегі банк операцияларының 
жекелеген түрлері н жүзеге асыратын банк жəне ұйымдар қызметтеріне арналған шығыстар;

ұжымдық шартта айқындалған мақсаттар үшін кəсіподақтарға аударым жасау шығыстары;
тəжiрибелік-эксперименттiк жұмыстарды жүргізуге, өнертапқыштық пен рационализаторлық 

ұсыныстар бойынша модельдер мен үлгiлердi жасауға ж əне сынауға (реттелiп көрсетiлетiн 
қызметтердi (тауарларды, жұмыстарды) ұсынған кезде қолданылатын жұмыстарды қоспағанда), 
көрмелер, байқаулар, конкурстар мен басқа да iс-шаралар ұйымдастыруға, авторлық 
сыйақылар төлеуге жəне басқа байланысты шығыстар;

өндіріске жəне реттеліп көрсетілетін қызметтерге (тауар ларға, жұмыстарға) қатысы жоқ 
жəне тарифтердің (бағалардың, алымдар мөлшерлемелерінің) өсуіне алып келетін шығыстар.

5. Табиғи монополия субъектілерінің тарифіне (бағасына, алым
мөлшерлемесіне) енгізілетін пайданы шектеу

12. Пайда мөлшерлемесі мен қолданысқа енгізілген активтердің реттелетін базасы 
Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 2154 тіркелген, Қазақстан 
Республикасы Табиғи монополияларды реттеу агенттігі төрағасының 2003 жылғы 27 қаңтардағы 
№ 17-НҚ бұйрығымен бекітілген, Су шаруашылығы жəне (немесе) канализациялық жүйелерге 
жəне энергетика сектор ындағы табиғи монополия субъектілеріне қызмет көрсететін табиғи 
монополия субъектілері үшін іске қосылған акти втердің реттелетін базасына арналған пайда 
(таза табыс) мөлшерлемелерін есептеу жөніндегі нұсқаулығында айқындалады.

Бұл ретте, егер сумен жабдықтау жəне (немесе) суды бұру қызметтеріне тарифтердің 
жоспарлы деңгейі 1 м3 үшін қосымша құн салығынсыз 200 теңгеден асатын болса, пайда 
мөлшерлемесі тарифті немесе оның шекті деңгейін бекітуге арналған өтінімді беру күніне 
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің қайта қаржыландыру мөлшерлемесінің деңгейінде 
қабылданады.

6. Табиғи монополия субъектісінің негізгі құралдарының тоз уын есептеуге 
қолданылатын əдістерді, негізгі құралдарды қайта бағалау жəне тарифтік сметасында 
көзделген амортизациялық аударымдар қаражаттарын пайдалану бағыттарын келісу

13. Тікжелілік (біркелкі) есептеу əдісі бойынша есептелген негізгі құралдардың жəне 
материалдық емес активтердің амортизациялық аударымдары тарифтің шығын бөлігіне 
енгізіледі.

14. Уəкiлеттi орган сумен жабдықтау жəне (немесе) суды бұру саласындағы қызметтерді 
көрсететін табиғи монополия субъектiлерін қоспағанда, табиғи монополия с убъектiсi негiзгi 
құралдарға қайта бағалау жүргiзгеннен кейiн тарифтiң (бағаның, алым мөлшерлемесінің) шығын 
бөлiгiне амортизациялық аударымдарды өсіруді кезең-кезеңмен енгiзеді.

15. Негізгі құралдардың жəне материалдық емес активтердің тозуын тікжелілік (бі ркелкі) 
есептеу əдісін қолдану уəкілетті орган ведомствосының келісімін талап етпейді.

16. Амортизацияны есептеудің өзге əдістерімен амортизацияны қолдану жəне есептеу 
уəкілетті органның ведомствосымен келісіледі.

17. Уəкiлеттi органның ведомствосы табиғи монополия субъектiсiне негiзгi құралдарға 
қайта бағалауды жүргiзуін  келiседi.

18. Реттелетін қызметтерді (тауарларды, жұмыстарды) көрсетудегі қолданысқа енгізілген 
активтерден түсетін амортизациялық аударымдар негізгі құралдар құн ының артуына 
əкелетін күрделі жөндеу жұмыстарын жүргізуге жəне инвестициялық жобаларды іске асыруға 
бағытталады.

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2015 жылғы 29 сəуір-
де Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №10836 
болып енгізілді.

(Соңы. Басы 14-18-беттерде) 

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
АҚПАРАТ ЖӘНЕ КОММУНИКАЦИЯЛАР МИНИСТРЛІГІНІҢ БҰЙРЫҒЫ

2016 жылғы 19 қыркүйек                   №158               Астана қаласы

«Электрондық әкімдіктің» үлгілік архитектурасын бекіту  туралы

(Соңы. Басы 121-нөмірде)
109

Құ
ры

лы
с 
са
ла
сы

нд
ағ
ы 
ба
қы
ла
у 
жə

не
 қа

да
ға
ла
у 

қағидалармен белгіленген 
құрылыс салу мерзімі ішінде жер 
учаскелерін беруді, жобаларды 
келісу, техникалық шарттарды 
беруді, құрылыс үшін кредитті 
бөлуді, құрылыс материалда-
рын, үй құрылысы бұйымдарын, 
құрылыстарын жəне заттарын 
сатуды, құрылыс кезінде қызмет 
көрсетуді жүзеге асыратын 
аудандық (қалалық) қызметтердің 
жұмысын, сондай-ақ жеке құрылыс 
салушылардың мүдделерін 
қорғайтын жəне «Жеке тұрғын 
үй құрылысы туралы» Қазақстан 
Республикасының Заңында жəне 
Қазақстан Республикасының 
өзге де нормативтік актілерінде 
көзделген нормалардың сақталуын 
бақылайды

 

1-деңгей: бақылау 
субъектілерін жəне 
объектілерін есепке 
алуды, тексеру жо-
спарларын, жүргізілген 
тексерулерді, берліген 
ұйғарымдарды, ƏҚБ ту-
ралы істерді, актілерді, 
шағымдануларды 
автоматтандыру. 
2-деңгей: Бақылау/
мониторингілеу, 
есептілік негізінде 
камералдық бақылау 
субъектілерінен 
есептілікті қабылдау 
процестерін автомат-
тандыру.  Бақылау 
субъектілеріне 
тəуекелдік дəрежесін 
беру, тексерулерді 
жоспарлау, тексерулер 
бойынша құжаттарды 
құру жəне келісу, 
бақылау субъектілеріне 
хабарламаларды, 
ұйғарымдарды элек-
тронды түрде жолдау 
процестерін автомат-
тандыру. Тексерулерді 
жəне ƏҚБ хаттамала-
рын тіркеу бөлігінде 
ҚСжАЕК АЖ-мен 
ықпалдастыру

 

ҚТ
КШ

Б 

110 бекітілген жобалық-сметалық 
құжаттамаға сəйкес құрылыс, ре-
конструкциялау жобаларының іске 
асырылуын қадағалауды жүзеге 
асырады 
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 белгіленген электр қуаты 5 МВт 
жəне одан төмен, 5 МВт-тан жоғары 
немесе белгіленген жылу қуаты 100 
Гкал/сағ жəне одан жоғары, сондай-
ақ өз балансында кернеуі 35 кВ 
жəне одан төмен, 110 кВ жəне одан 
жоғары электр желілері бар энер-
гия өндіруші жəне энергия беруші 
ұйымдарға күзгі-қысқы жағдайларда 
жұмысқа дайындық паспортта-
рын беру

ЭҮ
П,

 Е
Л 
М
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 Белгіленген электр қуаты 
5 МВт жəне одан төмен, 
5 МВт-тан жоғары немесе 
белгіленген жылу қуаты 100 
Гкал/сағ жəне одан жоғары, 
сондай-ақ өз балансында 
кернеуі 35 кВ жəне одан 
төмен, 110 кВ жəне одан 
жоғары электр желілері бар 
энергия өндіруші жəне энер-
гия беруші ұйымдарға күзгі-
қысқы жағдайларда жұмысқа 
əзірлік паспортын алуға 
өтініштер тізілімі 
Белгіленген электр қуаты 
5 МВт жəне одан төмен, 
5 МВт-тан жоғары немесе 
белгіленген жылу қуаты 100 
Гкал/сағ жəне одан жоғары, 
сондай-ақ өз балансында 

ҚТ
КШ

Б

кернеуі 35 кВ жəне одан 
төмен, 110 кВ жəне одан 
жоғары электр желілері бар 
энергия өндіруші жəне энергия 
беруші ұйымдарға күзгі-қысқы 
жағдайларда жұмысқа əзірлік 
паспортын беруден бас тарту 
немесе паспортты жою туралы 
хабарлама 
 Белгіленген электр қуаты 5 
МВт жəне одан төмен, 5 МВт-
тан жоғары немесе белгіленген 
жылу қуаты 100 Гкал/сағ жəне 
одан жоғары, сондай-ақ өз ба-
лансында кернеуі 35 кВ жəне 
одан төмен, 110 кВ жəне одан 
жоғары электр желілері бар 
энергия өндіруші жəне энергия 
беруші ұйымдарға күзгі-қысқы 
жағдайларда жұмысқа əзірлік 
паспорттар тізілімі 
Белгіленген электр қуаты 5 
МВт жəне одан төмен, 5 МВт-
тан жоғары немесе белгіленген 
жылу қуаты 100 Гкал/сағ жəне 
одан жоғары, сондай-ақ өз ба-
лансында кернеуі 35 кВ жəне 
одан төмен, 110 кВ жəне одан 
жоғары электр желілері бар 
энергия өндіруші жəне энергия 
беруші ұйымдарға күзгі-қысқы 
жағдайларда жұмысқа əзірлік 
паспортын беруден бас тарту 
немесе паспортты жою туралы 
хабарлама

112 110 кВ жəне одан төмен, 220 кВ 
жəне одан жоғары объектілер үшін 
қайталама (шунтталатын) электр 
беру желілері мен шағын стан-
цияларды салудың техникалық 
орындылығы туралы қорытындыны 
беру 

110 кВ жəне одан төмен, 
220 кВ жəне одан жоғары 
объек тілер үшін қайталама 
(шунт талатын) электр беру 
желілері мен шағын станция-
ларды салудың техника-
лық орындылығы туралы 
қорытындыны беруге өтініштер 
тізілімі 110 кВ жəне одан 
төмен, 220 кВ жəне одан 
жоғары объектілер үшін 
қайталама (шунтталатын) 
электр беру желілері мен 
шағын станцияларды салудың 
техникалық орындылығы тура-
лы қорытындылар тізілімі

ҚТ
КШ

Б
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Кө
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ас
ын

да
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рұ
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ат
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қы
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і жолаушыларды жəне багажды 

таксимен тасымалдау жөніндегі 
қызметті жүзеге асыру басталғаны 
туралы хабарламаны қабылдау 

ЭҮ
П,

 Е
Л 
М
ДҚ

 А
Ж

 Жолаушыларды жəне ба-
гажды таксимен тасымалдау 
жөніндегі қызметті жүзеге 
асыру басталғаны тура-
лы хабарламалар тізілімі 
Жолаушыларды жəне ба-
гажды таксимен тасымалдау 
жөніндегі қызметті жүзеге 
асыратын адамдар тізілімі

Ж
КА

Ж
Б 

114 (электронды) цифрлық тахограф-
тарды орнатуды жүзеге асыратын 
сервистік орталықтар қызметінің 
басталғаны туралы хабарламалар-
ды қабылдау 

(Электронды ) цифрлық 
тахографтарды орнатуды 
жүзеге асыратын сервистік 
орталықтар қызметінің 
басталғаны туралы хабарла-
малар тізілімі  (Электронды) 
цифрлық тахографтарды 
орнатуды жүзеге асыратын 
сервистік орталықтар тізілімі

Ж
КА

Ж
Б

115
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 қалалық рельстік көліктің көлік 
құралдарын мемлекеттік тіркеу 

 

Өтініштерді қабылдау 
жəне қарау, 
шешімдеерді келісу 
жəне беру процестерін 
автоматтандыру 

Қалалық рельстік көліктің 
көлік құрылдарын 
мемлекеттік тіркеуге 
өтініштер тізілімі  Қалалық 
рельстік көліктің көлік 
құрылдарын мемлекеттік 
тіркеу туралы куəліктер 
тізілімі

Ж
КА

Ж
Б

116

Ұс
ын

ыс
та
рд
ы 

əз
ір
ле
у

халықтың сауда алаңымен 
қамтылуының ең аз нормативтері 
бойынша ұсыныстар əзірлейді

ЭҚ
АБ

Ж

1-деңгей: Əзірленген 
ұсыныстарды есепке 
алуды автоматтандыру . 
2-деңгей: Ұсыныстарды 
енгізу, қарау, келісу 
процестерін автомат-
тандыру. 

 

КБ

117 оқушылардың қоғамдық көлікте 
жеңілдікпен жол жүруі туралы 
ұсыныстарды мəслихатқа енгізеді 

 

ББ

118 облыстардың, республикалық 
маңызы бар қалалардың, 
астананың жергілікті атқарушы 
органдарына немесе олардың 
құзыреті шегінде уəкілетті 
органдарға тарих жəне мəдениет 
ескерткіштерінің бұзылу қатерін, 
олардың бұзылуын жою бойынша 
ұсыныстар енгізеді

 

М
ТД

Б

119 Тарихи-мəдени сараптама негізінде 
тарихи-мəдени мұра объектілерін 
қорғалатын деп жариялау туралы 
ұсыныстар енгізеді 

 

М
ТД

Б

120 облыстардың атқарушы органдары-
на ауылдардың, ауыл округтарының 
атаулары жəне олардың атауларын 
өзгерту, сондай-ақ транскрипци-
ясын өзгерту туралы ұсыныстар 
енгізеді 

 

М
ТД

Б

121 облыстардың, республикалық 
маңызы бар қалалардың, 
астананың жергілікті атқарушы ор-
гандарына жануарлардың жұқпалы 
жəне жұқпалы емес ауруларының 
профилактикасы жөніндегі 
ветеринариялық іс-шаралар бойын-
ша ұсыныстар енгізеді;

 

Ж
ҚА

Ш
Б 

122 облыстың, республикалық маңызы 
бар қаланың, астананың жергілікті 
атқарушы органына профилакти-
касы мен диагностикасы бюджет 
қаражаты есебінен жүзеге асыры-
латын жануарлардың энзоотиялық 
ауруларының тізбесі бойынша 
ұсыныстар енгізеді 

 

Ж
ҚА

Ш
Б 

123 облыстың жергілікті атқарушы 
органына тиісті əкімшілік-
аумақтық бірліктің аумағында 
ветеринариялық-санитариялық 
қауіпсіздікті қамтамасыз ету 
жөніндегі ветеринариялық іс-
шаралар туралы ұсыныстар енгізеді

 

Ж
ҚА

Ш
Б 

124 жер учаскелерін мемлекеттік мұқ таж 
үшін мəжбүрлеп иеліктен шы ғару ту-
ралы ұсыныстарды дайындайды

 

Ж
ҚА

Ш
Б 

(Жалғасы 20-бетте) 
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125 қалалық мəслихатқа тарих жəне 
мəдениет ескерткіштерін қорғау 
жөніндегі комиссияны құру бойын-
ша ұсыныстар енгізеді 

 

СҚ
Б 

126 ауданның (облыстық маңызы бар 
қаланың) əкімдігі үшін өңірлік са-
ясат стратегиясы, өкілдік жəне 
атқарушы органдардың бірлескен 
сындарлы жұмысы бойынша 
ұсыныстарды əзірлейді 

 

Ə
А

127 аудан (облыстық маңызы бар қала) 
əкімдігі үшін өңірді əлеуметтік-
экономикалық дамыту жоспарла-
ры, бағдарламалары бойынша 
ұсыныстарды əзірлейді 

 

Ə
А

128 аудан (облыстық маңызы бар қала) 
əкімі үшін жергілікті бюджеттен 
қаржыландырылатын мемлекеттік 
органдарды жəне оған жəне ау-
дан (облыстық маңызы бар қала) 
əкімдігіне бағынысты жəне есеп 
беретін консультациялық-кеңестік 
органдарды құру, тарату жəне қайта 
құру туралы ұсыныстарды əзірлейді 

 

Ə
А

129 персоналды басқару көрсеткіштерін 
жақсарту бойынша ұсыныстар 
енгізеді 

 

Ə
А

130 қоғамдық маңызы бар проблемалар 
бойынша ұсыныстарды əзірлейді 

 

Ə
А

131 аудан (облыстық маңызы бар 
қала) əкімі үшін Қазақстан 
Республикасының мемлекеттік на-
градаларымен, аудан (облыстық 
маңызы бар қала) əкімінің Құрмет 
грамоталарымен жəне алғыс хат-
тарымен марапттауға ұсыну үшін 
ұсыныстар əзірлейді жəне тиісті 
құжаттарды дайындайды 

 

Ə
А

132

Са
уд
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у өз құзыреті шегінде сауда қызметі 
субъектілерінің қызметін реттеуді 
жүзеге асырады

М
О
ИП

, Э
М
С 

АА
Ж

  

КБ

133 тиісті əкімшілік-аумақтық 
бірліктерде сауда қызметі үшін 
қолайлы жағдай жасау бойынша 
шараларды əзірлейді

 

КБ

134 халықтың сауда алаңымен 
қамтылуының ең аз нормативтеріне 
жету бойынша шараларды 
əзірлейді жəнеіске асырады 

 

КБ

135 көрмелерді жəне жəрмеңкелерді 
ұйымдастыруды жүзеге асырады 

Өткізілетін көрмелер жəне 
жəрмеңкелер туралы 
мəліметтер

КБ

136
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тиісті əкімшілік-аумақтық бірлік 
аумағында туризмнің дамуы тура-
лы ақпаратты жинауды, талдауды 
жүзеге асырады 

ЭҚ
АБ

Ж

Туристік маршруттар-
ды жəне соқпақтарды, 
туризм объектілерін 
жəне туризм қызметін 
жүзеге асыратын адам-
дарды есепке алуды 
автоматтандыру. Тиісті 
əкімшілік-аумақтық 
бірлік аумағында 
туризмнің дамуы тура-
лы ақпаратты жинауды, 
талдауды автомат-
тандыру

Тиісті əкімшілік-аумақтық 
бірлік аумағында туризмнің 
дамуы туралы мəліметтер

КБ

137 облыстың, республикалық маңызы 
бар қаланың жергілікті атқарушы 
органына тиісті əкімшілік-аумақтық 
бірлік аумағында туризмнің дамуы 
туралы ақпаратты ұсынады

 

КБ

138 аудандық туристтік ресурстар-
ды қорғау жөніндегі шараларды 
əзірлейді жəне енгізеді

 

КБ

139 тиісті əкімшілік-аумақтық бірліктің 
аумағында туристік индустрия 
объектілерін жоспарлау жəне салу 
жөніндегі қызметті үйлестіреді

 

КБ

140 балалар мен жастар лагерьлерінің, 
туристер бірлестіктерінің қызметіне 
жəне өз бетінше туризмді дамытуға 
жəрдем көрсетеді

 

КБ

141 туристік ақпаратты, оның ішінде 
туристік əлеует, туризм объектілері 
мен туристік қызметті жүзеге асы-
ратын тұлғалар туралы ақпаратты 
береді

Туристік əлеует, туризм 
объектілері мен туристік 
қызметті жүзеге асыратын 
тұлғалар туралы мəліметтер

КБ

142 аудандағы туристік маршруттар мен 
соқпақтардың тізілімін жүргізеді

туристік маршруттар мен 
соқпақтардың тізілімі КБ

143
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жергілікті атқарушы органдардың 
жеке кіспкерлік субъектілер 
бірлестіктерімен, Қазақстан 
Республикасының Ұлттық 
кəсіпкерлер палатасымен 
жəне нарықтық инфрақұрылым 
объектілерімен өзара қарым-
қатынасы дамуының стратегиясын 
айқындайды ЭМ

С 
АА

Ж
, М

О
ИП

Шағын жəне орта кəсіп-
керлік субъектілері үшін 
мамандарды жəне пер-
соналды оқыту, даяр-
лау, қайта даярлау жəне 
біліктілігін арттырудағы 
кажетсінулерін жо-
спарлау жəне болжау 
жөніндегі процестерді 
автоматтандыру 

 

КБ

144 жеке кəсіпкерлікті дамыту үшін 
жағдай жасайды

 

КБ

145 өңірде шағын жəне орта кəсіпкер-
лікті жəне инновациялық қызметті 
қолдау инфрақұрылымының 
объектілерін құруды жəне дамыту-
ды қамтамасыз етеді 

 

КБ

146 сарапшылық кеңестердің қызметін 
ұйымдастырады 

 

КБ

147 жеке кəсіпкерлікке жергілікті 
деңгейде мемлекеттік қолдау 
көрсетуді қамтамасыз етеді 

 

КБ

148 шағын жəне орта кəсіпкерлік 
субъектілері үшін мамандар-
ды жəне персоналды оқытуды, 
даярлауды, қайта даярлау-
ды жəне біліктілігін арттыруды 
ұйымдастырады 

Шағын жəне орта кəсіпкерлік 
субъектілері үшін мамандар-
ды жəне персоналды оқыту, 
даярлау, қайта даярлау жəне 
біліктілігін арттыру туралы 
мəліметтер 

КБ

149
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əлеуметтік маңызы бар азық-түлік 
тауарларына рұқсат етілген шекті 
бөлшек сауда бағалары мөлшерінің 
сақталуына мемлекеттік бақылауды 
жүзеге асырады 

 

1-деңгей: бақылау 
субъектілерін жəне 
объектілерін есепке 
алуды, тексеру жо-
спарларын, жүргізілген 
тексерулерді, берліген 
ұйғарымдарды, ƏҚБ ту-
ралы істерді, актілерді, 
шағымдануларды 
автоматтандыру. 
2-деңгей: Бақылау/
мониторингілеу, 
есептілік негізінде 
камералдық бақылау 
субъектілерінен 
есептілікті қабылдау 
процестерін автомат-
тандыру  Бақылау 
субъектілеріне 
тəуекелдік дəрежесін 
беру, тексерулерді 
жоспарлау, тексерулер 
бойынша құжаттарды 
құру жəне келісу, 
бақылау субъектілеріне 
хабарламаларды, 
ұйғарымдарды элек-
тронды түрде жолдау 
процестерін автомат-
тандыру. Тексерулерді 
жəне ƏҚБ хаттамала-
рын тіркеу бөлігінде 
ҚСжАЕК АЖ-мен 
ықпалдастыру

 

КБ

150 өз құзыреті шегінде əлеуметтік 
маңызы бар азық-түлік тауарла-
рына рұқсат етілген шекті бөлшек 
сауда бағалары мөлшерінің 
сақталуына мемлекеттік бақылауды 
жүзеге асырады 

 

КБ
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«Жол картасы-2020» бизнесті 
қолдау мен дамытудың 
бірыңғай бағдарламасы аясын-
да кредиттер бойынша сыйақы 
мөлшерлемелерінің бір бөлігіне 
субсидия береді 

 

Өтініштерді қабылдау 
жəне қарау, шешімдерді 
келісу жəне беру 
процестерін автомат-
тандыру 

«Жол картасы-2020» 
бизнесті қолдау мен 
дамытудың бірыңғай 
бағдарламасы аясында 
кредиттер бойынша сыйақы 
мөлшерлемелерінің бір 
бөлігіне субсидия алуға 
өтініштер тізілімі
«Жол картасы-2020» 
бизнесті қолдау мен 
дамытудың бірыңғай 
бағдарламасы аясында 
кредиттер бойынша сыйақы 
мөлшерлемелерінің бір 
бөлігіне берілген субсидия-
лар туралы мəліметтер

КБ

152 «Жол картасы-2020» бизнесті 
қолдау мен дамытудың бірыңғай 
бағдарламасы аясында жеке 
кəсіпкерлік субъектілерінің 
кредиттері бойынша кепілдік береді 

«Жол картасы-2020» бизнесті 
қолдау мен дамытудың 
бірыңғай бағдарламасы 
аясында жеке кəсіпкерлік 
субъектілерінің кредиттері 
бойынша кепілдік алуға 
өтініштер тізілімі
«Жол картасы-2020» биз-
несті қолдау мен дамыту-
дың бірыңғай бағдар лама сы 
аясында жеке кəсіп кер лік 
субъектілерінің кре дит тері 
бойынша беріл ген кепілдіктер 
туралы мəліметтер 

КБ

153 «Жол картасы-2020» бизнесті 
қолдау мен дамытудың бірыңғай 
бағдарламасы аясында гранттар-
ды береді 

«Жол картасы-2020» 
бизнесті қолдау мен 
дамытудың бірыңғай 
бағдарламасы аясында 
гранттарды беру жөніндегі 
конкурстық іріктеуге қатысуға 
өтініштер тізілімі 
«Жол картасы-2020» 
бизнесті қолдау мен 
дамытудың бірыңғай 
бағдарламасы аясында 
гранттарды беру туралы 
шарттардың тізілімі 

КБ

154 «Жол картасы-2020» бизнесті 
қолдау мен дамытудың бірыңғай 
бағдарламасы аясында өндірістік 
(индустриялық) инфрақұрылымды 
дамытуға қолдау көрсетеді 

«Жол картасы-2020» 
бизнесті қолдау мен 
дамытудың бірыңғай 
бағдарламасы аясында 
өндірістік (индустриал-
ды) инфрақұрылымды 
дамытуға қолдауды алуға 
өтініштер тізілімі «Жол кар-
тасы-2020» бизнесті қолдау 
мен дамытудың бірыңғай 
бағдарламасы аясында 
өндірістік (индустриялық) 
инфрақұрылымды дамытуға 
қолдау көрсетілгені туралы 
мəліметтер 

КБ
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 мектепке дейінгі балалар 
ұйымдарына жіберу үшін мектепке 
дейінгі (7 жасқа дейін) жастағы ба-
лаларды кезекке қою

ЭҮ
П,

 Э
ҮӨ

Ш
 (1

 
қы
зм
ет

)

Автоматтандырылмаған 
қызметтер бойынша 
өтініштерді қабылдау 
жəне қарау, шешімдерді 
келісу жəне беру 
процестерін автомат-
тандыру 

Мектепке дейінгі балалар 
ұйымдарына жіберу үшін 
мектепке дейінгі (7 жасқа 
дейін) жастағы балалар-
ды кезекке қоюға өтініштер 
тізілімі Мектепке дейінгі ба-
лалар ұйымдарына берілген 
жолдамалар тізілімі

ББ

156 жалпы білім беру мектептердегі 
білім алушылардың жəне 
тəрбиеленушілердің жекелеген 
санаттарына тегін жəне жеңілдікпен 
тамақтандыруды ұсыну

Жалпы білім беру мектептер-
дегі білім алушылардың 
жəне тəрбиеленушілердің 
жекелеген санаттары-
на тегін жəне жеңілдікпен 
тамақтандыруды ұсынуға 
өтініштер тізілімі Жалпы 
білім беру мектептердегі 
білім алушылардың жəне 
тəрбиеленушілердің жекеле-
ген санаттарына тегін жəне 
жеңілдікпен тамақтандыруды 
ұсыну туралы берілген анық-
тамалар тізілімі Жалпы білім 
беру мектептердегі тегін жəне 
жеңілдікпен тамақ тандыруды 
ұсынылған адамдар тізілімі

ББ

157 аз қамтылған отбасы балаларының 
қала сыртындағы жəне мектеп 
жанындағы лагерьлерде демалуы 
үшін құжаттарды қабылдау жəне 
оларға жолдамалар беру 

Аз қамтылған отбасы бала-
ларының қала сыртындағы 
жəне мектеп жанындағы 
лагерьлерде демалуы үшін 
құжаттарды қабылдау жəне 
оларға жолдамалар алуға 
өтініштер тізілімі  Қала 
сыртындағы жəне мектеп 
жанындағы лагерьлерге жол-
дамалар тізілімі

ББ

158 негізгі орта, орта, жалпы орта білім 
беру ұйымдарында экстернат ныса-
нында оқуға рұқсат беру 

Экстернат нысанында 
оқуға өтініштер тізілімі  
Экстернат нысанында 
оқуға рұқат беру бойынша 
жергілікті атқарушы орган 
басшысының бұйрықтары 
тізілімі  Экстернат нысанын-
да оқытылып жатқан адам-
дар тізілімі

ББ

159 «Орта білім беретін үздік ұйым» 
грантын алуға конкурсқа қатысуға 
құжаттарды қабылдау 

«Орта білім беретін үздік 
ұйым» грантын алуға кон-
курс қа қатысуға өтініштер 
тізілімі
Өтініштің нөмірі, қабылдау 
күні мен уақыты көрсетілген 
барлық құжаттарды қабыл-
дау туралы қолхаттар тізілімі 

ББ

160 орта білім беру мемлекеттік 
мекемелері басшыларының лау-
азымына тағайындау конкурсына 
қатысуға құжаттарды қабылдау 

Орта білім беру мемлекеттік 
мекемелері басшысы лау-
азымына тағайындау кон-
курсына қатысушылардың 
бос орынның біліктілік та-
лаптарына сəйкестігі тура-
лы конкурстық комиссия 
шешімдерінің тізілімі 
Орта білім беру мемлекеттік 
мекемелері басшыларының 
лауазымына тағайындау кон-
курсына қатысуға өтініштер 
тізілімі

ББ

161 негізгі орта, жалпы орта білім 
берудің жалпы білім беретін 
оқу бағдарламаларын жəне 
техникалық пен кəсіптік, орта 
білімнен кейінгі білім берудің 
кəсіптік бағдарламаларын іске 
асыратын педагог қызметкерлеріне 
жəне оларға теңестірілген білім 
беру ұйымдарының адамдары-
на біліктілік санаттарды беруге 
(растауға) аттестатаудан өту үшін 
құжаттарды қабылдау 

Негізгі орта, жалпы 
орта білім берудің жал-
пы білім беретін оқу 
бағдарламаларын жəне 
техникалық пен кəсіптік, орта 
білімнен кейінгі білім берудің 
кəсіптік бағдарламаларын 
іске асыратын педагог 
қызметкерлеріне жəне 
оларға теңестірілген білім 
беру ұйымдарының адам-
дарына біліктілік санаттар-
ды беруге (растауға) атте-
статаудан өтуге өтініштер 
тізілімі Педагог қызметкерін 
біліктілік санаттарды беруге/
растауға аттестатау туралы 
берілген куəліктер тізілімі 

ББ

162    «Үздік педагог» атағын алуға 
конкурсқа қатысу үшін құжаттарды 
қабылдайды 

«Үздік педагог» атағын алуға 
өтініштер тізілімі
 «Үздік педагог» атағын 
тағайындау туралы куəлітер 
тізілімі 

ББ
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қорғаншылық жəне қамқоршылық 
бойынша анықтамалар беру 

ЭҮ
П,

 Э
ҮӨ

Ш
 А
Ж

 (4
 қы

зм
ет

) Автоматтандырылмаған 
қызметтер бойынша 
өтініштерді қабылдау 
жəне қарау, шешімдерді 
келісу жəне беру 
процестерін автомат-
тандыру 

Қорғаншылық жəне 
қамқоршылық бойынша 
анықтамалар алуға өтініштер 
тізілімі  Қорғаншылық жəне 
қамқоршылық бойынша 
берілген анықтамалар тізілімі

Ж
Ə
ББ

 

164 жетім балаға (жетім 
балаларға) жəне ата-анасының 
қамқорлығынсыз қалған балаға 
(балаларға) қамқоршылық немесе 
қорғаншылық белгілеу

Қамқоршылық немесе 
қорғаншылық белгілеуге 
өтініштер тізілімі Астана 
қаласы, аудан жəне 
облыстық маңызы бар қала 
əкімдігінің қамқоршылық не-
месе қорғаншылық белгілеу 
туралы қаулылар тізілімі 

Ж
Ə
ББ

 

165 бірыңғай жинақтаушы зейнетақы 
қорына жəне (немесе) ерікті 
жинақтаушы зейнетақы қорына, 
банктерге, ішкі істер органдарына 
кəмелетке толмаған балалардың 
мүлкіне иелік ету жəне кəмелетке 
толмаған балаларға мұра ресімдеу 
үшін анықтамалар беру

Бірыңғай жинақтаушы 
зейнетақы қорына жəне 
(немесе) ерікті жинақтаушы 
зейнетақы қорына, бан-
ктерге, ішкі істер органда-
рына кəмелетке толмаған 
балалардың мүлкіне 
иелік ету жəне кəмелетке 
толмаған балаларға мұра 
ресімдеу үшін анықтамалар 
алуға өтініштер тізілімі   
Бірыңғай жинақтаушы 
зейнетақы қорына жəне 
(немесе) ерікті жинақтаушы 
зейнетақы қорына, бан-
ктерге, ішкі істер органда-
рына кəмелетке толмаған 
балалардың мүлкіне иелік 
ету жəне кəмелетке толмаған 
балаларға мұра ресімдеу 
үшін берілген анықтамалар 
тізілімі

Ж
Ə
ББ

 

166 кəмелетке толмағандарға меншік 
құқығында тиесілі мүлікпен 
мəмілелерді ресімдеу үшін 
қорғаншылық немесе қамқоршылық 
жөніндегі функцияларды 
жүзеге асыратын органдардың 
анықтамаларын беру

Кəмелетке толмағандарға 
меншік құқығында тиесілі 
мүлікпен мəмілелерді 
ресімдеу үшін қорғаншылық 
немесе қамқоршылық жөнін-
дегі функцияларды жүзеге 
асыратын органдардың 
жыл жымайтын мүлік тұрған 
орны бойынша берілетін 
анықтамаларын алуға өтініш-
тер тізілімі 
Кəмелетке толмағандарға 
меншік құқығында тиесілі 
мүлікпен мəмілелерді 
ресімдеу үшін қорғаншылық 
немесе қамқоршылық 
жөніндегі функцияларды 
жүзеге асыратын орган-
дардың жылжымайтын мү-
лік тұрған орны бойынша 
берілгенн анықтамалар 
тізілімі

Ж
Ə
ББ

 

167 баланы (балаларды) патронаты 
тəрбиеге беру 

Патронаттық тəрбиеші 
болуға ниет білдіру туралы 
өтініштер тізілімі 
Баланы (балаларды) патро-
наты тəрбиеге беру туралы 
шарттар тізілімі Бала (ба-
лалар) патронаты тəрбиеге 
берілген адамдар тізілімі 

Ж
Ə
ББ

 

168 патронат тəрбиешілерге берілген 
баланы (балаларды) асырап-
бағуға ақшалай қаражат төлеуді 
тағайындау

Патронат тəрбиешілерге 
берілген баланы (бала-
ларды) асырап-бағуға 
ақшалай қаражат төлеуді 
тағайындауға өтініштер 
тізілімі Баланы (бала-
ларды) асырап-бағуға 
ақшалай қаражат төлеу 
тағайындалған патронаты 
тəрбиешілер тізілімі 

Ж
Ə
ББ

 

169 балаларды асырап алуға ниет 
білдірген адамдарды есепке қою 

Балаларды асырап 
алуға ниет білдіру ту-
ралы өтініштер тізілімі 
Азаматтардың асырап 
алушыға кандидат бола 
алатындығы (бола алмай-
тындығы) туралы қоры-
тындылар тізілімі 
Асырап алушыға кандидат-
тар тізілімі

Ж
Ə
ББ

 

170 жетім баланы (жетім бала-
ларды) жəне ата-анасының 
қамқорлығынсыз қалған баланы 
(балаларды) асырап алуына байла-
нысты біржолғы ақшалай төлемді 
тағайындау 

Жетім баланы (жетім бала-
ларды) жəне ата-анасының 
қамқорлығынсыз қалған 
баланы (балаларды) асырап 
алуына байланысты бір-
жолғы ақшалай төлемді та-
ғайындауға өтініштер тізілімі
 Жетім баланы (жетім 
балаларды) жəне ата-
анасының қамқорлығынсыз 
қалған баланы (балалар-
ды) асырап алуына байла-
нысты біржолғы ақшалай 
төлемді тағайындау туралы 
шешімдер тізілімі

Ж
Ə
ББ
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 негізгі орта, жалпы орта білім 
берудің жалпы білім беретін оқу 
бағдарламаларын іске асыра-
тын білім беру ұйымдарының 
(қылмыстық-атқару жүйесінің түзеу 
мекемелеріндегі білім беру 
ұйымдарын қоспағанда) 
материалдық-техникалық 
қамтамасыз етуіне қолдау көрсетеді 
жəне жəрдемдеседі 

 E
-le
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ng
 Э
О
Ж

(іш
ін
ар
а)

, 
ЭМ

С 
АА

Ж

Білім беру 
ұйымдарының 
оқытудағы жəне 
материалдық-
техникалық 
қамсыздандырудағы 
қажетсінулерін жо-
спарлау жəне болжау 
процестерін автомат-
тандыру 

 

ББ

172 мектеп алдындағы, бастапқы, 
негізгі орта жəне жалпы орта 
білім берудің жалпы білім беру 
оқу бағдарламаларын іске асы-
ратын білім беру ұйымдарына 
оқулықтарды жəне оқу-əдістемелік 
кешендерін сатып алуды жəне 
жеткізуді ұйымдастырады 

Мектеп алдындағы, 
бастапқы, негізгі орта 
жəне жалпы орта білім 
берудің жалпы білім беру 
оқу бағдарламаларын 
іске асыратын білім беру 
ұйымдарының тізілімі 

ББ

173 аудандық əдістемелік кабинеттердің 
материалдық-техникалық базасын 
қамтамасыз етеді

Аудандық əдістемелік 
кабинеттердің материалдық-
техникалық базасы туралы 
мəліметтер

ББ

174 негізгі орта, жалпы орта білім 
берудің жалпы білім беретін 
оқу бағдарламаларын жəне 
техникалық пен кəсіптік, орта 
білімнен кейінгі білім берудің 
кəсіптік бағдарламаларын іске 
асыратын білім беру ұйымдарының 
білім туралы мемлекеттік үлгідегі 
құжаттардың бланкілеріне тап-
сырыс беруін жəне солармен 
қамтамасыз етілуін ұйымдастырады 
жəне олардың пайдаланылуына 
бақылауды жүзеге асырады 

Білім туралы мемлекеттік 
үлгідегі құжаттардың 
бланкілерді есепке алу тура-
лы мəліметтер 

ББ

175 облыстың жергілікті атқарушы орга-
нымен келісім бойынша аудандық 
(қалалық) білім беру бөлімдерінің 
басшыларын тағайындайды 

 

ББ

176 мемлекеттік білім беру ұйымдарды 
кадрлармен қамтамасыз етуді 
жүзеге асырады 

Мемлекеттік білім беру 
ұйымдардыың кадрлық 
құрамы туралы мəліметтер

ББ
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кешкі (ауысымды) оқыту нысанын 
жəне интернат үлгісіндегі ұйымдар 
арқылы ұсынылатын жалпы 
орта білім беруді қоса алғанда, 
міндетті жалпы орта білім беруді 
қамтамасыз етеді
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ЭҚ
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Ж

Мектепке дейінгі ба-
лаларды есепке алу-
ды автоматтандыру. 
Өткізілетін мектеп 
олимпиадалары жəне 
ғылыми жобалардың 
конкурстары бойынша 
мəліметтерді есеп-
ке алуды автомат-
тандыру. Білім беру 
ұйымдарында оқу 
бітірген адамдарды 
жұмысқа ұйымдастыру 
туралы мəліметтерді 
есепке алуды автомат-
тандыру.

 

ББ

178 білім алушылардың ұлттық 
бірыңғай тестілеуге қатысуын 
ұйымдастырады

 

ББ

179 мектеп жасына дейінгі жəне мек-
теп жасындағы балаларды есеп-
ке алуды, оларды міндетті орта 
білім алғанға дейін оқытуды 
ұйымдастырады;

Мектеп жасына дейінгі жəне 
мектеп жасындағы балалар 
тізілімі ББ

180 арнайы жəне мамандандырылған 
жалпы білім беретін оқу 
бағдарламаларын, сондай-ақ мек-
тепке дейінгі тəрбие мен оқыту 
жəне балаларға арналған қо сымша 
білім беру бағдарламаларын іске 
асыратын мем лекеттік білім беру 
ұйымдарын қоспағанда, бас тауыш, 
негізгі орта жəне жалпы орта білім 
берудің жал пы білім беретін оқу

Бастауыш, негізгі орта жəне 
жалпы орта жалпы білім 
беру бағдарламаларын іске 
асыратын мемлекеттік білім 
беру ұйымдарының тізілімі 

ББ

бағдарламаларын іске асы ратын 
мемлекеттік білім беру ұйымдарын 
Қазақстан Республикасының 
заңнамасында белгі ленген тəртіп-
пен құрады, қайта ұйымдастырады 
жəне таратады

181 балаларға арналған қосымша білім 
беруді қамтамасыз етеді

 

ББ

182  жалпы білім беру пəндері бойын-
ша мектеп олимпиадаларын жəне 
ғылыми жобалардың конкурстарын, 
аудан (қала) ауқымындағы кон-
курстарды ұйымдастыруды жəне 
өткізуді қамтамасыз етеді 

Өткізілген жалпы білім 
беру пəндері бойынша мек-
теп олимпиадалары жəне 
ғылыми жобалардың конкур-
стары туралы мəліметтер

ББ

183 мемлекеттік білім беру 
мекемелерінің мемлекеттік ата-
улы əлеуметтік көмек алуға 
құқығы бар отбасылардан, 
сондай-ақ мемлекеттік атау-
лы əлеуметтік көмек алмайтын, 
жан басына шаққандағы табы-
сы ең төменгі күнкөріс деңгейінің 
шамасынан төмен отбасылар-
дан шыққан білім алушылары 
мен тəрбиеленушілеріне жəне 
жетім балаларға, ата-анасының 
қамқорлығынсыз қалып, отбасы-
ларда тұратын балаларға, төтенше 
жағдайлардың салдарынан шұғыл 
жəрдемді талап ететін отбасы-
лардан шыққан балаларға жəне 
білім беру ұйымының алқалы ор-
ганымен белгіленетені өзге де 
санаттағы білім алушылар мен 
тəрбиеленушілерге қаржылай жəне 
материалдық көмек көрсетуге жал-
пы білім беру мектептерін ұстауға 
бөлінетін бюджеттік қаражаттың 
бір пайызынан кем емес мөлшерде 
қаражатты жұмсайды

Мемлекеттік білім беру 
мекемелерінің мемлекеттік 
атаулы əлеуметтік көмек 
алуға құқығы бар отбасылар-
дан, сондай-ақ мемлекеттік 
атаулы əлеуметтік көмек 
алмайтын, жан басына 
шаққандағы табысы ең 
төменгі күнкөріс деңгейінің 
шамасынан төмен от-
басылардан шыққан 
білім алушылары мен 
тəрбиеленушілеріне жəне 
жетім балаларға, ата-
анасының қамқорлығынсыз 
қалып, отбасыларда 
тұратын балаларға, төтенше 
жағдайлардың салдары-
нан шұғыл жəрдемді талап 
ететін отбасылардан шыққан 
балаларға жəне білім беру 
ұйымының алқалы органы-
мен белгіленетені өзге де 
санаттағы білім алушылар 
мен тəрбиеленушілерге 
қаржылай жəне материалдық 
көмек көрсетуге жолданған 
қаражат туралы мəліметтер

ББ

184 білім беру ұйымдарындағы 
психологиялық қызметті əдістемелік 
басқаруды қамтамасыз етеді;

 

ББ

185 балалар мен жасөспірімдердің 
психикалық денсаулығын тексеруді 
қамтамасыз етеді 

Балалар мен жасөспірім-
дердің психикалық денсау-
лығын тексеру туралы 
мəліметтер

ББ

186 халыққа психологиялық- 
медициналық-педагогикалық 
консультациялық көмек көрсетуді 
қамтамасыз етеді 

 

ББ

187 мектепке дейінгі ұйымдарды 
қоспағанда, білім беру 
ұйымдарында білім алушыларға 
жəне тəрбиеленушілерге Қазақстан 
Республикасының заңнамасында 
белгіленген тəртіпте медициналық 
қызмет көрсетуді ұйымдастырады 

 

ББ

188 білім беру ұйымдарында оқу 
бітірген адамдарды жұмысқа 
орналастыруға жəрдемдеседі

Білім беру ұйымдарында 
оқу бітірген адамдарды 
жұмысқа орналастыру тура-
лы мəліметтер

ББ

189 ауылдық жердегі білім беру 
ұйымдарына жұмыс істеуге кел-
ген жас мамандарды тұрғын 
үй-тұрмыстық жағдайлармен 
қамтамасыз етуге жəрдемдеседі

Ауылдық жердегі білім 
беру ұйымдарына жұмыс 
істеуге келген жас маман-
дарды тұрғын үй-тұрмыстық 
жағдайлармен қамтамасыз 
ету туралы мəліметтер

ББ

190 мектепке дейінгі тəрбие жəне 
оқыту ұйымдарына жəне отбасы-
ларына қажетті əдістемелік жəне 
консультациялық көмек көрсетеді

 

ББ

191 Білім берудің мониторингін жүзеге 
асырады;

Білім берудің мониторингінің 
мəліметтері ББ
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мұрағат анықтамаларын беру

ЭҮ
П,

 Э
ҮӨ

Ш
 А
Ж

 Мұрағат анықтамаларын 
алуға өтініштер тізілімі 
Берілген мұрағат 
анықтамалары тізілімі 

М
ТД

Б 
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у тарихи-мəдение мұраны қорғау 
жəне пайдалану Қазақстан 
Республикасының заңнамасын 
сақтауды қамтамасыз етеді 
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Мəдени құндылықтарды 
есепке алуды автомат-
тандыру. Театр, му-
зыка жəне кино өнерi, 
кітапхана жəне мұражай 
iсi, мəдени-демалыс 
қызметi өткізілетін 
мəдени-көпшілік іс-
шаралар саласындағы 
мемлекеттік мəдениет 
ұйымдарын есепке 
алуды автоматтандыру. 
мемлекеттік мəдениет 
ұйымдарын аттестаттау 
бойынша мəліметтерді 
есепке алуды автомат-
тандыру 

 

М
ТД

Б

194 уəкілетті органның ұсынысы 
бойынша тарих жəне мəдениет 
ескерткіштеріне қауіп төндіретін 
құрылыс жəне өзге де жұмыстарды 
тоқтата тұру, сондай-ақ , оларға 
тыйым салу туралы мəселені 
шешеді

 

М
ТД

Б

195 жеке жəне заңды тұлғалардың та-
рих жəне мəдениет ескерткіштерін 
қамқорлыққа алуына жəрдемдеседі;

 

М
ТД

Б

196 жұртшылықты тарих жəне 
мəдениет ескерткіштерін қорғау 
жəне насихаттау жөніндегі іс-
шараларды өткізуге тартады;

 

М
ТД

Б

197 театр, музыка жəне кино өнерi, 
мəдени-демалыс қызметi, 
кiтапхана жəне мұражай iсi сала-
сында облыстың (республикалық 
маңызы бар қаланың, астананың) 
мемлекеттiк мəдениет ұйымдарын 
құрады, сондай-ақ олардың қыз-
метiн үйлестiрудi жүзеге асырады 

Театр, музыка жəне кино 
өнерi, мəдени-демалыс 
қызметi, кiтапхана жəне 
мұражай iсi саласында 
облыстың (республикалық 
маңызы бар қаланың, аста-
наның) мемлекеттiк мəде-
ниет ұйымдарының тізілімі

М
ТД

Б

198 ауданның (облыстық маңызы 
бар қаланың) сауықтық мəдени-
бұқаралық iс-шараларын, сондай-
ақ əуесқой шығармашылық 
бiрлестiктер арасында байқаулар, 
фестивальдер жəне конкурстар 
өткiзудi жүзеге асырады

Өткізілетін ауданның (облыс-
тық маңызы бар қаланың) 
сауықтық мəдени-бұқаралық 
iс-шаралары, сондай-ақ 
əуес қой шығармашылық 
бiрлестiктер арасында 
байқау лар, фестивальдер 
жəне конкурстар туралы 
мəліметтер

М
ТД

Б
199 ауданның облыстық маңызы бар 

қаланың мемлекеттiк мəдениет 
ұйымдарын аттестаттаудан өткiзедi

Мемлекеттiк мəдениет 
ұйымдарын аттестаттау бой-
ынша мəліметтер М

ТД
Б

200 ауданның, облыстық маңызы 
бар қаланың мəдени мақсаттағы 
объектiлерiнiң құрылысы, рекон-
струкциясы жəне жөнделуi бойын-
ша тапсырысшы болады;

 

М
ТД

Б

201 мемлекеттiк мəдениет ұйымдарын 
қолдайды жəне материалдық-
техникалық қамтамасыз етуде 
жəрдем көрсетедi;

Мемлекеттiк мəдениет 
ұйымдарының материалдық-
техникалық қамтамасыз 
етілуі туралы мəліметтер 

М
ТД

Б

202 аудан, облыстық маңызы бар қала 
мемлекеттік кітапханаларының 
біріне «Орталық» мəртебесін 
береді 

 

М
ТД

Б

203 мəдени құндылықтарды есепке алу, 
қорғау жəне пайдалану бойынша 
жұмысты ұйымдастырады

Мəдени құндылықтар тізілімі 

М
ТД

Б

204 мемлекеттік жəне өзге тілдерді 
дамытуға бағытталған аудандық 
(облыстық маңызы бар қалалық) 
деңгейдегі іс-шараларды өткізеді 

 

М
ТД

Б

205
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он сегіз жасқа дейінгі балаларға 
мемлекеттік жəрдемақы 
тағайындау 

ЭҮ
П,

 Э
ҮӨ

Ш
 А
Ж

 (2
 қы

зм
ет

)

Автоматандырылмаған 
қызметтер бойынша 
өтініштерді қабылдау 
жəне қарау, шешімдерді 
келісу жəне беру 
процестерін автомат-
тандыру 

Он сегіз жасқа дейінгі 
балаларға мемлекеттік 
жəрдемақы алуға өтініштер 
тізілімі Он сегіз жасқа дейінгі 
балаларға мемлекеттік 
жəрдемақы тағайындау не-
месе тағайындаудан бас 
тарту туралы хабарлама-
лар тізілімі  Жəрдемақы 
тағайындалған он сегіз жасқа 
дейінгі адамдар тізілімі

Ж
Ə
ББ

206 жұмыссыз азаматтарды тіркеу жəне 
есепке алу 

Жұмыссыз азаматтарды 
тіркеуге жəне есепке алуға 
өтініштер тізілімі  Жұмыссыз 
азаматтар тізілімі Ж

Ə
ББ

207 адамдарға жұмыспен қамтудың 
белсенді нысандарына қатысуға 
жолдамалар беру 

 Жұмыспен қамтудың бел-
сен ді нысандарына қатысуға 
жолдама алуға өтініштер 
тізілімі Жұмыспен қамтудың 
белсенді нысандарына 
қаты суға берілген жолда-
малар тізілім: 1) жұмысқа 
орналасуға берілген жол-
дама;
2) қоғамдық жұмыстарға 
берілген жолдама;
3) тұлғаларға кəсіби 
даярлауға, қайта даярлауға 
жəне біліктілігін арттыруға 
берілген жолдама;
4) əлеуметтік жұмыс орын-
дарына жұмысқа орналасуға 
берілген жолдама;
5) жастар іс-тəжірибесіне 
берілген жолдама;
6) тұлғаларға кəсіби бағ-
дарлануға тегін қызметтер 
көрсетуге жолдама.

Ж
Ə
ББ

208 жұмыссыз азаматтарға 
анықтамалар беру

Жұмыссыз азаматтардың 
анықтамалар алуға өтініштер 
тізілімі  Жұмыссыз ретінде 
тіркелу туралы берілген 
анықтамалар тізілімі 

Ж
Ə
ББ

209 мүгедек- балаларды үйде оқытуға 
жұмсалған шығындарды өтеу 

Мүгедек- балаларды үйде 
оқытуға жұмсалған шығын-
дарды өтеуге өтініштер 
тізілімі  Мүгедек- балаларды 
үйде оқытуға жəрдемақы 
тағайындау туралы хабарла-
малар тізілімі 
Үйде оқытуға жəрдемақы 
тағайындалған мүгедек- 
балалардың тізілімі 

Ж
Ə
ББ

210 мүгедектерге протез-ортопедиялық 
көмек көрсету үшін құжаттарды 
ресімдеу 

Мүгедектерге протез-
ортопедиялық көмек 
көрсетуге өтініштер тізілімі 
Мүгедектерге протез-
ортопедиялық көмек 
көрсету мерзімі көрсетілген 
құжаттарды ресімдеу туралы 
хабарламалар тізілімі 

Ж
Ə
ББ

211 мүгедектерді сурдо-
тифлотехникалық жəне міндетті 
гигиеналық құралдармен 
қамтамасыз ету 

Мүгедектерді сурдо-тифло-
техникалық жəне міндетті 
гигиеналық құралдармен 
қамтамасыз етуге өтініштер 
тізілімі  Мүгедектерге 
сурдо-тифлотехникалық 
жəне міндетті гигиеналық 
құралдарды беру мерзімі 
көрсетілген құжаттарды 
ресімдеу туралы хабарлама-
лар тізілімі 

Ж
Ə
ББ

(Жалғасы 21-бетте) 

(Жалғасы. Басы 19-бетте) 
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212 жүріп-тұруы қиын бірінші топтағы 
мүгедектер үшін жеке көмекшінің 
жəне есту бойынша мүгедектер 
үшін ымдау сөйлеу тілі маманының 
қызметін көрсетуге құжаттарды 
ресімдеу 

Жеке көмекшінің жəне ымдау 
тілі маманының əлеуметтік 
қызметін көрсетуге өтініштер 
тізілімі 
Жүріп-тұруы қиын бірінші 
топтағы мүгедектер үшін 
жеке көмекшінің жəне 
есту бойынша мүгедектер 
үшін ымдау сөйлеу тілі 
маманының қызметін 
көрсету мерзімі көрсетілген 
құжаттарды ресімдеу туралы 
хабарламалар тізілімі 

Ж
Ə
ББ

213 мүгедектерге кресло-арбалар-
ды беру 

Кресло-арбаны алуға өтініш-
тер тізілімі 
Мүгедектерге кресло-ар-
баларды беру мерзімі 
көрсетілген құжаттарды 
ресімдеу туралы хабарлама-
лар тізлімі 

Ж
Ə
ББ

214 мүгедектерді санаторлық-курорттық 
емдеумен қамтамасыз ету 

Мүгедектерді санаторлық-
курорттық емдеумен қамта-
масыз етуге өтініштер тізілімі  
Мүгедектерді санаторлық-
курорттық емдеумен қамта-
масыз ету мерзімі көрсе-
тілген құжаттарды ресімдеу 
туралы хабарламалар тізлімі 

Ж
Ə
ББ

215 қамқоршыларға немесе 
қорғаншыларға жетім-баланы 
(жетім-балаларды) жəне ата-
ананың қамқорлығынсыз қалған 
баланы (балаларды) асырап-бағуға 
жəрдемақыны төлеуді тағайындау 

Қамқоршының немесе 
қорғаншының жəрдемақыны 
тағайындау туралы өтініштер 
тізілімі 
Қамқоршыларға не-
месе қорғаншыларға 
жетім-баланы (жетім-
балаларды) жəне ата-
ананың қамқорлығынсыз 
қалған баланы (балаларды) 
асырап-бағуға жəрдемақыны 
төлеуді тағайындау туралы 
шешімдер тізілімі 
Жетім-баланы (жетім-
балаларды) жəне ата-
ананың қамқорлығынсыз 
қалған баланы (балаларды) 
асырап-бағуға жəрдемақы 
тағайындалған қамқоршылар 
немесе қорғаншылар тізілімі

Ж
Ə
ББ

216 атаулы мемлекеттік əлеуметтік 
көмекті тағайындау 

Атаулы мемлекеттік əлеу-
мет тік көмекті алуға өтініш-
тер тізілімі
Атаулы мемлекеттік 
əлеуметтік көмекті 
тағайындау (тағайындаудан 
бас тарту) туралы хабарла-
малар тізілімі  Атаулы 
мемле кеттік əлеуметтік 
көмекті тағайындалған адам-
дар тізілімі

Ж
Ə
ББ

217 жергілікті өкілді органдардың 
шешімдері бойынша мұқтаж 
азаматтардың жекелеген санатта-
рына əлеуметтiк көмек тағайындау

Жергілікті өкілді органдардың 
шешімдері бойынша мұқтаж 
азаматтардың жекелеген са-
наттарына əлеуметтiк көмек 
тағайындауға өтініштер 
тізілімі Əлеуметтік көмекті 
тағайындау туралы хабар-
ламалар тізілімі  Əлеуметтік 
көмек тағайындалған адам-
дар тізілімі

Ж
Ə
ББ

218 ауылдық елді мекендерде тұратын 
жəне жұмыс істейтін əлеуметтік 
саланың қызметкерлеріне отын-
ды сатып алу бойынша əлеуметтік 
көмек көрсету 

Ауылдық елді мекендер-
де тұратын жəне жұмыс 
істейтін əлеуметтік саланың 
қызметкерлеріне отынды са-
тып алу бойынша əлеуметтік 
көмекті алуға өтініштер 
тізілімі  Ауылдық елді мекен-
дерде тұратын жəне жұмыс 
істейтін əлеуметтік саланың 
қызметкерлеріне отынды са-
тып алу бойынша əлеуметтік 
көмекті тағайындау туралы 
хабарламалар тізілімі

Ж
Ə
ББ

219 ядролық сынақ полигонындағы 
ядролық сынақтардың салдары-
нан зардап шеккен азаматтарды 
тіркеу, оларға бiржолғы мемлекеттiк 
ақшалай өтемақы төлеу, куəліктер 
беру 

Ядролық сынақтардың сал-
дарынан зардап шеккен 
азаматтар ретінде тіркеуге 
өтініштер тізілімі  Қазақстан 
Республикасы азаматта-
рын Семей ядролық сынақ 
полигонындағы ядролық 
сынақтардың салдарынан 
зардап шеккендер деп тану 
туралы куəліктер тізілімі

Ж
Ə
ББ

220 ауылдық елді мекендерге жұмыс 
істеу жəне тұру үшін келген 
денсаулық сақтау, білім беру, 
əлеуметтік қамсыздандыру, 
мəдениет, спорт жəне 
агроөнеркəсіп кешені саласындағы 
мамандарға əлеуметтік қолдау 
көрсету шараларын ұсыну 

Ауылдық елді мекендерге 
жұмыс істеу жəне тұру үшін 
келген денсаулық сақтау, 
білім беру, əлеуметтік 
қамсыздандыру, мəдениет, 
спорт жəне агроөнеркəсіп 
кешені саласындағы 
мамандарға əлеуметтік 
қолдау көрсету шараларын 
ұсынуға өтініштер тізілімі 
Ауылдық елді мекендерге 
жұмыс істеу жəне тұру үшін 
келген денсаулық сақтау, 
білім беру, əлеуметтік 
қамсыздандыру, мəдениет, 
спорт жəне агроөнеркəсіп 
кешені саласындағы 
мамандарға əлеуметтік 
қолдау көрсету шараларын 
тағайындау туралы хабарла-
малар тізілімі.

Ж
Ə
ББ

221 оңалтылған тұлғаға куəлік беру Оңалтылған тұлғаға бірыңғай 
үлгідегі куəлікті беруге 
өтініштер тізілімі 
Оңалтылған тұлғаға бірыңғай 
үлгідегі куəлікті алуға үміткер 
тұлғалар тізілімі  Оңалтылған 
тұлға куəліктерінің тізілімі 

Ж
Ə
ББ

222 үйде күтім көрсету жағдайында ар-
наулы əлеуметтік қызмет көрсетуге 
құжаттарды ресімдеу 

Үйде күтім көрсету 
жағдайында арнаулы 
əлеуметтік қызмет көрсетуге 
өтініштер тізілімі  Үйде күтім 
көрсету жағдайында ар-
наулы əлеуметтік қызмет 
көрсету мерзімі көрсетілген 
құжаттарды ресімдеу туралы 
хабарламалар тізілімі 

Ж
Ə
ББ

223 медициналық-əлеуметтік меке-
мелерде (ұйымдарда) арнау-
лы əлеуметтік қызмет көрсетуге 
құжаттарды ресімдеу 

Медициналық-əлеуметтік 
мекемелерде (ұйымдарда) 
арнаулы əлеуметтік қызмет 
көрсетуге өтініштер тізілімі
Медициналық-əлеуметтік 
мекемелерде (ұйымдарда) 
арнаулы əлеуметтік қызмет 
көрсету мерзімі көрсетілген 
құжаттарды ресімдеу туралы 
хабарламалар тізілімі 

Ж
Ə
ББ

224 өтініш берушінің (отбасының) атау-
лы əлеуметтік көмекті алушыларға 
тиесілігін растайтын анықтама беру 

Өтініш берушінің 
(отбасының) атау-
лы əлеуметтік көмекті 
алушыларға тиесілігін рас-
тайтын анықтаманы алуға 
өтініштер тізілімі  Өтініш 
берушінің (отбасының) 
атаулы əлеуметтік көмекті 
алушыларға тиесілігін 
растайтын берілген 
анықтамалар тізілімі

Ж
Ə
ББ

225
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у əлеуметтік жұмыс орындарын 
ұйымдастырады 

 «
Ең

бе
к н

ар
ығ
ы»

 А
АЖ

Құрылатын əлеуметтік 
орындарды есепке алу-
ды автоматтандыру 

Əлеуметтік жұмыс 
орындарының тізбесі

Ж
Ə
ББ

226 жұмыссыздарға əлеуметтік көмек 
көрсетеді 

 

Ж
Ə
ББ

227 жастар саясатын ұйымдастыру  

Ж
Ə
ББ

228 пробация қызметінің есебінде 
тұрған адамдарға əлеуметтік-
құқықтық жəне өзге көмекті 
көрсетуді үйлестіреді 

Қазақстан Республикасының 
заңнамасына сəйкес 
пробация қызметінің 
есебінде тұрған адамдарға 
əлеуметтік-құқықтық жəне 
өзге көмекті көрсету туралы 
мəліметтер

Ж
Ə
ББ

229 еңбек ресурстарындағы, халықты 
жұмыспен қамтудағы жəне жұмысқа 
орналасуға жəрдемдесудегі 
қажетсінулерді қалыптастырады 

 

Ж
Ə
ББ

230 жұмыссыздар үшін қоғамдық 
жұмыстарды ұйымдастырады 
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у Қазақстан Республикасының 
халықты жұмыспен қамту тура-
лы  заңнамасына сəйкес халықтың 
нысаналы топтарына жататын 
оралмандарға жұмысқа орналасуға, 
кəсiптiк даярлықтан өтуге, қайта 
даярлаудан өтуге жəне бiлiктiлiгiн 
арттыруға жəрдем көрсетедi

 О
ра
лм

ан
 Д
Қ 
АА

Ж

Оралмандарды 
жұмысқа орналасты-
ру, кəсіби даярлау, 
қайта даярлау жəне 
біліктілігін арттыру тура-
лы мəліметтерді есепке 
алуды автоматтандыру 

Қазақстан Республикасының 
халықты жұмыспен қамту 
туралы  заңнамасына сəйкес 
халықтың нысаналы топта-
рына жататын оралмандарға 
жұмысқа орналасуға, кəсiптiк 
даярлықтан өтуге, қайта 
даярлаудан өтуге жəне 
бiлiктiлiгiн арттыруға жəрдем 
көрсетуге өтініштер тізілімі 
Қазақстан Республикасының 
халықты жұмыспен қамту 
туралы  заңнамасына сəйкес 
оралмандарға арналған 
жұмысқа орналасу, кəсiптiк 
даярлықтан өту, қайта даяр-
лаудан өту жəне бiлiктiлiгiн 
арттыру туралы хабарлама-
лар тізілімі 

Ж
Ə
ББ

232 көшiп-қонушыларға мектептер-
ден, мектепке дейiнгi ұйымдардан, 
сондай-ақ медициналық-əлеуметтiк 
мекемелерден орын бередi

Көшiп-қонушыларға 
Қазақстан Республикасының 
заңнамасында белгiленген 
тəртiппен мектептерден, мек-
тепке дейiнгi ұйымдардан, 
сондай-ақ медициналық-
əлеуметтiк мекемелерден 
орын беруге өтініштер тізілімі 
Көшiп-қонушыларға мек-
тептерден, мектепке дейiнгi 
ұйымдардан, сондай-ақ 
медициналық-əлеуметтiк 
мекемелерден орын беру 
туралы хабарламалар тізілімі

Ж
Ə
ББ

233 оралмандарға қазақ тiлiн жəне 
өздерiнiң қалауы бойынша орыс 
тiлiн үйрену үшiн жағдай жасайды
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жергілікті деңгейде тұрмыстық 
зорлық-зомбылық профилактикасы 
субъектілерінің өзара іс-қимыл жа-
сауын қамтамасыз етеді

ЭМ
С 
АА

Ж

Тұрмыстық зорлық-
зомбылықтан зардап 
шеккен кəмелетке 
толмағандарды жəне 
тұрмыс жағдайы 
қолайсыз отбасыларды 
есепке алуды автомат-
тандыру.

Тұрмыстық зорлық-
зомбылық профилактикасы 
субъектілерінің тізілімі

Ж
Ə
ББ

235 көмек көрсету жөніндегі ұйымдарды 
құрады жəне оларды жұмысын 
қамтамасыз етеді

Тұрмыстық зорлық-
зомбылықтан зардап шек-
кендерге көмек көрсету 
жөніндегі ұйымдар тізілімі Ж

Ə
ББ

236 тұрмыстық зорлық-зомбылықтан 
зардап шеккен кəмелетке 
толмағандарды жəне тұрмыс 
жағдайы қолайсыз отбасыларды 
анықтайды жəне есепке алады.

Тұрмыстық зорлық-
зомбылықтан зардап шеккен 
кəмелетке толмағандардың 
тізілімі Ж

Ə
ББ

237 Қазақстан Республикасының ар-
найы əлеуметтік қызметтер туралы 
заңнамасымен белгіленген тəртіпте 
зардап шеккендерге арнайы 
əлеуметтік қызметтерді көрсетуді 
ұйымдастырады 
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еңбек ету қабілетінен айыры-
лу; асыраушысынан айырылу; 
жұмысынан айырылу; жүктілікке 
жəне босануға байланысты табы-
сынан айырылу; жаңа туған ба-
ланы (балаларды) асырап алуға 
байланысты табысынан айыры-
лу; бала бір жасқа толғанға дейін 
оның күтіміне байланысты табы-
сынан айырылу əлеуметтік қатер 
жағдайларына əлеуметтік төлемдер 
тағайындау

 «
Е-
со
бе
с»

 А
АЖ

, Э
М
С 
АА

Ж
, Э

ҚА
БЖ

Əлеуметтік 
қызметкерлерді 
оқыту, кəсіби даярлау, 
қайта даярлау жəне 
біліктілігін арттырудағы 
қажетсінулерді жо-
спарлау жəне бол-
жау процестерін 
автоматтандыру. 
Халықтың арнаулы 
əлеуметтік қызметтерге 
қажетсінулерін 
жинақтауды жəне талда-
уды автоматтандыру

Еңбек ету қабілетінен айы-
рылу; асыраушысынан айы-
рылу; жұмысынан айырылу; 
жүктілікке жəне босануға 
байланысты табысынан 
айырылу; жаңа туған ба-
ланы (балаларды) асырап 
алуға байланысты табы-
сынан айырылу; бала бір 
жасқа толғанға дейін оның 
күтіміне байланысты табы-
сынан айырылу əлеуметтік 
қатер жағдайларына 
тағайындалған əлеуметтік 
төлемдер туралы мəліметтер

Ж
Ə
ББ

239 олардың қарамағындағы арнаулы 
əлеуметтік қызметтерді көрсететін 
субъектілерді құруды жəне олардың 
қызметін қамтамасыз етеді 

ЖАО қарамағындағы арна-
улы əлеуметтік қызметтерді 
көрсететін субъектілер 
тізілімі Ж

Ə
ББ

240 арнайы əлеуметтік қызметтерді 
жəне арнайы əлеуметтік қызмет-
терге қажеттілікті бағалау мен 
айқындау жөніндегі қызметтерді 
көрсету бойынша мемлекеттік са-
тып алуды жүзеге асырады, сондай-
ақ мемлекеттік əлеуметтік тапсыры-
сты орналастырады

 

Ж
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241 арнаулы əлеуметтік қызметтер 
көрсету жүйесін дамыту жөнінде 
шараларды қабылдайды

 

Ж
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ББ

242 халықтың арналуы əлеуметтік 
қызметтерге қажетсінулерін талдау-
ды жүргізуді қамтамасыз етеді 

Халықтың арналуы əлеу-
меттік қызметтерге қажетсі-
ну лері туралы мəліметтер Ж

Ə
ББ

243 арнаулы əлеуметтік қызметтер 
көрсететін субъектілерді кадрмен 
қамтамасыз етуді, əлеуметтік 
қызметкерлерді кəсіптік даяр-
лауды, қайта даярлауды жəне 
олардың біліктілігін арттыруды 
ұйымдастырады 

Əлеуметтік қызметкерлер 
тізілім

Ж
Ə
ББ

244 жеке жəне заңды тұлғалармен 
арнаулы əлеуметтік қызметтер 
көрсету мəселелері бойынша өзара 
іс-қимылды жүзеге асырады

 

Ж
Ə
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245 мемлекеттік органдармен арнаулы 
əлеуметтік көрсетілетін қызметтерді 
ұсыну мəселелері бойынша өзара 
іс-қимылды жүзеге асырады
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жергілікті өкілді органмен келісім 
бойынша азаматтық қызметшілер 
болып табылатын жəне ауылдық 
жерде жұмыс істейтін денсаулық 
сақтау, əлеуметтік қамсыздандыру, 
білім беру, мəдениет, спорт 
жəне ветеринария саласындағы 
мамандардың лауазымдар тізбесін 
белгілейді

 

Жұмыс берушілер 
мен жұмысшылар 
бірлес тіктерінің 
салалық жəне өңірлік 
келісімдерін есепке 
алуды автоматтанды-
ру.  Ереуілдерді өткізу 
туралы өтініштерді 
қабылдау жəне қарау, 
шешімдерді келісу 
жəне беру процестерін 
автоматтандыру. 
Олардың қызметтеріне 
тарифтерді мемлекеттік 
реттеу енгізілетін 
ұйымдардың қызмет-
керлерінің еңбек норма-
ларын жəне еңбекақы 
төлеу параметрлерін 
келісу процестерін авто-
маттандыру.

Азаматтық қызметшілер 
болып табылатын жəне 
ауылдық жерде жұмыс 
істейтін денсаулық сақтау, 
əлеуметтік қамсыздандыру, 
білім беру, мəдениет, 
спорт жəне ветеринария 
саласындағы мамандардың 
лауазымдар тізбесі

Ж
Ə
ББ

247 қалалық, аудандық деңгейде 
жасалған салалық, өңірлік келісім-
дерді тіркеуді жүзеге асырады;

Салалық, өңірлік келісімдер 
тізілімі

Ж
Ə
ББ

248 халықтың өмір тіршілігін 
қамтамасыз ететін (қоғамдық көлік, 
сумен, электр энергиясымен, жы-
лумен қамтамасыз ететін ұйымдар) 
ұйымдарда ереуілдерді өткізу 
тəртібін келіседі;

Халықтың өмір тіршілігін 
қамтамасыз ететін (қоғамдық 
көлік, сумен, электр энер-
гиясымен, жылумен 
қамтамасыз ететін ұйымдар) 
ұйымдардағы ереуілдер ту-
ралы мəліметтер 

Ж
Ə
ББ

249 өңірлік жұмыс берушілер 
бірлес тіктерімен жəне өңірлік 
жұмысшылардың бірлесткітерімен 
өңірлік (облыстық, қалалық, 
аудандық) келісімдерді жасайдыө

Өңірлік жұмыс берушілер 
бірлестіктерімен жəне 
өңірлік жұмысшылардың 
бірлесткітерімен келісімдер 
тізілімі

Ж
Ə
ББ

250 еңбек жөніндегі уəкілетті органмен 
белгіленген тəртіпте қызметтеріне 
(тауарларына, жұмыстарына) 
тарифтерді (бағаларды, алым 
ставкаларын) мемлекеттік 
реттеу енгізілетін ұйымдар 
қызметкерлерінің еңбек нормала-
рын жəне (немесе) еңбекақы жүйесі 
жөніндегі параметрлерін қарайды 
жəне келіседі

Қызметтеріне (тауарларына, 
жұмыстарына) тарифтерді 
(бағаларды, алым ставка-
ларын) мемлекеттік рет-
теу енгізілетін ұйымдар 
қызметкерлерінің еңбек 
нормалары жəне (немесе) 
еңбекақы жүйесі жөніндегі 
параметрлері туралы 
мəліметтер
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у қылмыстық жазаларды жəне өзге 
қылмыстық-құқықтық ықпал ету 
шараларын атқаратын мекеме-
лер мен органдардың қызметіне 
жəрдемдесу, сондай-ақ қылмыстық 
жазаны өтеген адамдарға 
əлеуметтік немесе өзге көмек 
көрсетуді ұйымдастыру бойынша 
консультациялық-кеңестік органда-
рын құрады

 

Арнаулы əлеуметтік 
қызметтерді көрсету, 
жұмыспен қамтуға 
жəрдемдесу, пробация 
қызметінің есебінде 
тұрған адамдарға 
медициналық-
педагогикалық кеңеске 
жолдау туралы 
мəліметтерді есепке 
алуды автоматтандыру

Қылмыстық жазаны өтеген 
адамдарға əлеуметтік көмек 
көрсетуді ұйымдарының 
тізбесі 
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252 Қазақстан Республикасының ар-
найы əлеуметтік көмек көрсету 
туралы заңнамасына сəйкес ме-
кемелерден босатылған, проба-
ция қызметінің есебінде тұрған, 
өмірлік қиын жағдайда жүрген 
деп танылған адамдарға арнайы 
əлеуметтік қызметтерді көрсетуді 
қамтамасыз етеді

Қазақстан Республикасының 
арнаулы əлеуметтік 
көмек көрсету туралы 
заңнамасына сəйкес ме-
кемелерден босатылған, 
пробация қызметінің 
есебінде тұрған, өмірлік 
қиын жағдайда жүрген деп 
танылған адамдарға арнау-
лы əлеуметтік қызметтерді 
көрсетуге өтініштер тізілімі 
Қазақстан Республикасының 
арнаулы əлеуметтік 
көмек көрсету туралы 
заңнамасына сəйкес ме-
кемелерден босатылған, 
пробация қызметінің 
есебінде тұрған, өмірлік 
қиын жағдайда жүрген деп 
танылған адамдарға арнау-
лы əлеуметтік қызметтерді 
көрсету туралы хабарлама-
лар тізілімі

Ж
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ББ

253 мекемелерден босатылған, сондай-
ақ пробация қызметінің есебінде 
тұрған адамдарды жұмысқа 
орналастыруға жəрдемдесу бойын-
ша шараларды қамтамасыз етеді

Қылмыстық атқару 
мекемелерінен босатылған 
адамдар тізілімі

Ж
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254 пробация қызметінің есебінде 
тұрған мүмкіндіктері шектеулі 
кəмелетке толмағандарды ата-
аналарының немесе өзге де 
заңды өкілдерінің келісімімен 
психологиялық-медициналық-
педагогикалық консультацияларға 
жіберуді қамтамасыз етеді

Пробация қызметінің 
есебінде тұрған 
мүмкіндіктері шектеулі 
кəмелетке толмағандарды 
психологиялық-
медициналық-педагогикалық 
консультацияларға жіберу 
тізбесі 

Ж
Ə
ББ
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облыстың жергілікті атқарушы 
органдарының аңшылық 
алқаптарын жəне балық 
шаруашылығы су айдындарын жəне 
(немесе) оның учаскелерін жану-
арлар дүниесін пайдаланушаларға 
бекіту жəне аңшылық пен балық 
шаруашылығы мұқтаждығы үшін 
сервитуттарды белгілеу бойынша 
шешім қабылдауы 

ЭҮ
П,

 Э
ҮӨ

Ш
 А
Ж

 (1
 қы

зм
ет

)

Автоматандырылмаған 
қызметтер бойынша 
өтініштерді қабылдау 
жəне қарау, шешімдерді 
келісу жəне беру 
процестерін автомат-
тандыру 

Облыстың жергілікті 
атқарушы органдарының 
аңшылық алқаптарын жəне 
балық шаруашылығы су 
айдындарын жəне (немесе) 
оның учаскелерін жануарлар 
дүниесін пайдаланушаларға 
бекіту жəне аңшылық пен 
балық шаруашылығы 
мұқтаждығы үшін сервитут-
тарды белгілеу бойынша 
шешім қабылдауына өтінітер 
тізілімі  Аңшылық алқаптарын 
жəне балық шаруашылығы су 
айдындарын жəне (немесе) 
оның учаскелерін жануарлар 
дүниесін пайдаланушаларға 
бекіту жəне аңшылық пен 
балық шаруашылығы мұқтаж-
дығы үшін сервитуттарды 
белгілеу бойынша облыс 
əкімдігінің қаулылар тізілімі 

О
ЗО

СХ

256 жеке қосалқы шаруашылық болуы 
туралы анықтама беру 

Жеке қосалқы шаруашылық 
болуы туралы анықтамалар 
тізілімі Жеке қосалқы шаруа-
шылық болуы туралы анық-
тама алуға өтініштер тізілімі

Ж
ҚА

Ш
Б 

257  ветеринарялық анықтама беру Ветеринарялық анықтама 
алуға өтініштер тізілімі 
Берілген ветеринарялық 
анықтамалар тізілімі Ж

ҚА
Ш
Б

258 ветеринариялық паспортты бере 
отырып, ауыл шаруашылық жануар-
ларын бірдейлендіруді жүргізу 

Ауыл шаруашылығы жану-
арларын бірдейлендіруді 
жүргізуге өтініштер 
тізілімі  Жануарлардың 
ветеринариялық 
паспорттарының, берілген 
ветеринариялық паспорттар-
дан үзінділер тізілімі 

Ж
ҚА

Ш
Б
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ветеринария саласында кəсіпкерлік 
қызметті жүзеге асыратын жеке 
жəне заңды тұлғаларды атте-
статтау 

ЭҮ
П,

 Е
Л 
М
ДҚ

 А
Ж

, А
Ө
К 

БА
БЖ

 

 Ветеринария саласында 
кəсіпкерлік қызметті жүзеге 
асыратын жеке жəне заңды 
тұлғаларды аттестаттау-
ды өтуге өтініштер тізілімі 
Ветеринария саласында 
кəсіпкерлік қызметті жүзеге 
асыратын аттестатталған 
жеке жəне заңды 
тұлғалардың тізілімі

Ж
ҚА

Ш
Б

260 мемлекеттік ветеринариялық-
санитариялық бақылау жəне 
қадағалау объектілеріне 
ветеринариялық-санитариялық 
қорытындыны беруді жүзеге асы-
рады 

Мемлекеттік ветеринария-
лық-санитариялық 
бақылау жəне қадаға лау 
объектілеріне ветерина-
риялық-санитариялық 
қорытындыны алуға 
өтініштер тізілімі Анықталған 
бұзушылықтарды жою тура-
лы ұсыныстар көрсетілген, 
объектінің ветеринариялық 
(ветеринариялық-санитария-
лық) талаптарына жəне 
қағидаларына сəйкестігі; 
объектінің ветерина риялық 
(ветеринариялық-санита-
риялық) талаптарына жəне 
қағидаларына сəйкессіздігі 
туралы ветеринариялық-
санитариялық қорытындылар 
тізілімі

Ж
ҚА

Ш
Б

261 ветеринария саласында кəсіпкерлік 
қызметті жүзеге асыру басталғаны 
немесе тоқтатылғаны туралы ха-
барламаларды қабылдау 

Ветеринария саласында 
кəсіпкерлік қызметті жүзеге 
асыру басталғаны немесе 
тоқтатылғаны туралы хабар-
ламалар тізілімі Ветеринария 
саласында кəсіпкерлік 
қызметті жүзеге асыратын 
адамдар тізілімі 

Ж
ҚА

Ш
Б

262 жануарлар өсіруді, жануарларды, 
жануарлардан алынатын өнімдер 
мен шикізатты дайындауды
(союды), сақтауды, қайта өңдеуді 
жəне өткізуді жүзеге асыратын 
өндіріс объектілерге, сондай-ақ
ветеринариялық препараттарды, 
жемшөп пен жемшөп қоспаларын 
өндіру, сақтау жəне өткізу жөніндегі 
ұйымдарға есептік нөмірді беру-
ге өтініштерді қабылдауды жүзеге 
асырады 

Жануарлар өсіруді, жануар-
ларды, жануарлардан алы-
натын өнімдер мен шикізатты 
дайындауды
(союды), сақтауды, қайта 
өңдеуді жəне өткізуді 
жүзеге асыратын өндіріс 
объектілерге, сондай-ақ
ветеринариялық препа-
раттарды, жемшөп пен 
жемшөп қоспаларын өндіру, 
сақтау жəне өткізу жөніндегі 
ұйымдарға есептік нөмірді 
беруге немесе берілген 
есептік нөмірді қайта 
ресімдеуге өтініштер тізілімі 
Жануарлар өсіруді, жану-
арларды, жануарлардан 
алынатын өнімдер мен 
шикізатты дайындауды 
(союды), сақтауды, қайта 
өңдеуді жəне өткізуді жүзеге 
асыратын өндіріс объектілер, 
сондай-ақ ветеринариялық 
препараттарды, жемшөп пен 
жемшөп қоспаларын өндіру, 
сақтау жəне өткізу жөніндегі 
ұйымдар тізілімі

Ж
ҚА

Ш
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қаңғыбас иттер мен мысықтарды 
аулауды жəне жоюды 
ұйымдастырады

Ы
АЖ

, Ж
АЖ

, Э
ҚА

БЖ
, 

ЭМ
С 
АА

Ж

Жануарлардың 
карантині бойынша 
мəліметтерді есепке 
алуды автоматтандыру 

 

Ж
ҚА

Ш
Б

264 ветеринариялық (ветеринариялық-
санитариялық) талаптарға сəйкес 
мал қорымын
(биотермиялық шұңқырларды) 
салуды жəне оларды күтіп-ұстауды 
қамтамасыз етуді ұйымдастырады

Мал қорымдарының 
(биотермиялық 
шұңқырлардың) тізбесі 

Ж
ҚА

Ш
Б

265 мүдделі тұлғаларға өткізіліп жатқан 
ветеринариялық іс-шаралар туралы 
ақпарат беруді ұйымдастырады 

 

Ж
ҚА

Ш
Б

266 ветеринария мəселелері бойын-
ша халықтың арасында ағарту 
жұмыстарын ұйымдастырады

 

Ж
ҚА

Ш
Б

267  жануарлар өсіруді, жануарларды, 
жануарлардан алынатын өнімдер 
мен шикізатты дайындауды
(союды), сақтауды, қайта өңдеуді 
жəне өткізуді жүзеге асыратын 
өндіріс объектілерін, сондай-ақ
ветеринариялық препараттарды, 
жемшөп пен жемшөп қоспаларын 
өндіру, сақтау жəне өткізу 
жөніндегі ұйымдарды пайдалануға 
қабылдайтын мемлекеттік комисси-
яларды ұйымдастырады

 

Ж
ҚА

Ш
Б

268 жануарлардың саулығы мен 
адамның денсаулығына қауіп 
төндіретін жануарларды,
жануар лардан алынатын өнімдер 
мен шикі затты алып қоймай залал-
сыз дандырады (зарарсыздандыру) 
жəне қайта өңдейді

 

Ж
ҚА

Ш
Б

269 жануарлардың саулығы мен 
адамның денсаулығына қауіп 
төндіретін, алып қоймай
залалсыздандырылған 
(зарарсыздандырылған) жəне қайта 
өңделген жануарлардың, жану-
арлардан алынатын өнімдер мен 
шикізаттың құнын иелеріне өтейді

 

Ж
ҚА

Ш
Б

270 ауданның (облыстық маңызы 
бар қаланың) аумағында пайда 
жануарлардың жұқпалы аурулары 
болған жағдайда, тиісті аумақтың 
бас мемлекеттік ветеринариялық-
санитариялық инспекторының 
ұсынуы бойынша карантинді неме-
се шектеу iс-шараларын белгілеу 
туралы шешімдер қабылдайды

Карантинді немесе шектеу iс-
шараларын белгілеу туралы 
мəліметтер

Ж
ҚА

Ш
Б

271 ауданның (облыстық маңызы бар 
қаланың) аумағында жануарлардың 
жұқпалы ауруларының
ошақта рын жою жөніндегі ветерина-
рия лық іс-шаралар кешені 
жүргізілгеннен кейін тиісті аумақтың 
бас мемлекеттік ветеринариялық-
санитариялық инспекторының 
ұсынуы бойынша шектеу іс-шара-
ларын немесе карантинді тоқтату 
туралы шешімдер қабылдайды

 

Ж
ҚА

Ш
Б

272 мемлекеттік ветеринариялық-
санитариялық бақылау мен 
қадағалау объектілеріне 
ветеринариялық-санитариялық 
қорытынды беру құқығы бар 
ветеринариялық дəрігерлердің 
тізімін бекітеді

Мемлекеттік ветеринария-
лық-санитариялық бақылау 
мен қадағалау объектілеріне 
ветеринариялық-санитария-
лық қорытынды беру 
құқығы бар ветеринариялық 
дəрігерлердің тізімі

Ж
ҚА

Ш
Б

273 эпизоотиялық ошақтар пайда 
болған жағдайда, оларды тексеруді 
жүргзеді 

Эпизоотиялық тексеру 
актілері тізілімі

Ж
ҚА

Ш
Б

274 эпизоотиялық тексеру актісін береді  

Ж
ҚА

Ш
Б

275 тиісті əкімшілік-аумақтық бірліктің 
аумағында жануарлардың 
энзоотиялық аурулары
бойынша ветеринариялық іс-
шаралар өткізуді ұйымдастырады

 

Ж
ҚА

Ш
Б

276 уəкілетті орган бекітетін тізбе 
бойынша жануарлардың аса 
қауіпті ауруларының, сондай-
ақ жануарлардың басқа да 
ауруларының профилактикасы, 
биологиялық материал сынама-
ларын алу жəне оларды диагно-
стикалау үшін жеткізу бойынша 
ветеринариялық іс-шаралардың 
жүргізілуін ұйымдастырады

 

Ж
ҚА

Ш
Б

277 ауыл шаруашылығы жануарларын 
бірдейлендіру, ауыл шаруашылығы 
жануарларын бірдейлендіру 
жөніндегі деректер қорын жүргізу 
жөніндегі шараларды өткізуді 
ұйымдастырады 

 

Ж
ҚА

Ш
Б

278 ауыл шаруашылығы жануар-
ларын бірдейлендіруді жүргізу 
үшін бұйымдарға (құралдарға) 
жəне атрибуттарға қажеттілікті 
айқындайды жəне облыстың, 
республикалық маңызы бар 
қаланың, астананың жергілікті 
атқарушы органына ақпарат береді

Ауыл шаруашылығы жану-
арларын бірдейлендіруге 
арналған бұйымдарға 
(құралдарға) қажеттілік тура-
лы мəліметтер

Ж
ҚА

Ш
Б

279 ветеринариялық препараттардың 
республикалық қорын қоспағанда, 
бюджет қаражаты есебінен сатып 
алынған ветеринариялық препарат-
тарды сақтауды ұйымдастырады

 

Ж
ҚА

Ш
Б

280 ауру жануарларды санитариялық 
союды ұйымдастырады

 

Ж
ҚА

Ш
Б

281 экспорт кезінде тасымалданатын 
объектілерге ветеринариялық сер-
тификатты беруді жүзеге асырады 

Экспорт кезінде тасымалда-
натын объектілерге берілетін 
ветеринариялық сертификат-
тар тізілімі Ж

ҚА
Ш
Б

282   ветеринариялық зертханалармен 
берілетін сараптама актін (сынақ 
хаттамасын) беруді жүзеге асырады 

Ветеринариялық зертха-
налармен берілетін сарап-
тама актілерінің (сынақ 
хаттамаларының) тізілімі Ж

ҚА
Ш
Б

283 ветеринариялық есепке алу мен 
есептілікті жинақтау, талдайды 
жəне оларды облыстың жергілікті 
атқарушы органына ұсынады;

Ветеринариялық есепке алу 
жəне есептілік бойынша 
мəліметтер 

Ж
ҚА

Ш
Б

284 ауыл шаруашылығы жануарла-
рын бірдейлендіруді жүргізуді, 
мал қорымдарын (биотермиялық 
шұңқырларды) салуды, күтіп 
ұстауды жəне қайта құруды 
ұйымдастырады

 

Ж
ҚА

Ш
Б

285 асыл тұқымды мал шаруашылығы 
саласындағы субъектілерден асыл 
тұқымды мал туралы деректер жи-
науды жүзеге асырады

Асыл тұқымды мал туралы 
мəліметтер

Ж
ҚА

Ш
Б

286 тиісті əкімшілік-аумақтық бірліктегі 
асыл тұқымды малдың мемлекеттік 
тіркелімін жүргізу үшін деректер 
жинауды жүзеге асырады;

Мемлекеттік асыл тұқымдар 
тіркелімі үшін мəліметтер 
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287 асыл тұқымды мал шаруашылығы 
саласындағы субъектілерден жəне 
асыл тұқымды малы бар жеке 
жəне заңды тұлғалардан бекітілген 
нысандар бойынша есептер 
қабылдайды

Асыл тұқымды малы бар 
субъектілер тізілімі Асыл 
тұқымды малы бар жеке 
жəне заңды тұлғалардан 
есептер Ж

ҚА
Ш
Б

288 асыл тұқымды мал зауыты, асыл 
тұқымды мал шаруашылығы, 
асыл тұқымды мал орталығы, 
дистрибьютерлiк орталық, асыл 
тұқымдық репродуктор жəне ірі 
қара малдың тұқымдары бойын-
ша республикалық палата беретін 
асыл  тұқымдық куəліктердің есебін 
жүргізеді

Асыл тұқымды мал за-
уыты, асыл тұқымды мал 
шаруашылығы, асыл 
тұқымды мал орталығы, 
дистрибьютерлiк орталық, 
асыл тұқымдық репродук-
тор жəне ірі қара малдың 
тұқымдары бойынша 
республикалық пала-
та беретін асыл  тұқымдық 
куəліктердің есебі туралы 
мəліметтер
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Ш
Б

289 бағалау туралы деректерді 
қабылдайды жəне қорытады 

Бағалау туралы мəліметтер
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290 асыл тұқымды мал шаруашылығы 
саласындағы субъектілердің асыл 
тұқымдық өнімді (материалды) 
жыл сайынғы өткізу көлемдеріне 
өтінімдер қабылдауды жүзеге 
асырады

Асыл тұқымды мал 
шаруашылығы саласындағы 
субъектілердің асыл 
тұқымдық өнімді (матери-
алды) жыл сайынғы өткізу 
көлемдеріне өтінімдер 
тізілімі
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291 тиісті əкімшілік-аумақтық бірлік бой-
ынша бағалау туралы деректерді 
қабылдап, қорытады жəне оның 
нəтижелері туралы мүдделі адам-
дарды хабардар етеді
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тиісті əкімшілік-аумақтық 
бірлік аумағында жеке жəне 
заңды тұлғалардың Қазақстан 
Республикасының ветерина-
рия саласындағы заңнамасын 
сақтауына мемлекеттік 
ветеринариялық-санитариялық 
бақылау мен қадағалауды жүзеге 
асырады 

 

1-деңгей: бақылау 
субъектілерін жəне 
объектілерін есепке 
алуды, тексеру жо-
спарларын, жүргізілген 
тексерулерді, берліген 
ұйғарымдарды, ƏҚБ ту-
ралы істерді, актілерді, 
шағымдануларды 
автоматтандыру. 
2-деңгей: Бақылау/
мониторингілеу, 
есептілік негізінде 
камералдық бақылау 
субъектілерінен 
есептілікті қабылдау 
процестерін автомат-
тандыру.  бақылау 
субъектілеріне 
тəуекелдік дəрежесін 
беру, тексерулерді 
жоспарлау, тексерулер 
бойынша құжаттарды 
құру жəне келісу, 
бақылау субъектілеріне 
хабарламаларды, 
ұйғарымдарды элек-
тронды түрде жолдау 
процестерін автомат-
тандыру. Тексерулерді 
жəне ƏҚБ хаттамала-
рын тіркеу бөлігінде 
ҚСжАЕК АЖ-мен 
ықпалдастыру
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293 Қазақстан Республикасының 
ветеринария саласындағы 
заңнамасының сақталуы 
тұрғысынан мемлекеттік 
ветеринариялық-санитариялық 
бақылауды жəне қадағалауды:  
ішкі сауда объектілерінде;  жану-
арлар өсіруді, жануарларды, жа-
нуарлардан алынатын өнімдер 
мен шикізатты дайындауды (со-
юды), сақтауды, қайта өңдеуді  
жəне өткізуді жүзеге асыратын 
өндіріс объектілерінде , сондай-ақ 
ветеринариялық препараттарды, 
жемшөп пен жемшөп қоспаларын 
сақтау жəне өткізу жөніндегі 
ұйымдарда (импортпен жəне 
экспортпен байланыстыларды 
қоспағанда);  ветеринариялық пре-
параттар өндіруді қоспағанда, ве-
теринария саласындағы кəсіпкерлік 
қызметті жүзеге асыратын 
тұлғаларда;  экспортын (импортын) 
жəне транзитін қоспағанда, тиісті 
əкімшілік-аумақтық бірлік шегінде 
орны ауыстырылатын (тасымалда-
натын) объектілерді тасымал
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дау (орнын ауыстыру), тиеу, түсіру 
кезінде;  экспортты (импортты) 
жəне транзитті қоспағанда, жануар-
лар ауруларының қоздырушыларын 
тарататын факторлар болуы 
мүмкін көлік құралдарының барлық 
түрлерінде, ыдыстың, буып-түю 
матер иалдарының барлық түрлері 
бойынша;  тасымалдау (орнын ауы-
стыру) маршруттары өтетін, мал ай-
далатын жолдарда, маршруттарда, 
мал жайылымдары мен суаттардың 
аумақтарында;  экспортты (им-
портты) жəне транзитті қоспағанда, 
орны ауыстырылатын (тас ымал-
данатын) объектілерді өсіретін, 
сақтайтын, қайта өңдейтін, өткізетін 
немесе пайдаланатын жеке жəне 
заңды тұлғалардың аумақтарында, 
өндірістік үй-жайларында жəне 
қызметінде жүзеге асырады

294 мал қорымдарын (биотермиялық 
шұңқырларды), орны ауысты-
рылатын (тасымалданатын) 
объектілерді күтіп-ұстауға, өсіруге, 
пайдалануға, өндіруге, дайындауға 
(союға), сақтауға, қайта өңдеу мен 
өткізуге байланысты мемлекеттік 
ветеринариялық-санитариялық 
бақылау жəне қадағалау 
объектілерін орналастыру, салу, ре-
конструкциялау жəне пайдалануға 
беру кезінде, сондай-ақ олар-
ды тасымалдау (орнын ауысты-
ру) кезінде зоогигиеналық жəне 
ветеринариялық (ветеринариялық-
санитариялық) талаптардың 
сақталуына мемлекеттік 
ветеринариялық-санитариялық 
бақылауды жəне қадағалауды 
жүзеге асырады
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295 жеке жəне заңды тұлғаларға 
қатысты мемлекеттік ветеринария-
лық-санитариялық бақылау жəне 
қадағалау актісін жасайды

Мемлекеттік 
ветеринариялық-
санитариялық бақылау жəне 
қадағалау актілер тізілімі Ж

ҚА
Ш
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296 Агроөнеркəсіптік кешенді дамыту 
саласында мемлекеттік техникалық 
инспекцияны жүзеге асырады 
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297 облыстың, республикалық 
маңызы бар қаланың жəне 
астананың жергілікті атқарушы 
органы белгілеген нысан бойынша 
өздерінің бақылау функцияларын 
жүзеге асыру үшін қажетті ақпарат 
пен құжаттарды сақтанушыдан, 
сақтандырушыдан жəне агенттен 
сұратады жəне алады
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тракторларды жəне олардың база-
сында жасалған өздігінен жүретін 
шассилер мен механизмдерді, 
өздігінен жүретін ауыл 
шаруашылығы, мелиоративтік жəне 
жол-құрылыс машиналары мен 
механизмдерін, сондай-ақ өтімділігі 
жоғары арнайы машиналарды 
жүргізу құқығына куəліктер беру 

ЭҮ
П,

 Е
Л 
М
ДҚ

 А
Ж

 Тракторларды жəне олардың 
базасында жасалған 
өздігінен жүретін шассилер 
мен механизмдерді, өздігінен 
жүретін ауыл шаруашылығы, 
мелиоративтік жəне жол-
құрылыс машиналары мен 
механизмдерін, сондай-ақ 
өтімділігі жоғары арнайы ма-
шиналарды жүргізу құқығына 
куəліктер алуға өтініштер 
тізілімі Тракторларды 
жəне олардың базасын-
да жасалған өздігінен 
жүретін шассилер мен 
механизмдерді, өздігінен 
жүретін ауыл шаруашылығы, 
мелиоративтік жəне жол-
құрылыс машиналары мен 
механизмдерін, сондай-ақ 
өтімділігі жоғары арнайы ма-
шиналарды жүргізу құқығына 
берілген куəліктер тізілімі 
Тракторларды жəне олардың 
базасында жасалған 
өздігінен жүретін шассилер 
мен механизмдерді, өздігінен 
жүретін ауыл шаруашылығы, 
мелиоративтік жəне жол-
құрылыс машиналары мен 
механизмдерін, сондай-ақ 
өтімділігі жоғары арнайы 
машиналарды жүргізу құқығы 
бар адамдар тізілімі 
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299 тракторларға жəне олардың ба-
засында жасалған өздігінен 
жүретін шассилер мен механизм-
дерге, өздігінен жүретін ауыл 
шаруашылығы, мелиоративтік 
жəне жол-құрылыс машиналары 
мен механизмдеріне, сондай-
ақ өтімділігі жоғары арнайы 
машиналарға тіркеу құжатын 
(телнұсқасын) жəне мемлекеттік 
нөмір белгісін беру 

Тракторларға жəне олардың 
базасында жасалған 
өздігінен жүретін шассилер 
мен механизмдерге, өздігінен 
жүретін ауыл шаруашылығы, 
мелиоративтік жəне жол-
құрылыс машиналары мен 
механизмдеріне, сондай-
ақ өтімділігі жоғары ар-
найы машиналарға тіркеу 
құжатын (телнұсқасын) жəне 
мемлекеттік нөмір белгісін 
алуға өтініштер тізілімі 
Тракторларға жəне олардың 
базасында жасалған 
өздігінен жүретін шассилер 
мен механизмдерге, өздігінен 
жүретін ауыл шаруашылығы, 
мелиоративтік жəне жол-
құрылыс машиналары мен 
механизмдеріне, сондай-
ақ өтімділігі жоғары ар-
найы машиналарға тіркеу 
құжаттарының (телнұсқасын) 
жəне мемлекеттік нөмір 
белгілерінің тізілімі
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300 тракторларды жəне олардың база-
сында жасалған өздiгiнен жүретiн 
шассилер мен механизмдерді, 
монтаждалған арнайы жабдығы бар 
тiркемелердi қоса алғанда, олардың 
тiркемелерiн, өздiгiнен жүретiн 
ауыл шаруашылығы, мелиоративтiк 
жəне жол-құрылыс машиналары 
менмеханизмдерiн, сондай-ақ жүріп 
өту мүмкіндігі жоғары арнайы маши-
наларды жыл сайынғы мемлекеттік 
техникалық байқаудан өткізу 

Тракторларды жəне олардың 
базасында жасалған 
өздiгiнен жүретiн шасси-
лер мен механизмдерді, 
монтаждалған арнайы 
жабдығы бар тiркемелердi 
қоса алғанда, олардың 
тiркемелерiн, өздiгiнен 
жүретiн ауыл шаруашылығы, 
мелиоративтiк жəне жол-
құрылыс машиналары 
менмеханизмдерiн, сондай-
ақ жүріп өту мүмкіндігі 
жоғары арнайы машиналар-
ды жыл сайынғы мемлекеттік 
техникалық байқаудан 
өткізуге өтініштер тізілімі 
Тракторларды жəне олардың 
базасында жасалған 
өздiгiнен жүретiн шасси-
лер мен механизмдерді, 
монтаждалған арнайы 
жабдығы бар тiркемелердi 
қоса алғанда, олардың 
тiркемелерiн, өздiгiнен 
жүретiн ауыл шаруашылығы, 
мелиоративтiк жəне жол-
құрылыс машиналары 
менмеханизмдерiн, сондай-
ақ жүріп өту мүмкіндігі 
жоғары арнайы машиналар-
ды жыл сайынғы мемлекеттік 
техникалық байқаудан өткізу 
туралы мəліметтер тізілімі 
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тракторларды жəне олардың база-
сында жасалған өздiгiнен жүретiн 
шассилер мен механизмдердi, 
өздiгiнен жүретiн ауыл 
шаруашылығы, мелиоративтiк жəне 
жол-құрылыс машиналары мен 
механизмдерін, сондай-ақ жүріп өту 
мүмкіндігі жоғары арнайы машина-
ларды сенiмхат бойынша жүргізетін 
адамдарды тiркеу

 

Өтініштерді қабылдау, 
қарау, шешімдерді құру 
жəне келісу процестерін 
автоматтандыру 

Тракторларды жəне олардың 
базасында жасалған 
өздiгiнен жүретiн шассилер 
мен механизмдердi, өздiгiнен 
жүретiн ауыл шаруашылығы, 
мелиоративтiк жəне жол-
құрылыс машиналары мен 
механизмдерін, сондай-
ақ жүріп өту мүмкіндігі 
жоғары арнайы машина-
ларды сенiмхат бойынша 
жүргізетін адамдар тізілімі 
Тракторларды жəне олардың 
базасында жасалған 
өздiгiнен жүретiн шассилер 
мен механизмдердi, өздiгiнен 
жүретiн ауыл шаруашылығы, 
мелиоративтiк жəне жол-
құрылыс машиналары мен 
механизмдерін, сондай-ақ 
жүріп өту мүмкіндігі жоғары 
арнайы машиналарды 
сенiмхат бойынша жүргізетін 
адамдарды тіркеуге 
өтініштер тізілімі
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302 тракторлардың жəне олардың ба-
засында жасалған өздігінен жүретін 
шассилер мен механизмдерді, 
монтаждалған арнайы жабдығы бар 
тіркемелерді қоса алғанда, олардың 
тіркемелерінің, өздігінен жүретін 
ауыл шаруашылығы, мелиоративтік 
жəне жол-құрылыс машиналары 
мен механизмдерінің, сондай-ақ 

Тракторлардың жəне олар-
дың базасында жасалған 
өздігінен жүретін шасси-
лер мен механизмдерді, 
монтаждалған арнайы жаб-
дығы бар тіркемелерді қоса 
алғанда, олардың тірке-
мелерінің, өздігінен жүретін 
ауыл шаруашылығы, 
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жүріп өту мүмкіндігі жоғары арнайы 
машиналардың кепілін мемлекеттік 
тіркеу

мелиоративтік жəне жол-
құрылыс машиналары мен 
механизмдерінің, сондай-ақ 
жүріп өту мүмкіндігі жоғары 
арнайы машиналардың 
кепілін мемлекеттік 
тіркеу ге өтініштер 
тізілімі  Тракторлардың 
жəне олардың базасын-
да жасалған өздігінен 
жүретін шассилер 
мен механизмдерді, 
монтаждалған арнайы 
жабдығы бар тіркемелерді 
қоса алғанда, олардың 
тіркемелерінің, өздігінен 
жүретін ауыл шаруашылығы, 
мелиоративтік жəне жол-
құрылыс машиналары мен 
механизмдерінің, сондай-ақ 
жүріп өту мүмкіндігі жоғары 
арнайы машиналардың 
кепілін мемлекеттік тіркеу 
туралы тіркелген куəліктер 
тізілімі Тракторлардың 
жəне олардың базасын-
да жасалған өздігінен 
жүретін шассилер мен 
меха низмдерді, монтаж-
далған арнайы жабдығы 
бар тіркемелерді қоса 
алғанда, олардың тіркеме-
лерінің, өздігінен жүретін 
ауыл шаруашылығы, 
мелио ративтік жəне жол-
құрылыс машиналары мен 
механизмдерінің, сондай-ақ 
жүріп өту мүмкіндігі жоғары 
арнайы машиналардың 
кепілін тіркеу тізілімі

303 тракторларға жəне олардың база-
сында жасалған өздігінен жүретін 
шассилер мен механизмдерге, 
монтаждалған арнайы жабдығы бар 
тіркемелерді қоса алғанда, олардың 
тіркемелеріне, өздігінен жүретін 
ауыл шаруашылығы, мелиоративтік 
жəне жол-құрылыс машиналары 
мен механизмдеріне, сондай-ақ 
жүріп өту мүмкіндігі жоғары арнайы 
машиналарға ауыртпалықтың жоқ 
(бар) екендігі туралы ақпарат беру

Тракторларға жəне олардың 
базасында жасалған 
өздігінен жүретін шасси-
лер мен механизмдерге, 
монтаждалған арнайы 
жабдығы бар тіркемелерді 
қоса алғанда, олардың 
тіркемелеріне, өздігінен 
жүретін ауыл шаруашылығы, 
мелиоративтік жəне жол-
құрылыс машиналары мен 
механизмдеріне, сондай-ақ 
жүріп өту мүмкіндігі жоғары 
арнайы машиналарға 
ауыртпалықтың жоқ (бар) 
екендігі туралы ақпарат бе-
руге өтініштер тізілімі Жыл-
жымалы мүліктің кепілін 
тіркеу тізілімінен үзінділер 
тізілімі 
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«Агроөнеркəсіптік кешенді жəне 
ауылдық аумақтарды дамыту-
ды мемлекеттік реттеу туралы» 
Қазақстан Республикасының 
Заңына жəне осы саладағы 
басқа да нормативтік құқықтық 
актілерге сəйкес агроөнеркəсіптік 
кешен субъектілерін мемлекеттік 
қолдауды жүзеге асырады

 

Азық-түлік 
тауарларының қорын 
есепке алуды авто-
маттандыру. ауыл 
аумақтарын дамытуды 
мониторингілеу процесін 
автоматтандыру.

Агроөнеркəсіптік кешен 
субъектілерінің тізілімі
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305 ауыл аумақтарын дамыту 
мониторингін жүргізеді

Ауыл аумақтарын дамы-
ту мониторингі бойынша 
мəліметтер Ж

ҚА
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306 «Агроөнеркəсіптік кешенінде кəсібі 
бойынша ең үздік» конкурсын 
өткізеді 

Өткізілген «Агроөнеркəсіптік 
кешенінде кəсібі бойынша ең 
үздік» конкурстары туралы 
мəліметтер Ж
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Ш
Б

307 агроөнеркəсіп кешені жəне ауыл 
аумақтары саласындағы жедел 
ақпаратты жинауды жүргізеді 

Агроөнеркəсіптік кешені 
жəне ауыл аумақтары 
саласындағы жедел ақпарат Ж
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308 агроөнеркəсіп кешені жəне ауыл 
аумақтары саласындағы ақпаратты 
облыстың жергілікті атқарушы орга-
нына (əкімдікке) береді
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309 тиісті өңірдегі азық-түлік тауарла-
ры қорларының есебін жүргізеді 
жəне облыстардың, репсубликалық 
маңызы бар қалалардың, астана-
ның жергілікті атқарушы оргндары-
на (əкімдігіне) есептілік береді

Азық -түлік тауарлары 
қорларының есебі бойынша 
мəліметтер
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асыл тұқымды мал шаруашылығын 
дамытуға, мал шаруашылығы 
өндірімділігін жəне өнімінің сапасын 
арттыруға субсидиялар береді 

 

Ауыл шаруашылығында 
өтініштерді беру, есеп-
теу жəне субсидия-
ларды беруді бақылау 
процестерін автомат-
тандыру 

Асыл тұқымды мал 
шаруашылығын дамытуға, 
мал шаруашылығы 
өндірімділігін жəне өнімінің 
сапасын арттыруға суб-
сидиялар алуға өтініштер 
тізілімі Тиесілі бюджеттік 
субсидияларды қызметті 
алушылардың банктік шотта-
рына аудару үшін облыстар, 
Астана, Алматы қаласы бой-
ынша жинақтық акт 
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311 басым дақылдар өндiрудi жəне 
ауыл шаруашылық дақылдарын 
өсіруге жұмсалған шығындар 
құнын субсидиялау арқылы 
өсiмдiк шаруашылығы өнiмiнiң 
шығымдылығы мен сапасын 
арттыруды, жанар-жағармай 
материалдарының жəне көктемгi 
егiс пен егiн жинау жұмыстарын 
жүргiзу үшін қажеттi басқа 
да тауарлық-материалдық 
құндылықтардың құнын субси-
диялау 

Басым дақылдар өндiрудi 
жəне ауыл шаруашылық 
дақылдарын өсіруге 
жұмсалған шығындар құнын 
субсидиялау арқылы өсiмдiк 
шаруашылығы өнiмiнiң 
шығымдылығы мен сапа-
сын арттыруды, жанар-
жағармай материалдарының 
жəне көктемгi егiс пен 
егiн жинау жұмыстарын 
жүргiзу үшін қажеттi басқа 
да тауарлық-материалдық 
құндылықтардың құнына 
субсидия алуға өтініштер 
тізілімі  Басым дақылдар 
өндiрудi жəне ауыл 
шаруашылық дақылдарын 
өсіруге жұмсалған шығындар 
құнын субсидиялау арқылы 
өсiмдiк шаруашылығы 
өнiмiнiң шығымдылығы мен 
сапасын арттыруды, жанар-
жағармай материалдарының 
жəне көктемгi егiс пен 
егiн жинау жұмыстарын 
жүргiзу үшін қажеттi басқа 
да тауарлық-материалдық 
құндылықтардың құнына 
берілген субсидиялар тізілімі
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312 ауылшаруашылық дақылдарын 
қорғалған топырақта өңдеп өсіру 
шығындарын субсидиялау 

Ауылшаруашылық 
дақылдарын қорғалған 
топырақта өңдеп өсіру 
шығындарына субси-
дия алуға өтініштер 
тізілімі  Ауылшаруашылық 
дақылдарын қорғалған 
топырақта өңдеп өсіру 
шығындарына берілген суб-
сидиялар тізілімі
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313 көп жылдық жеміс-жидек тұқымдас 
өсімдіктер жəне жүзімді отырғызу 
жəне өсіруге (оның ішінде қалпына 
келтіруге) шығындар құнын суб-
сидиялау 

Көп жылдық жеміс-жидек 
тұқымдас өсімдіктер жəне 
жүзімді отырғызу жəне 
өсіруге (оның ішінде қалпына 
келтіруге) шығындар құнына 
субсидиялар алуға өтініштер 
тізілімі  Көп жылдық жеміс-
жидек тұқымдас өсімдіктер 
жəне жүзімді отырғызу жəне 
өсіруге (оның ішінде қалпына 
келтіруге) шығындар құнына 
берілген субсидиялар тізілімі
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314 тыңайтқыштар (органикалық 
тыңайтқыштарды қоспағанда) 
құнын субсидиялауға өтініштерді 
қабылдауды жүзеге асырады 

Тыңайтқыштар (органикалық 
тыңайтқыштарды 
қоспағанда) құнына субсидия 
алуға өтініштер тізілімі 
Тыңайтқыштар (органикалық 
тыңайтқыштарды 
қоспағанда) құнына берілген 
субсидиялар тізілімі
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315 тұқым шаруашылығын дамытуға 
субсидиялар береді 

Тұқым шаруашылығын 
дамытуға субсидиялар алуға 
өтініштер тізілімі  Тұқым 
шаруашылығын дамытуға 
берілген субсидиялар тізілімі
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Жер учаскелерін қалыптастыру 
бойынша жерге орналастыру жоба-
ларын бекіту 
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М
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 А
Ж ЕЛ МДҚ АЖ Жер учаскелерін 

қалыптастыру бойынша 
жерге орналастыру жо-
басын бекітуге өтініштер 
тізілімі  Бекітілген жер 
учаскелерін қалыптастыру 
бойынша жерге орналастыру 
жобаларының тізілімі 
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317 жер учаскесінің нысаналы мақсатын 
өзгертуге шешім беру 

Жер учаскесінің нысаналы 
мақсатын өзгертуге өтініштер 
тізілімі 
Жер учаскесінің нысаналы 
мақсатын өзгерту туралы 
қаулылар тізілімі
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318 Жер учаскесін іздестіру 
жұмыстарын жүргізу үшін 
пайдалануға рұқсат беру 

Жер учаскесін іздестіру 
жұмыстарын жүргізу үшін 
пайдалануға өтініштер 
тізілімі  Жер учаскесін 
іздестіру жұмыстарын жүргізу 
үшін пайдалануға рұқсат 
беру туралы қаулылар 
тізілімі
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319 ауыл шаруашылығы алқаптарын 
бір түрден екінші түрге ауыстыруға 
рұқсат беру 

Ауыл шаруашылығы 
алқаптарын бір түрден екінші 
түрге ауыстыруға өтініштер 
тізілімі Қызмет берушінің 
ауыл шаруашылығы 
алқаптарын бір түрден екінші 
түрге ауыстыруға рұқсаттар 
тізілімі
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 мемлекет жеке меншікке сата-
тын нақты жер учаскелерінің 
кадастрлық (бағалау) құнын бекіту 

 

Өтініштерді қабылдау, 
қарау, шешімдерді құру 
жəне келісу процестерін 
автоматтандыру 

Мемлекет жеке меншікке 
сататын нақты жер 
учаскелерінің кадастрлық 
құнын бекітуге өтініштер 
тізілімі  Жер учаскесінің 
кадастрлық (бағалау) 
құнының актілер тізілімі 

Ж
ҚА

Ш
Б

321 елді мекен шегінде объектті салу 
үшін жер учаскесін беру 

Елді мекен шегінде объектті 
салу үшін жер учаскесін бе-
руге өтініштер тізілімі 
Жер-кадастрлық жоспары 
қоса берліген жер учаскесіне 
жер пайдалану құқығын беру 
туралы шешімдер тізілімі 
Уақытша (ұзақ мерзімді, 
қықса мерзімді) өтеулі 
(өтеусіз) жер пайдалану 
шарттардың тізілімі 
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ру жер учаскелерін жеке меншікке 
жəне жер пайдалануға береді 
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Жер сауда-саттығын 
жүргізуді автоматтан-
дыру 
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323 жер учаскесін мемлекеттік мұқтажы 
үшін алып қоюға байланысты 
жер учаскесін немесе өзге жыл-
жымайтын мүлікті мəжбүрлеп 
иеліктен шығаруды бастау не-
месе жер учаскесін мемлекеттік 
мұқтажы үшін мəжбүрлеп иеліктен 
шығаруды тоқтату туралы қаулыны 
қабылдайды

 

ЭҚ
Б

324 бекітілген қала құрылысы 
құжаттамасына сəйкес белгіленген 
аумақтарда жеке тұрғын үй 
құрылысы үшін жер учаскелерін 
белігенген тəртіпте береді 

Жеке тұрғын үй құрылысы 
үшін жер учаскелері туралы 
мəліметтер

ҚТ
КШ

Б 

325 жер учаскелерін жер қойнауын пай-
далану мақсаттарына береді 

Жер учаскелерін жер 
қойнауын мемлекеттік 
геологиялық зерттеумен 
жəне барлаумен байланы-
сты жер қойнауын пайдалану 
мақсаттары үшін беру тура-
лы шешімдер тізілімі 

ҚТ
КШ

Б 

326 жерлерді резервілеуді жүзеге 
асырады

 

ҚТ
КШ

Б 

327 елдi мекендердің аумақтарын жер-
шаруашылық орналастырудың 
бекітілген жобаларын тұрғындар 
үшін қолжетімді орындардағы арна-
улы ақпараттық стендтерде орна-
ластырады

 

ҚТ
КШ

Б 

328 арнайы жер қорын құруды жүзеге 
асырады 

 

ҚТ
КШ

Б 

329 жер учаскелерін елді мекендер 
жеріндегі ортақ пайдаланудағы 
жерлерге жатқызуды, сондай-ақ 
олардың нысаналы мақсатының 
өзгеруіне байланысты ортақ 
пайдаланудағы жердің құрамынан 
шығаруды жүзеге асырады

 

ҚТ
КШ

Б 

330 иесі жоқ жер учаскелерін 
айқындайды оларды есеп-
ке алу бойынша жұмыстарды 
ұйымдастырады

 Иесі жоқ жер учаскелері ту-
ралы мəліметтер

ҚТ
КШ

Б 

331 жер учаскелерін беру жəне 
олардың нысаналы мақсатын 
өзгерту бойынша ауданның, 
облыстық маңызы бар қаланың 
жергілікті атқарушы органының 
ұсыныстарын жəне шешім жобала-
рын дайындайды

 

ҚТ
КШ

Б 

332 жер учаскелерін жер қойнауын 
мемлекеттік геологиялық зерт-
теумен жəне барлаумен байла-
нысты жер қойнауын пайдалану 
мақсаттары үшін беру бойынша 
ауданның, облыстық маңызы 
бар қаланың жергілікті атқарушы 
органының ұсыныстарын жəне 
шешім жобаларын дайындайды

 

ҚТ
КШ

Б 

333 жер учаскелерінің бөлінетіндігін 
жəне бөлінбейтіндігін белгілейді

 

ҚТ
КШ

Б 

334 жерлерді аумақтарға бөлу жоба-
ларын, аудандардың, облыстық 
маңызы бар қалалардың жерлерін 
ұтымды пайдалану бойынша жоба-
ларды жəне схемаларды əзірлеуді 
ұйымдастырады

 

ҚТ
КШ

Б 

335 елдi мекендердің аумақтарын жер-
шаруашылық орналастырудың жо-
баларын əзірлеуді ұйымдастырады

 

ҚТ
КШ

Б 

336 жер сауда-саттығын (конкур-
старды, аукциондарды) өткізуді 
ұйымдастырады;

Өткізілетін жер сауда-
саттығы (конкурстар, аукци-
ондар) туралы мəліметтер ҚТ

КШ
Б 

337 жерді пайдалану мен қорғау 
мəселелерін қозғайтын, қалалық, 
аудандық маңызы бар жобалар мен 
схемаларға сараптама жүргізеді

 

ҚТ
КШ

Б 

338 аудандардың, облыстық маңызы 
бар қалалардың жер балансын 
жасайды

Жерлердің теңгерімі

ҚТ
КШ

Б 

339 ауыл шаруашылығы мақсатындағы 
жер учаскелерінің  паспорттарын 
береді

Ауыл шаруашылығы 
мақсатындағы жер 
учаскелерінің  паспорттарын 
алуға өтініштер тізілімі ауыл 
шаруашылығы мақсатындағы 
жер учаскелерінің  
паспорттарының тізілімі 

ҚТ
КШ

Б 

340 жер учаскесін сатып алу-сату 
шарттары мен жалдау жəне жерді 
уақытша өтеусіз пайдалану шартта-
рын жасасады жəне жасалған шарт-
тар талаптарының орындалуын 
бақылауды жүзеге асырады

Жер учаскесін сатып алу-
сату шарттары мен жалдау 
жəне жерді уақытша өтеусіз 
пайдалану шарттарының 
тізілімі ҚТ

КШ
Б 

341 пайдаланылмай жатқан жəне 
Қазақстан Республикасының 
заңнамасын бұза отырып пайдала-
нылып жатқан жерді анықтау

 

ҚТ
КШ

Б 

342 жер-кадастрлық жоспарды бекітеді  

ҚТ
КШ

Б 

343 жер учаскелерінің меншік иелері 
мен жер пайдаланушылардың, 
сондай-ақ жер құқығы 
қатынастарының басқа да 
субъектілерінің есебін жүргізу

Жер учаскелерінің 
меншік иелері мен жер 
пайдаланушылардың тізілімі

ҚТ
КШ

Б 
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у шаруашылық жүргізетін 
субъектілердің міндетті 
сақтандыруын ұйымдастырады

ЭҚ
АБ

Ж

Сақтандырушылардың 
комиссия құру туралы 
өтініштерін қабыладуды 
жəне есепке алуды, 
комиссияның тексеру 
актілерін есепке алу-
ды автоматтандыру. 
Сақтандыруға жата-
тын өнім өндірушілерін 
есепке алуды автомат-
тандыру.

Өсімдік шаруашылығында 
сақтандыру туралы 
мəліметтер 

ҚТ
КШ

Б 

345 өсiмдiк шаруашылығындағы 
мiндеттi сақтандыруға жататын 
өсiмдiк шаруашылығы өнiмiнiң 
түрлерi бойынша табиғи-климаттық 
аймақтар бөлiгiндегi тиiстi аумақта 
егiс жұмыстардың басталуы мен 
аяқталуының оңтайлы мерзiмдерiн 
белгiлейдi

 

ҚТ
КШ

Б 

346 облыстың, республикалық маңызы 
бар қаланың жəне астананың 
жергілікті атқарушы органына 
ағымдағы жылы сақтандырылуға 
тиіс өсімдік шаруашылығы 
өнімдерін өндірушілердің тізбесін 
ұсынады

Ағымдағы жылы 
сақтандырылуға тиіс өсімдік 
шаруашылығы өнімдерін 
өндірушілердің тізбесі

ҚТ
КШ

Б 

347 «Өсімдік шаруашылығы 
саласындағы міндетті сақтандыру 
туралы» Заңға сəйкес комиссия-
лар құрады 

 

ҚТ
КШ

Б 
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кондоминимум объектісінің ортақ 
мүлігіне техникалық тексеруді 
ұйымдастырады 

 

Кондоминимум 
объектілерін жəне 
субъектілерін, кондоми-
нимум объектілерінің 
ортақ мүлігін жөндеудің 
жекелеген түрлерін 
жүргізу тізбелерін, 
мерзімдерін жəне 
мерзімділігін есепке 
алуды автоматтан-
дыру. Кондоминимум 
объектілерінің ортақ 
мүлігін жөндеудің жеке-
леген түрлерін жүргізуге 
жұмсалған шығындар 
сметасын келісу 
процестерін автомат-
тандыру

 

ТИ
Б

349 кондоминимум объектілерінің 
ортақ мүлігін жөндеудің жекеле-
ген түрлерін жүргізу тізбелерін, 
мерзімдерін жəне кезектілігін 
белгілейді

Кондоминимум объектілері-
нің жалпы мүлігін жөндеудің 
жекелеген түрлерін жүргізу 
тізбелері, мерзімдері жəне 
кезектілігі туралы мəліметтер

ТИ
Б

350 кондоминиум объектісін басқару орга-
ны ұсынған кондоминиум объектісінің 
ортақ мүлкіне күрделі жөндеудің же-
келеген түрлерін жүргізуге арналған, 
тұрғын үй көмегінің қатысуымен 
қаржыландырылатын шығыстардың 
сметасын келіседі

 

ТИ
Б

351 кондоминиум объектісінің ортақ 
мүлкіне күрделі жөндеудің жекеле-
ген түрлері бойынша орындалған 
жұмыстарды қабылдау жөніндегі 
комиссияларға қатысады

 

ТИ
Б

352 «Тұрғын үй қатынастары туралы» 
Қазақстан Республикасының 1997 
жылғы 16 сəуірдегі Заңының 42-
бабы 1-1-тармағында көзделген 
жағдайда кондоминиум объектісін 
басқару органының функцияларын 
жүзеге асырушы қызмет көрсететін 
ұйымды айқындайды 

 

ТИ
Б

353 бақыланатын объектілердің иеле-
ріне, кəсіпорындарға, ұйымдарға 
немесе тұрғын үйлерді (тұрған 
ғимараттарды), үй іргесіндегі 
аумақты пайдаланатын азаматтарға 
консультациялық көмек көрсетеді

 

ТИ
Б

354 «Тұрғын үй қатынастары тура-
лы» Қазақстан Республикасының 
1997 жылғы 16 сəуірдегі Заңының 
43-бабы 7-тармағына сəйкес үй-
жайлар (пəтерлер) меншік иелерінің 
жалпы жиналысына кооператив 
басқармасының төрағасы қызметіне 
уəкілетті орган бекіткен біліктілік 
талаптарына сəйкес келетін канди-
датураны ұсынады 

 

ТИ
Б
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кондоминимум объектілерін 
басқару органдарын: 1) тұрғын 
үйлерде (тұрғын ғимараттарда) 
жалпы үйдің жылу, энергия, газ 
жəне су ресурстарын есептеу 
құралдары болуына;
2) кондоминиум объектісінде 
жəне кондоминиум объектісіне 
қарасты аумақтағы жайлардың 
(пəтерлердің) иелерінің ортақ 
мүлігін пайдалану, күту, пайдалану 
жəне жөндеу тəртібінің сақталуына;
 3) кондоминиум объектісінде 
жай иелерінің ортақ мүлігінің 
техникалық жай күйіне жəне оның 
инженерлік жабдығына, құрылыс 
жəне тұрғын үй-коммуналдық 
шаруашылығы саласындағы 
нормативтік-техникалық құжаттарға 
сəйкес оны күтіп-ұстау жəне жөндеу 
бойынша жұмыстардың уақытында 
орындалуына
 4) кондоминиум объектісінің ортақ 
мүлігіне күрделі жөндеудің кейбір 
түрлері бойынша орындалған 
жұмыстың сапасына
5) тұрғын үйді (тұрғын ғимаратты) 
маусымдық пайдалануға дайындау 
бойынша іс-шаралардың орын-
далуына; 
6) анықталған бұзушылықтарды 
жою бойынша қабылданған 
шешімдер мен ұйғарымдардың 
орындалуына бақылауды (тексеру-
лер түрінде) жүзеге асырады

 

1-деңгей: бақылау 
субъектілерін жəне 
объектілерін есепке 
алуды, тексеру жо-
спарларын, жүргізілген 
тексерулерді, берліген 
ұйғарымдарды, ƏҚБ ту-
ралы істерді, актілерді, 
шағымдануларды 
автоматтандыру. 
2-деңгей: Бақылау/
мониторингілеу, 
есептілік негізінде 
камералдық бақылау 
субъектілерінен 
есептілікті қабылдау 
процестерін автомат-
тандыру.  Бақылау 
субъектілеріне 
тəуекелдік дəрежесін 
беру, тексерулерді 
жоспарлау, тексерулер 
бойынша құжаттарды 
құру жəне келісу, 
бақылау субъектілеріне 
хабарламаларды, 
ұйғарымдарды элек-
тронды түрде жолдау 
процестерін автомат-
тандыру. Тексерулерді 
жəне ƏҚБ хаттамала-
рын тіркеу бөлігінде 
ҚСжАЕК АЖ-мен 
ықпалдастыру

 

ТИ
Б

356 кондоминиум объектісінің жайлар 
(пəтерлер) иелері жүгінген кезде 
кондоминиум объектісін пайдалану 
жөніндегі есептің болуын тексеруді 
жүзеге асырады 

 

О
Ж
И

357 əкімшілік құқық бұзушылықтар ту-
ралы хаттамаларды жасайды жəне 
істерді қарайды 

 

О
Ж
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у Ақмола облысы аумағында 

Қазақстан Республикасының 
мемлекеттік рəміздерін 
пайдалануға (орнатуға, 
орналастыруға) бақылауды жүзеге 
асырады 

 

1-деңгей: бақылау 
субъектілерін жəне 
объектілерін есепке 
алуды, тексеру жо-
спарларын, жүргізілген 
тексерулерді, берліген 
ұйғарымдарды, ƏҚБ ту-
ралы істерді, актілерді, 
шағымдануларды 
автоматтандыру. 
2-деңгей: Бақылау/
мониторингілеу, есеп-
тілік негізінде каме рал-
дық бақылау субъек-
тілерінен есептілікті 
қабылдау процестерін 
автоматтандыру.  
бақылау субъектілеріне 
тəуекелдік дəрежесін 
беру, тексерулерді жос-
парлау, тексерулер

 

ІС
Б

бойынша құжаттарды 
құру жəне келісу, бақы-
лау субъектілеріне 
хабар ламаларды, ұйға-
рымдарды электрон-
ды түрде жолдау 
процестерін автоматтан-
дыру. Тексерулерді жəне 
ƏҚБ хаттамаларын тіркеу 
бөлігінде ҚСжАЕК АЖ-
мен ықпалдастыру

359 өз құзыреті шегінде Қазақстан 
Республикасының жарнама ту-
ралы заңнамасының сақталуына 
бақылауды жүзеге асырады 
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жиналысты, митингті, шеруді, 
пикетті немесе демонстрацияны 
өткізу туралы шешім қабылдайды 

 

Жиналыстарды, 
митингттерді өткізу, 
киіз үйді орнату туралы 
өтініштерді қабылдау 
жəне қарау, шешімді 
келісу жəне беру 
процестерін автомат-
тандыру 

Жиналысты, митингті, 
шеруді, пикетті немесе 
демонстрацияны өткізуге 
өтініштер тізілімі Өткізілетін 
жиналыстар, митингтер, 
шерулер, пикетттер немесе 
демонстрациялар туралы 
мəліметтер 

ІС
Б

361 киіз үйлерді, палаткаларды, өзге 
уақытша құрылыстарды орнату-
ды келіседі 

Киіз үйлерді, палаткаларды, 
өзге уақытша құрылыстарды 
орнатуға өтініштер тізілімі 
Киіз үйлерді, палаткаларды, 
өзге уақытша құрылыстарды 
орнату бойынша мəліметтер

ІС
Б

362
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аудан (облыстық маңызы бар 
қала) əкімімен, əкім орынбасар-
ларымен жəне «(Аудан, облыстық 
маңыз бар қала) əкімінің аппараты» 
мемлекеттік мекеме өкілдерімен 
азаматтарды қабылдауды 
ұйымдастырады 

 

1-деңгей: азаматтардың 
жəне ұйымдардың 
жүгінулерін есепке 
алуды автоматтанды-
ру, жеке жəне заңды 
тұлғалардың жүгінулерін 
есепке алудың бірыңғай 
жүйесімен ықпалдастыру. 
2-деңгей: 1) Əкімдіктің ин-
тернет –ресурсы арқылы 
жүгінулерді қабылдауды 
жəне оларға жауаптарды 
беруді автоматтанды-
ру. 2) Əкімдіктің интер-
нет –ресурсы арқылы 
ЖАО қабылдауға жазы-
лу, қабылдау кестесін 
жүргізу процестерін ав-
томаттандыру. 3-деңгей: 
ЖАО жəне ведомстволық 
бағынысты ұйымдардың 
мəселелері бойынша 
Бірыңғай байланыс орта-
лығы, азаматтармен жəне 
ұйымдармен интернет-
ресурс , интернет-чаттар, 
Call-орталықтар арқылы 
өзара іс-қимыл жасасу

 

Ə
А

(Жалғасы. Басы 19-21-беттерде) 

(Жалғасы 23-бетте) 
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363 секе жəне (немесе) заңды 
тұлғалардың жəне (немесе) оның 
филиалдарының жарнамалық 
қызмет мəселелері бойынша 
жүгінулерін қарайды 
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Сəулет-жоспарлау тапсырма-
сын беру 

ЭҮП, 
ЕЛ 
МДҚ 
АЖ

Сəулет-жоспарлау тапсыр-
масын беруге өтініштер 
тізілімі  Сəулет-жоспарлау 
тапсырмаларының тізілімі

СҚ
Б

365 елді мекендерде сыртқы 
(көрнекі) жарнама объектілерін 
орналастыруға рұқсат береді 

Облыстық жəне аудандық 
маңызы бар жалпыға 
бірдей пайдаланылатын 
автомобиль жолдарының 
бөлінген белдеулерінде 
сыртқы (көрнекі) жарна-
ма объектілерін тұрақты 
орналастыруға паспорт алуға 
өтініштер тізілімі 
Облыстық жəне аудандық 
маңызы бар жалпыға 
бірдей пайдаланылатын 
автомобиль жолдарының 
бөлінген белдеулерінде 
сыртқы (көрнекі) жарна-
ма объектілерін тұрақты 
орналастыруға паспорттар 
тізілімі

СҚ
Б

366 сəулет, қала құрылысы жəне 
құрылыс саласында лицензиялау-
ды жүзеге асырады 

Сəулет, қала құрылысы жəне 
құрылыс саласында лицен-
зияны алуға өтініштер тізілімі 
Сəулет, қала құрылысы жəне 
құрылыс саласындағы ли-
цензиялар тізілімі Сəулет, 
қала құрылысы жəне құры-
лыс саласында қызметін 
жүзеге асыратын тұлғалар 
тізілімі

СҚ
Б

367 сəулет, қала құрылысы жəне 
құрылыс қызметі саласындағы 
сараптама жұмыстарын жəне 
инжинирингтік көрсетілетін 
қызметтерді жүзеге асыру құқығына 
сарапшыларды аттестаттайды

Сəулет, қала құрылысы 
жəне құрылыс қызметі 
саласындағы сарапта-
ма жұмыстарын жəне 
инжинирингтік көрсетілетін 
қызметтерді жүзеге асы-
ру құқығына аттестаттау-
дан өтуге өтініштер тізілімі 
Сəулет, қала құрылысы 
жəне құрылыс қызметі 
саласындағы сарапта-
ма жұмыстарын жəне 
инжинирингтік көрсетілетін 
қызметтерді жүзеге асыра-
тын сарапшылардың атте-
статтар тізілімі Сəулет, қала 
құрылысы жəне құрылыс 
қызметі саласындағы са-
раптама жұмыстарын жəне 
инжинирингтік көрсетілетін 
қызметтерді жүзеге асыра-
тын тұлғалар тізілімі
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Қазақстан Республикасы аумағында 
жылжымайтын объектілердің ме-
кенжайын айқындау бойынша 
анықтама беру 

 

Өтініштерді қабылдау, 
қарау, шешімдерді құру 
жəне келісу процестерін 
автоматтаныдру 

Қазақстан Республикасы 
аумағында жылжымайтын 
объектілердің мекенжай-
ын айқындау бойынша 
анықтаманы алуға өтініштер 
тізілімі мекенжайының тіркеу 
коды көрсетілген жылжымай-
тын объектінің мекенжайын 
нақтылау, беру, жою бойын-
ша берілген анықтамалар 
тізілімі 

СҚ
Б
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мекенжайларды беру жəне оларды 
«Мекенжай тіркелімі» ақпараттық 
жүйесінде тіркеу, оларды өзгерту 
жəне жою

М
Т 
АЖ

, М
ҚБ

 А
Ж

, 
ЭҚ

АБ
Ж

Салынып жатқан 
(салуға жоспарланған) 
объектілерді есепке 
алуды жəне олардың 
мониторингін автомат-
тандыру 

Жылжымайтын объектінің 
мекенжайын нақтылауға, 
беруге, жоюға берілген 
өтініштер тізілімі 
Мекенжайының тіркеу коды 
көрсетілген жылжымай-
тын объектінің мекенжайын 
нақтылау, беру, жою бойын-
ша берілген анықтамалар 
тізілімі 

СҚ
Б

370 қаланың заңнамада белгіленген 
тəртіппен бекітілген бас жоспарын, 
заңнамада белгіленген тəртіп-
пен қала ықпал ететін аймаққа 
жатқызылған іргелес жатқан 
аумақ тарда қала құрылысын 
жоспарлаудың кешенді схема-
сын (аудандық жоспарлау жоба-
сын) іске асыру жөніндегі қызметті 
үйлестіреді 

Қаланың заңнамада 
белгіленген тəртіппен 
бекітілген бас жоспары, 
заңнамада белгіленген 
тəртіппен қала ықпал ететін 
аймаққа жатқызылған іргелес 
жатқан аумақтарда қала 
құрылысын жоспарлаудың 
кешенді схемасы

СҚ
Б

371 қаланың жəне қала маңы 
аймағының бекітілген бас жоспарын 
(қала құрылысын жоспарлаудың 
кешенді схемаларын, жоспар-
лау жобаларын) дамыту үшін 
əзірленетін қала құрылысы жоспар-
ларын бекітеді жəне іске асырады

Қаланың жəне қала маңы 
аймағының бекітілген бас 
жоспарын (қала құрылысын 
жоспарлаудың кешенді 
схемаларын, жоспарлау 
жобаларын) дамыту үшін 
əзірленетін қала құрылысы 
жобаларының тізбесі

СҚ
Б

372 пайдалануға енгізілетін 
объектілерді (кешендерді) тіркейді 
жəне олардың есебін жүргізеді 

Пайдалануға енгізілетін 
құрылыс объектілерінің 
(кешендерінің) тізілімі СҚ

Б

373 құрылыстарды, үйлерді, 
ғимараттарды, инженерлік жəне 
көлік коммуникацияларын салу, 
кеңейту, техникамен қайта 
жарақтандыру, жаңғырту, рекон-
струкциялау (қайта жоспарлау, 
қайта жабдықтау, қайта бейіндеу), 
қалпына келтіру жəне күрделі 
жөндеу туралы, сондай-ақ аумақты 
инженерлік жағынан дайындау, 
абаттандыру мен көгалдандыру, 
құрылысты (объектіні) консер-
вациялау, қалалық маңызы бар 
объектілерді кейіннен кəдеге жа-
рату жөнінде жұмыстар кешенін 
жүргізу туралы шешімдер 
қабылдайды

Құрылыстарды, үйлерді, 
ғимараттарды, инженерлік 
жəне көлік коммуникация-
ларын салу, кеңейту, техни-
камен қайта жарақтандыру, 
жаңғырту, реконструкциялау 
(қайта жоспарлау, қайта 
жабдықтау, қайта бейіндеу), 
қалпына келтіру жəне күрделі 
жөндеу туралы, сондай-ақ 
аумақты инженерлік жағынан 
дайындау, абаттандыру мен 
көгалдандыру, құрылысты 
(объектіні) консервация-
лау, қалалық маңызы бар 
объектілерді кейіннен кəдеге 
жарату жөнінде жұмыстар 
кешенін жүргізу туралы 
шешімдер тізілімі

СҚ
Б

374 халықаралық жəне республикалық 
деңгейдегі жарыстарды өткізуге 
арналған спорттық ғимараттарды 
жобалауға техникалық 
ерекшеліктер мен техникалық 
тапсырманы аккредиттелген 
республикалық спорт федерация-
ларымен келіседі

 

СҚ
Б

375 жергілікті бюджет, сондай-ақ 
жергілікті бюджеттік инвестициялық 
жобаны қаржыландыруға 
бөлінген республикалық бюджет 
есебінен қаржыландырылатын 
объектілердің жəне кешендердің 
құрылысының жобалау алдындағы 
жəне жобалау (жобалау-сметалық) 
құжаттамаларын бекітеді

 

СҚ
Б

376 мемлекеттік қала құрылысы 
кадастрының дерекқорына енгізу 
үшін белгіленген тəртіппен 
ақпаратты жəне (немесе) 
мəліметтерді береді

Мемлекеттік қала құрылысы 
кадастрының дерекқорына 
енгізу үшін мəліметтер СҚ

Б

377 құрылыс салу не өзге де қала 
құрылысы өзгерістері туралы 
халыққа хабарлап отыр

 

СҚ
Б

378 салынып жатқан (салынуы 
белгіленген) объектілер мен 
кешендердің мониторингін сəулет, 
қала құрылысы жəне құрылыс істері 
жөніндегі уəкілетті орган белгілеген 
тəртіппен жүргізеді 

Салынып жатқан (салынуы 
белгіленген) объектілер мен 
кешендердің тізілімі

СҚ
Б

379

Сə
ул
ет

 ж
əн
е 
қа
ла

 құ
ры

лы
сы

 с
ал
ас
ын

да
ғы

 б
ақ
ыл

ау
 ж
əн
е 

қа
да
ға
ла
у 

тұрғын үй қорын, коммуникаци-
яларды тарих жəне мəдениет 
ескерткiштерiн, мемлекеттiк 
табиғи-қорық қорының объектiлерiн 
қорғауды жəне олардың нормативті 
мəнін (пайдалануды) бақылауды 
ұйымдастырады

 

1-деңгей: бақылау 
субъектілерін жəне 
объектілерін есепке 
алуды, тексеру жо-
спарларын, жүргізілген 
тексерулерді, берліген 
ұйғарымдарды, ƏҚБ ту-
ралы істерді, актілерді, 
шағымдануларды 
автоматтандыру. 
2-деңгей: Бақылау/
мониторингілеу, 
есептілік негізінде 
камералдық бақылау 
субъектілерінен 
есептілікті қабылдау 
процестерін автомат-
тандыру.  бақылау 
субъектілеріне 
тəуекелдік дəрежесін 
беру, тексерулерді 
жоспарлау, тексерулер 
бойынша құжаттарды 
құру жəне келісу, 
бақылау субъектілеріне 
хабарламаларды, ұйға-
рымдарды электронды

 

СҚ
Б

түрде жолдау 
процестерін автомат-
тандыру. Тексерулерді 
жəне ƏҚБ хаттамала-
рын тіркеу бөлігінде 
ҚСжАЕК АЖ-мен 
ықпалдастыру

380 сəулет, қала құрылысы жəне 
құрылыс қызметі саласындағы 
белгіленген заңнама нормаларын, 
мемлекеттік нормативтік талап-
тарды, шарттар мен шектеулерді 
жол берілген бұзушылықтар 
мен ауытқуларға байланы-
сты бұзушыларға көзделген 
заңнамалық шараларды қолдану 
туралы шешімдер қабылдайды

 

СҚ
Б

381 жобалық құжаттама сапасын 
қадағалауды жүзеге асырады 

 

СҚ
Б

382 объектілер құрылысының сапасы-
на мемлекеттік сəулет-құрылыс 
бақылауын жəне қадағалауын 
жүзеге асырады, осы объектілерде 
сəулет-қала құрылысы тəртібін 
бұзушыларға Қазақстан 
Республика сының Əкімшілік құқық 
бұзушылық туралы кодексінде 
белгіленген əкімшілік ықпал ету ша-
раларын қолданады

 

СҚ
Б

383

Ө
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өңірдегі қоғамдық-саяси жəне 
əлеуметтік экономикалық ахуал 
бойынша ақпараттық-талдамалық 
материалдарды əзірлейді 

 

ЖАО жауапкершілігінің 
барлық салалары бой-
ынша басқарушылық 
шешімдерді қабылдау 
үшін қажетті ақпараттық 
жинау, талдау жəне өңдеу 
процестерін автомт-
тандыру (оның ішінде 
өңірдің əлеуеметтік-
экономикалық 
көрсеткіштеріне жетудің 
мониторингі). Статистика 
АЖ, ЖАО, ОМО АЖ элек-
тронды ақпараттық ресур-
старымен ықпалдастыру. 
Өңірдің жай-күйн бол-
жау жəне нысаналы 
көрсеткіштерге жету 
жөніндегі іс-шараларды 
жоспарлау процестерін 
автоматтандыру. БАҚ 
мониторингі мен талдау-
ды автоматтандыру

Өңірдегі қоғамдық-
саяси жəне əлеуметтік 
экономикалық ахуал бойын-
ша ақпараттық-талдамалық 
материалдар, қоғамдық 
маңызы бар проблемалар 
бойынша ұсыныстар 

Ə
А

384 ішкі саясат мəселелері жөніндегі 
ақпараттық-талдамалық матери-
алдарды жинауды, өңдеуді жүзеге 
асырады жəне ауданның (облыстық 
маңызы бар қаланың) əкімін осы 
материалмен қамтамасыз етеді 

Ішкі саясат мəселелері 
жөніндегі ақпараттық-
талдамалық материалдар

Ə
А

385 БАҚ-та жəне Интернет желісінде 
аудан (облыстық маңызы бар қала) 
əкімінің жəне əкімдігінің қызметі ту-
ралы ақпаратты жариялайды 

Əкімінің жəне əкімдіктің 
қызметі туралы ақпарат 

Ə
А

386 ауданның (облыстық маңызы 
бар қаланың) əкіміне Өңірдегі 
қоғамдық-саяси жəне əлеуметтік 
экономикалық ахуал бойынша 
ақпараттық-талдамалық материал-
дарды береді 

 

Ə
А

387

Ə
кім
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не
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аудан (облыстық маңызы бар қала 
) əкімнің жəне əкімдігінің актілерін 
тіркеу жəне сақтау бойынша 
жұмысты орындайды 

 «
Ə
ді
ле
т»

 Н
ҚА

 
АҚ

Ж

Əкімнің жəне əкімдіктің 
актілерін есепке алуды 
жəне ресми интернет 
–ресурста жариялауды 
автоматтандыру 

 

Ə
А

388 аудан (облыстық маңызы бар 
қала ) əкімінің жəне əкімдігінің 
нормативтік-құқықтық актілері, 
консультациялық-кеңестік 
органдардың құжаттары туралы 
халықты хабардар етеді 

əкімнің жəне əкімдіктің 
нормативтік-құқықтық 
актілері

Ə
А

389

Ө
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 іс
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 ұ
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ас
ты

ру

аудан (облыстық маңызы бар 
қала ) əкімі жəне əкімдігі жанын-
да құрылатын консультациялық-
кеңестік органдардың өзара іс-
қимылын жəне қызметін үйлестіруді 
қамтамасыз етеді 

БЭ
ПЖ

 а
рқ
ыл

ы 
же

де
л 
өз
ар
а 
іс-
қи
мы

л 

1-деңгей: Өткізілген 
мəжілістерді, отыры-
старды есепке алу-
ды автоматтандыру. 
2-деңгей: мəжілістерді 
жоспарлауды авто-
маттандыру, хабар-
ландыруды əкімдіктің 
интернет-ресурсында 
жариялау, қатысушы 
тұлғаларға шақыру-
қағаздарды жіберу. 
3-деңгей: Мəжілістердің 
хаттамаларын құруды 
жəне қатысушы 
тұлғалармен келісуді 
автоматтандыру.

 

Ə
А

390 аудандық (облыстық маңызы бар 
қалалық) əкімдіктің отырыстарын, 
аудан (облыстық маңызы бар қала) 
əкімінің қатысуымен іс-шараларды, 
мəжілістерді, семинарларды, 
сондай-ақ аудан (облыстық маңызы 
бар қала) əкімінің қатысуымен 
өзге де шараларды өткізуді 
ұйымдастырады 

 

Ə
А

391 Өзін-өзі басқаратын органдармен 
өзара іс-қимылды қамтамасыз етеді 

 

Ə
А

392 аудан (облыстық маңызы бар қала) 
əкімінің төменде тұрған əкімдермен 
өзара іс-қимылын қамтамасыз етеді 

 

Ə
А

393 аудан (облыстық маңызы бар қала) 
əкімінің жергілікті мəслихат депутат-
тарымен, орталық атқарушы орган-
дармен, саяси партиялармен жəне 
қозғалыстармен, басқа да қоғамдық 
бірлестіктермен өзара іс-қимылын 
қамтамасыз етеді 

 

Ə
А

394

Іш
кі 
ба
қы
ла
у

Қазақстан Республикасы 
Президентінің, Үкіметінің 
жəне орталық мемлекеттік 
органдарының, жоғары тұрған 
əкімнің, аудан (облыстық 
маңызы бар қала) əкімінің 
тапсырмаларының орындалу-
ын бақылайды, тапсырмалардың 
толық жəне сапалы орындалуын 
бақылауды жетілдіру бойынша 
ұсыныстар əзірлейді 

 

1-деңгей: Анықталған 
бұзушылықтарды есеп-
ке алуды автоматтан-
дыру. 2-деңгей: функ-
цияларды жүзеге асыру 
регламенттерін жүргізуді 
автоматтндыру, 
регламенттерді орындау 
мерзімін регламенттеу, 
бұзушылықтарды авто-
маты түрде айқындау 
үшін қолданыстағы АЖ 
ықпалдастыру 

 

Ə
А

395 құқықтық актілерді жəне тапсыр-
маларды орындаму себептерін 
жəне шарттарын айқындайды, 
анықталған бұзушылықтарды жою 
бойынша шаралар қабылдайды

 

Ə
А

396 тиісті лауазымды тұлғалардың 
түсініктемелерін тыңдайды, ауыз-
ша, қажет болған жағдайда, жазба-
ша түсініктеме беруді талап етеді 

 

Ə
А

397 ауданның атқарушы органдарының 
аппараттарында, кент жəне ауыл 
округтері əкімдерінің атқарушы 
тəртібінің жалпы деңгейін арттыру 
бойынша жұмысты ұйымдастырады 

 

Ə
А

398 мониторинг негізінде өңірдегі жер-
гілікті мемлекеттік басқару орган-
дарымен мемлекеттік қызметтерді 
көрсету сапасын бақылайды 

 
Ə
А

399 Жергілікті атқарушы органдардың 
персоналды басқару бойын-
ша қызметін бағалау жөніндегі 
жұмысты жүргізеді 

 

Ə
А

400

Та
ла
п-
ар
ыз

 
жұ

мы
сы

аудан (облыстық маңызы бар 
қала) əкімінің, əкімдігінің, əкім 
аппаратының талап-арыз жұмысын 
жүргізеді, прокурорлық əрекет ету 
актілерін қарайды 

 

Істерді іс қозғалысын 
тұрақты толтыра оты-
рып, келіп түсетін сот 
жəне атқарушылық құ-
жаттарды есепке алу 
(аралық орындау, ұзарту, 
біржола орындау) 

 

АА

401

Ка
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 аудан (облыстық маңызы бар 
қала) əкімімен тағайындалатын 
адамдардың кадрлық есебін 
жүргізуді жүзеге асырады 

 
«Е

-к
ыз

ме
т»

 
АА

Ж

  

АА

402 жергілікті бюджеттен қаржыланды-
ры латын атқарушы органдардың 
мемлекеттік қызметшілерін 
кəсіби қайта даярлауға жіберу 
туралы шешім қабылдайды жəне 
қаржыландырады 

 

АА

403 жергілікті бюджеттен қаржыланды-
ры латын атқарушы органдардың 
мемлекеттік қызметшілерін атте-
статтауды жүргізеді 

 

АА

404 мемлекеттік қызметшілерге 
олардың құқықтық жағдайлар 
мəселелері бойынша əдістемелік 
жəне практикалық қызмет көрсетеді 

 

АА

405

Іс
 ж
үр
гіз
у іс жүргізу, оның ішінде құпия іс 

жүргізу бойынша жұмысты орын-
дайды 

ЭҚ
АБ

Ж
»   

АА

406 мұрағатқа тапсыруға жата-
тын істердің дұрыс құрылуына, 
ресімделуіне жəне сақталуына 
бақылауды қамтамасыз етеді 

 

АА

407 «(аудан, облыстық маңызы 
бар қала ) əкімінің аппараты» 
мемлекеттік мекемедегі құпиялық 
режимді сақтауды қамтамасыз 
етеді, аудан (облыстық маңызы 
бар қала) əкімімен тағайндалатын 
қызметкерлерге жəне өзге лауа-
зымды тұлғаларға құпия құжаттарға 
қол жеткізуге материалдарды 
ресімдейді 

 

АА

408 əкім, əкімнің орынбасарлары 
жəне «(Аудан, облыстық маңызы 
бар қала ) əкімінің аппараты» 
мемлекеттік мекемеде атына 
түсетін қызметтік жəне өзге хат-
хабарды есепке алу, хат-хабарды 
қарау жəне жолдау бойынша 
жұмысты орындайды 

 

АА

409

Бу
хг
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рл
ік 
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еп

 бухгалтерлік есеп пен есептіліктің 
дұрыс ұйымдастырылуын, ақшалай 
қаражаттың, материалдық 
құндылықтардың дұрыс жұмсалуын 
жəне сақталуын қамтамасыз етеді

СЕ
Ө
Ж

, Қ
К 
АЖ

Үлгілік шешімдер 
негізінде бухгалтерлік 
есеп пен есептілікті 
автоматтандыру. 
Есептеуіш техни-
ка құралдарындағы 
қажетсінулерді есепке 
алуды жəне жоспарлау-
ды автоматтандыру 

 

АА

410
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атын, əкесінің атын, тегін өзгертуді 
тіркеу, оның ішінде азаматтық хал 
актілері жазбасына өзгерістер, 
толықтырулар жəне түзетулер 
енгізу 

АХ
АТ

 А
Ж

Өтініштерді қабылдау 
жəне қарау, шешімдерді 
келісу жəне беру 
процестерін автомат-
тандыру, АХАТ АЖ 
ықпалдастыру

Атын, əкесінің атын, тегін 
өзгертуді мемлекеттік тіркеу 
туралы өтініштер тізілімі 
Атын, əкесінің атын, тегін 
өзгертуді мемлекеттік 
тіркеу туралы куəліктер, 
енгізілген өгертулермен, 
толықтырулармен жəне 
түзетулермен атын, əкесінің 
атын, тегін өзгерту туралы 
қайталама куəліктер тізілімі 

Ə
А

411 қайтыс болуды тіркеу, оның ішінде 
азаматтық хал актілері жазбалары-
на өзгерістер, толықтырулар мен 
түзетулер енгізу 

Қайтыс болуды тіркеу мемле-
кеттік тіркеу туралы өтініштер 
тізілімі 
Өзгертулер, толықтырулар 
жəне түзетулер енгізілген 
қайтыс болуды тіркеу 
мемлекеттік тіркеу туралы 
куəліктер тізілімі 

Ə
А

412 азаматтық хал актілері жазбаларын 
қалпына келтіру 

Азаматтық хал актілері жаз-
баларын қалпына келтіру 
туралы өтініштер тізілімі 
Азаматтық хал актілерін 
мемлекеттік тіркеу туралы 
куəліктер тізілімі

Ə
А

413 азаматтық хал актілерін тіркеу ту-
ралы қайталама куəліктерді немесе 
анықтамаларды беру 

Туу, некеге тұру, некені бұзу, 
əкелікті (аналықты) анықтау, 
баланы асырап алу, тегін, 

Ə
А

атын, əкесінің атын өзгер ту, 
қайтыс болу, туралы қайта-
лама куəлікті (анықтаманы) 
жəне некеге құқықтық қабілеті 
туралы анықтаманы беру тура-
лы өтініштер тізілімі 
Берілген қайталама куəліктер 
немесе азаматтық хал 
актілерін тіркеу туралы 
анықтамалар тізілімі

414 неке қиюды (ерлік-зайыптылықты) 
тіркеу, оның ішінде азаматтық хал 
актілері жазбаларына өзгерістер, 
толықтырулар мен түзетулер енгізу 

Неке қию (ерлік-зайыптылық) 
туралы өтініштер тізілімі  
Неке қию (ерлік-зайыптылық) 
туралы куəліктерді, Неке қию 
(ерлік-зайыптылық) тура-
лы қайталама куəліктерді 
мемлекеттік тіркеу 

Ə
А

415 некені (ерлік-зайыптылықты) 
бұзуды тіркеу оның ішінде 
азаматтық хал актілері жазбалары-
на өзгерістер, толықтырулар мен 
түзетулер енгізу 

Некені (ерлік-зайыптылықты) 
бұзуды мемлекеттік тіркеу 
туралы өтініштер тізілімі
Некені (ерлік-зайыптылықты) 
бұзуды мемлекеттік тіркеу ту-
ралы куəліктер, некені (ерлік-
зайыптылықты) бұзу туралы 
қайталама куəліктер тізілімі  

Ə
А

416 бала тууды тіркеу, оның ішінде 
азаматтық хал актілері жазбалары-
на өзгерістер, толықтырулар мен 
түзетулер енгізу 

Бала тууды тіркеу туралы 
өтініштер тізілімі 
Туу туралы куəліктер, туу 
туралы қайталама куəліктер 
тізілімі 

Ə
А

417 əкелікті анықтауды тіркеу, оның 
ішінде азаматтық хал актілері жаз-
баларына өзгерістер, толықтырулар 
мен түзетулер енгізу 

Əкелікті анықтауды мемле-
кет тік тіркеу туралы өтініш-
тер тізілімі 
Əкелікті анықтау туралы 
куəліктер, əкелікті анықтау 
туралы қайталама куəліктер 
тізілімі

Ə
А

418 баланы асырап алуды тіркеу, оның 
ішінде азаматтық хал актілері жаз-
баларына өзгерістер, толықтырулар 
мен түзетулер енгізу 

Баланы асырап алуды 
мемле кеттік тіркеу туралы 
өтініштер тізілімі 
Баланы асырап алу жəне 
туу туралы куəліктер, ба-
ланы асырап алу туралы 
қайталама куəліктер тізілімі 

Ə
А

419

На
гр
ад
та
лғ
ан

 
ад
ам

да
рд
ы 

ес
еп
ке

 а
лу

 марапатталған адамдардың жəне 
құрметті жəне өзге атақтар берілген 
адамдардың есебін жүргізеді  

Марапатталған адам-
дарды есепке алуды 
автоматтандыру

Мемлекеттік наградалармен 
марапатталған адамдардың, 
құрметті жəне өзге атақтар 
берілген адамдардың тізілімі Ə

А

420

Кə
сіп

қо
й 
ем

ес
 

ме
ди
ат
ор

-
ла
рд
ы 
ес
еп

-
ке

 а
лу

кəсіпқой емес медиаторлардың 
тізілімін жүргізуді қамтамасыз етеді

 

Кəсіпқой емес медиа-
торларды есепке алуды 
автоматтандыру

Кəсіпқой емес 
медиаторлардың тізілімі

Ə
А

421

Ж
ұм

ыл
ды

ру
 

да
йы

нд
ығ
ы 

са
ла
сы

нд
ағ
ы 
қы
з-

ме
тт
і ұ
йы

мд
ас
ты

ру
 

жалпыға бірдей əскери міндеттерді 
орындау аясында облыстың 
(республикалық маңызы бар 
қаланың, астананың) жұмылдыру 
дайындығы, аумақтық жəне 
азаматтық қорғанысы бойынша іс-
шараларды əзірлейді жəне жүзеге 
асырады 

М
О
ИП

, Э
ҚА

БЖ

  

Ə
А

422 аудан (облыстық мңызы бар қала) 
əкімдіктерінің жұмылдыру жоспар-
ларын əзірлейді жəне облыстың 
жергілікті атқарушы органдарымен 
келіседі 

 

Ə
А

423 əскери қызметке шақырту бойынша 
іс шараларды қаржыландыруды 
ұйымдастырады жəне іске асырады 

Əскери тіркелу учаскесіне 
шақыртылуға жататын аза-
маттар тізімі 

Ə
А

3. Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауыл округі
 Функционалдық 

мүмкіндік
Функция АЖ  Автоматтандыру əдісі Ақпараттық ресурс

1 ЖТ жəне ЗТ 
өзара іс-қимыл

азаматтардың жүгінулерін, 
өтініштерін, шағымдарын 
қабылдайды, азаматтардың 
құқықтары мен 
бостандықтарын қорғау бой-
ынша шаралар қабылдайды;

 1-деңгей: Азаматтардың жəне 
ұйымдардың жүгінулерін 
есепке алуды автоматтан-
дыру, жеке жəне заңды 
тұлғалардың жүгінулерін есеп-
ке алудың бірыңғай жүйесімен 
ықпалдастыру. 2-деңгей: 1) 
Əкімдіктің интернет –ресурсы 
арқылы жүгінулерді қабылдауды 
жəне оларға жауаптарды беруді 
автоматтандыру. 2) Əкімдіктің 
интернет –ресурсы арқылы ЖАО 
қабылдауға жазылу, қабылдау 
кестесін жүргізу процестерін 
автоматтандыру. 3-деңгей: 
ЖАО жəне ведомстволық 
бағынысты ұйымдардың 
мəселелері бойынша Бірыңғай 
байланыс орта лығы, азаматтар-
мен жəне ұйымдармен интер-
нет-ресурс , интернет-чаттар, 
Call-орталықтар арқылы өзара 
əрекеттесу.

 

2 Жер 
қатынастары 
саласындағы 
мемлекеттік 
қызметерді 
көрсету 

елді мекен аумағында 
объектіні салу үшін жер 
учаскесін беру 

 Өтініштерді қабылдау жəне 
қарау, шешімдерді келісу жəне 
беру процестерін автомат-
тандыру 

Елді мекен аумағында 
объектіні салу үшін 
жер учаскесін беруге 
өтініштер тізілімі жер-
кадастрлық жоспары 
қоса берілген жер пай-
далану құқығын беру ту-
ралы шешімдер тізілімі  
уақытша (ұзақ мерзімді, 
қысқа мерзімді) өтеулі 
(өтеусіз) жер пайдалану 
шарттарының тізілімі 

3 Ауыл 
шаруышылығы 
саласындағы 
мемлекеттік 
қызметерді 
көрсету 

жеке қосалқы 
шаруашылығының болуы 
туралы анықтама беру 

ЭҮП, 
ЭҮӨШ 
АЖ АЖО 

Жеке қосалқы 
шаруашылығының 
болуы туралы 
анықтамалар тізілімі 
Жеке қосалқы 
шаруашылығының 
болуы туралы 
анықтамаларды алуға 
өтініштер тізілімі 

4 Білім беру 
саласындағы 
мемлекеттік 
қызметтерді 
көрсету 

мектепке дейінгі балалар 
ұйымдарына жіберу үшін 
мектепке дейінгі (7 жасқа 
дейін) жастағы балаларды 
кезекке қою

ЭҮП, 
ЭҮӨШ 
АЖ АЖО 

Мектепке дейінгі бала-
лар ұйымдарына жіберу 
үшін мектепке дейінгі 
(7 жасқа дейін) жастағы 
балаларды кезекке 
қою туралы өтініштер 
тізілімі Мектепке дейінгі 
балалар ұйымдарына 
берілген жолдамалар 
тізілімі 

5 Арнаулы 
əлеуметтік 
қызметтер 
саласындағы 
мемлекеттік 
қызметтерді 
көрсету 

өтініш берушінің (отбасының 
) атаулы əлеуметтік көмек 
алушалрға тиесілігін растай-
тын анықтаманы беру 

 Өтініштерді қабылдау жəне 
қарау, шешімдерді келісу жəне 
беру процестерін автомат-
тандыру 

Өтініш берушінің 
(отбасының ) атау-
лы əлеуметтік көмек 
алушыларға тиесілігін 
растайтын анықтаманы 
алуға өтініштер тізілімі 
Өтініш берушінің 
(отба сының ) атау-
лы əлеуметтік көмек 
алушыларға тиесілігін 
растайтын анықтамалар 
тізілімі

6 Жер 
қатынастары 
саласындағы 
рұқсат беру 
қызметі

жер учаскесінің нысаналы 
мақсатын өзгертуге шешім 
беру 

ЭҮП, ЕЛ 
МДҚ АЖ

Жер учаскесінің нысана-
лы мақсатын өзгертуге 
өтініштер тізілімі  Жер 
учаскесінің нысаналы 
мақсатын өзгерту тура-
лы қаулылар тізілімі 

7 Дене шынықтыру 
жəне спорт 
саласындағы 
мемлекеттік 
қызметтерді 
көрсету 

Спорттық разрядтарды: 
2 -разрядты спортшы, 
3- разрядты спортшы, 
1- разрядты спортшы, 
жасөспiрiмдер арасындағы 
2-разрядты спортшы, 
жасөспiрiмдер арасындағы 
3-разрядты спортшы 
жəне біліктілік санаттар-
ды беру: бiлiктiлiгi жоғары 
деңгейдегi екiншi санатты 
жаттықтырушы, бiлiктiлiгi 
орта деңгейдегi екiншi санат-
ты жаттықтырушы, бiлiктiлiгi 
жоғары деңгейдегi екiншi 
санатты əдiскер, бiлiктiлiгi 
орта деңгейдегi екiншi санат-
ты əдiскер, бiлiктiлiгi жоғары 
деңгейдегi екiншi санатты 
нұсқаушы-спортшы, спорт 
төрешісі (тек қана Алматы 
жəне Астана қалаларының 
аудан əкімдері)

 Өтініштерді қабылдау жəне 
қарау, шешімдерді келісу жəне 
беру процестерін автомат-
тандыру 

Спорттық разрядты 
беруге өтініштер тізілімі 
Спорттық разрядты 
беру туралы куəліктер, 
біліктілік санатты беру 
туралы куəліктер тізілімі 
немесе спорттық раз-
рядты, біліктілік санатты 
беру туралы бұйрықтың 
көшірмесі 

8 Неке-отбасылық 
қатынастар 
саласындағы 
мемлекеттік 
қызметтерді 
көрсету 

нотариалды əрекеттерді 
жасауды, азаматтық 
хал актілерін тіркеуді 
ұйымдастырады 

АХАТ АЖ  

9 Өзара іс-
қимылды 
ұйымдастыру

жергілікті өзін-өзі басқару 
органдарымен өзара 
əрекеттеседі

БЭПЖ 
арқылы 
жедел 
өзара іс-
қимыл 

1-деңгей: Өткізілген мəжілістерді, 
отырыстарды есепке алуды 
автоматтандыру. 2-деңгей: 
мəжілістерді жоспарлауды авто-
маттандыру, хабарландыруды 
əкімдіктің интернет-ресурсында 
жариялау, қатысушы тұлғаларға 
шақыру-қағаздарды жіберу. 
3-деңгей: Мəжілістердің хатта-
маларын құруды жəне қатысушы 
тұлғалармен келісуді автомат-
тандыру.

 

10 Бюджетті 
басқару

жергілікті бюджетті бекіткен 
(нақтылаған) кезде қала, 
аудан (облыстық маңызы 
бар қала) мəслихаты 
сессиясының жұмысына 
қатысады 

ЖБЖ АҚ Бюджет жобасын дайындау 
жəне жинақтау, қаржыландыру 
жоспарларын, мемлекеттік са-
тып алу жоспарларын жасау 
жəне жинақтау, қаржыландыру 
жоспарының орындалуын талдау 
жəне бақылау процестерін авто-
маттандыру 

 

11 Туыстары жоқ 
адамдарды 
жерлендіру жəне 
зираттарды күтіп 
ұстау 

туысы жоқ адамдарды 
жерлеуді жəне зираттар 
мен өзге де жерлеу орын-
дарын тиісті қалпында 
күтіп-ұстау жөніндегі 
қоғамдық жұмыстарды 
ұйымдастырады.

ЭМС 
ААЖ

 

12 Тарихи-
мəдени мұра 
объектілерін 
қорғау жəне пай-
далану саласын-
дағы жұмысты 
ұйымдастырады 

тарихи жəне мəдени мұраны 
сақтау бойынша жұмысты 
ұйымдастырады 

ЭМС 
ААЖ

 

13 Жер 
қатынастары 
саласындағы 
жұмысты 
ұйымдастыру 

өз құзыреті шегінде жер 
қатынастарын реттеуді 
жүзеге асырады;

ЭМС 
ААЖ

 

14 Шаруашылық 
бойынша есеп-
ке алу 

шаруашылық бойынша есеп-
ке алуды жүзеге асырады

АӨК ААЖ Шаруашылық бойынша 
есепке алу деректері 

15 Халықты 
жұмыспен қамту 
саласындағы 
қызметті 
ұйымдастыру 

қылмыстық-атқару инспек-
циясы пробация қызметінің 
есебінде тұрған адамдар-
ды жұмысқа орналастыру-
ды қамтамасыз етеді жəне 
өзге де əлеуметтік-құқықтық 
көмек көрсетеді

 Пробация қызметінің есебінде 
тұрған адамдарды жұмысқа 
орналастыру туралы, 
ұйымдастырылған əлеуметтік 
жұмыс орындары туралы 
мəліметтерді автоматтандыру 

Пробация қызметінің 
есебінде тұрған адам-
дарды жұмысқа ор-
наластыру туралы 
мəліметтер

16 қоғамдық жұмыстарды, 
жастар практикасын жəне 
əлеуемттік жұмыс орында-
рын ұйымдастырады

Ұйымдастырылған 
əлеуметтік жұмыс 
орындары туралы 
мəліметтер

17 Денсаулық 
сақтау 
саласындағы 
қызметті 
ұйымдастыру 

ауылдық денсаулық сақтау 
ұйымдарын кадрлар-
мен қамтамасыз етуге 
жəрдемдеседі

ЭМС 
ААЖ, 
Кадрлар 
ААЖ 

 

18 шұғыл медициналық көмек 
көрсету қажет болған жағдай-
да, ауруларды дəрігерлік 
кө мек көрсететін таяу жердегі 
денсаулық сақтау ұйымына 
дейін жеткізіп салуды 
ұйымдастырады

 

19 Кəсіпқой емес 
медиаторларды 
есепке алу

кəсіпқой емес медиатор-
лардың есебін жүргізеді

 Кəсіпқой емес медиаторларды 
есепке алуды автоматтандыру

Кəсіпқой емес 
медиаторлардың тізілімі

20 Жұмылдыру 
дайындығы 
саласындағы 
қызметті 
ұйымдастыру 

өз құзыреті шегінде əскери 
міндет жəне əскери қызмет, 
жұмылдыру дайындығы 
мен жұмылдыру тура-
лы мəселелер бойын-
ша, сондай-ақ азаматтық 
қорға ныс саласындағы 
мəсе лелер бойынша 
Қазақстан Республикасы 
заңнамасының орындалу-
ын ұйымдастырады жəне 
қамтамасыз етеді 

МОИП, 
ЭҚАБЖ

 

21 Білім беру 
жəне мəдіниет 
саласында,ы 
қызметті 
ұйымдастыру 

республикалық маңызы 
бар қалада, астанада, 
облыстық маңызы бар 
қалада орналасқан мəдениет 
мекемелерін қоспағанда, 
мектепке дейінгі оқыту жəне 
тəрбиелеу ұйымдарының, 
мəдениет мекемелерінің 
қызметін қамтамасыз етеді 

АИС ЭГЗ Мектепке дейінгі білім 
беру жəне мəдениет 
ұйымдарының тізбесі 

22 Əлеуемттік 
көмек көрсету 
саласындағы 
қызметті 
ұйымдастыру 

мүгедектерге көмек көрсетуді 
ұйымдастырады;

 «
Е-
со
бе
с»

 А
АЖ

, Ə
Қ 
АЖ

, Э
М
С 
АА

Ж  

23 дене шынықтыру жəне спорт 
жөніндегі уəкiлеттi орган-
мен жəне мүгедектердiң 
қоғамдық бiрлестiктерiмен 
бiрлесiп, мүгедектер ара-
сында сауықтыру жəне 
спорттық iс-шаралар өткiзудi 
ұйымдастырады

 

24 мүгедектердiң қоғамдық 
бiрлестiктерiмен бiрлесiп, 
мəдени-бұқаралық жəне 
ағарту iс-шараларын 
ұйымдастырады

 

25 мүгедектерге қайырымдылық 
жəне əлеуметтiк көмек 
көрсетуді үйлестiредi

 

26 аз қамтылған адамдарды 
айқындайды

Аз қамтылған адамдар 
тізілімі 

27 жалғыз басты қарт 
жəне еңбекке қабілетсіз 
азаматтарға үйде қызмет 
көрсетуді ұйымдастырады

Жалғыз басты қарт 
жəне еңбекке қабілетсіз 
азаматтар тізілімі

28 халықтың əлеуметтiк 
жағынан əлсіз топтары-
на қайырымдылық көмек 
көрсетуді үйлестіреді

 

29 «Алтын алқа» алқасымен 
наградталған аналарға үй 
бөлуге жəрдемдеседі

 

30 жергiлiктi əлеуметтiк инфра-
құрылымның дамуына 
жəрдемдеседi

 

31 Сумен 
жабдықтау жəне 
су бөлу, көлік, 
дене шынықтыру 
жəне спорт, 
кəсіпкерлік 
салаларындағы 
қызметті 
ұйымдастыру 

елді мекендерді абаттанды-
ру, жарықтандыру, көгалдан-
дыру жəне санитарлық та-
зарту жөніндегі жұмыстарды 
ұйымдастырады

ЭМС 
ААЖ

 

(Жалғасы. Басы 19-22-беттерде) 

(Соңы 24-бетте) 
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32 өз құзыретi шегiнде елдi 
мекендердi сумен жаб дық-
тауды ұйымдастырады жəне 
су пайдалану мəселелерiн 
реттейдi

 

33 қоғамдық көліктің қозғалысын 
ұйымдастырады

 

34 жеке адамдардың 
тұрғылықты жері бойын-
ша жəне олардың көпшілік 
демалатын орындарда 
спортпен шұғылдануы үшін 
инфрақұрылым жасайды

 

35 шаруа немесе фер-
мер қожалықтарын 
ұйымдастыруға, кəсiпкерлiк 
қызметтi дамытуға 
жəрдемдеседi

 

36 Ұсыныстарды 
əзірлеу

жоғары тұрған органдарға 
жұмыспен қамту, атаулы 
əлеуметтік көмек көрсетуді 
қамтамасыз ету бойынша 
ұсыныстар енгізеді

ЭҚАБЖ 1-деңгей: Əзірленген 
ұсыныстарды есепке алуды ав-
томаттандыру. 
2-деңгей: ұсыныстарды 
енгізу, қарау, келісу жөніндегі 
процестерді автоматтандыру 

 

37  аудан орталығымен көлік 
қатынасын ұйымдастыру 
жөнінде ұсыныстар енгізеді, 
сондай-ақ ауылдық жер-
де оқушыларды мектеп-
ке дейін жəне кейін қарай 
тегін жеткізіп салуды 
ұйымдастырады 

 

 Аббревиатуралардың толық жазылуы:
ƏА – Əкім Аппараты
 «Е-собес» ААЖ – Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау жəне əлеуметтік даму министрлігінің «Е-собес» 

автоматтандырылған ақпараттық жүйесі;
«Медстат» ААЖ - Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау жəне əлеуметтік даму министрлігінің «Медстат» 

автоматтандырылған ақпараттық жүйесі; 
«Еңбек нарығы» ААЖ - Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау жəне əлеуметтік даму министрлігінің «Еңбек нарығы» 

автоматтандырылған ақпараттық жүйесі; 
Оралман ДҚ ААЖ – Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің «Оралман» деректер қоры» автоматтандырылған 

ақпараттық жүйесі;
МҚК ААЖ - Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің «Мемлекеттік қала құрылысы кадастры» 

автоматтандырылған ақпараттық жүйесі;
МЖК ААЖ – Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің «Мемлекеттік жер кадастры» автоматтандырылған 

ақпараттық жүйесі;
 Кадрлар ААЖ - Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау жəне əлеуметтік даму министрлігінің «Кадрлар» 

автоматтандырылған ақпараттық жүйесі;
ƏҚ ААЖ - Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау жəне əлеуметтік даму министрлігінің «Əлеуметтік қамсыздандыру» 

автоматтандырылған ақпараттық жүйесі;
МОДҚ ААЖ - Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау жəне əлеуметтік даму министрлігінің «Мүгедектердің 

орталықтандырылған деректер қоры» автоматтандырылған ақпараттық жүйесі;
ЭМС ААЖ - Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің «Электрондық мемлекеттік сатып алулар» автоматтандырылған 

ақпараттық жүйесі;
ЭШК ААЖ - Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің «Электрондық шаруашылық бойынша кітап» 

автоматтандырылған ақпараттық жүйесі;
ƏҚ – Əкімшілік құқық бұзушылық
АӨК БАБЖ - Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің Бірыңғай автоматтандырылған басқару жүйесі ; 
СРББАТЖ - Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің Су ресурстарын басқарудың бірыңғай ақпараттық-

талдамалық жүйесі 
ҚОҚ БАЖ – Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігінің Қоршаған ортаны қорғау бірыңғай ақпараттық жүйесі; 
ƏЕС БАЖ - Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау жəне əлеуметтік даму министрлігінің əлеуметтік-еңбек саласының 

бірыңғай ақпараттық жүйесі;
ЭҚАБЖ – Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрлігінің Электронды құжат айналымының бірыңғай 

жүйесі; 
ЕЭПС - Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрлігінің Бірыңғай электрондық пошталық жүйесі; 
СТЖ БАҚ - Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің Селекциялық жəне тұқым жұмысының бірыңғай 

ақпараттық қоры 
МТС – Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің «Мал түлігін сəйкестендіру» Ақпараттық жүйесі
«Е-кызмет» ЫАЖ – Қазақстан Республикасы Мемлекеттік істер жəне сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің 

«Е-кызмет» ықпалдастырылған ақпараттық жүйесі 
МОИП - Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрлігінің Мемлекеттік органдардың интранет-порталы 
«Əділет» НҚА АҚЖ - Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінің «Əділет» ақпараттық-құқықтық жүйесі 
 МТ АЖ - Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрлігінің «Мекенжай тіркелімі» ақпараттық жүйесі 
ЕЛ МДҚ АЖ - Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрлігінің «Е-лицензиялау» мемлекеттік деректер 

қоры» ақпараттық жүйесі 

МОК АЖ – Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігінің «Мемлекеттік орман кадастры» ақпараттық жүйесі
БЭҚМ АЖ - Қазақстан Республикасы Мəдениет жəне спорт министрлігінің «Бірыңғай электрондық құжаттар мұрағаты» 

ақпараттық жүйесі
АХАТ АЖ - Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінің азаматтық хал актілерін тіркеу жөніндегі ақпараттық жүйесі 
ШЖК АЖ - Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау жəне əлеуметтік даму министрлігінің «Шетелдік жұмыс күші» 

ақпараттық жүйесі 
 ЖМК АЖ - Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігінің «Жануарлар əлемінің мемлекеттік кадастры» ақпараттық 

жүйесі 
ҚК АЖ – Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің «Қазнашылық-клиент» ақпараттық жүйесі 
ЕҚТАК АЖ – Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігінің «Ерекше қорғалатын табиғи аумақтар кадастры « 

ақпараттық жүйесі; 
ҚР БП ҚСжАЕК АЖ - Қазақстан Республикасы Бас прокуратураының Құқықтық статистика жəне арнайы еепке алу комитетінің 

«Арнайы есепке алу» ақпараттық жүйесі 
БРК АЖ - Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігінің «Балық ресурстарының кадастры» ақпараттық жүйесі 
БПМ АЖ - Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің «Бюджеттік процестің мониторингі « ақпараттық жүйесі Мемлекеттік 

мүлік тіркелімі АЖ - Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Мемлекеттік мүлік тіркелімінің ақпараттық жүйелері
 «Денсаулық көрсеткіштері» АЖ- Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау жəне əлеуметтік даму министрлігінің «Денсаулық 

көрсеткіштері» ақпараттық жүйесі
ЭҮӨШ АЖ - Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрлігінің «Өңірлік шлюз «электрондық үкіметтің» 

қосалқы жүйесі ретінде» ақпараттық жүйесі
 ТЭК АЖ - Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау жəне əлеуметтік даму министрлігінің «Техникалық-экономикалық 

көрсеткіштер « ақпараттық жүйесі;
АЖБ - Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің «Ауыл шаруашылық жануарларын бірдейлендіру» 

ақпараттық жүйесі 
СҚБ – Сəулет жəне қала құрылысы бөлімі 
ІСБ – Ішкі саясат бөлімі
ТИБ – Тұрғын үй инспекциясы бөлімі
ЖҚАШБ - Жер қатынастары жəне ауыл шаруашылығы бөлімі 
ЖҚƏББ – Жұмыспен қамту жəне əлеуметтік бағдарламалар бөлімі 
МТДБ - Мəдениет жəне тілдерді дамыту бөлімі 
ББ – Білім беру бөлімі
КБ – Кəсіпкерлік бөлімі
ЖКАЖБ - Жолаушылар көлігі жəне автомобиль жолдары болімі
ҚТКШБ - Құрылыс жəне тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық бөлімі 
ДШСБ - Дене шынықтыру жəне спорт бөлімі 
ЭҚБ – Экономика жəне қаржы бөлімі
ЭҮП - Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрлігінің «Электрондық үкімет порталы» ақпараттық жүйесі;
СЕӨС - Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің «Салық есептілігін өңдеу сервистері « ақпараттық жүйесі; 
ДҚБЖ - Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау жəне əлеуметтік даму министрлігінің Дəрімен қамсыздандыруды 

басқару жүйесі; 
 e-Learning ЭОЖ- Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрлігінің электронды оқыту жүйесі 
СҚБ - Сəулет жəне қала құрылысы басқармасы 
ІСБ – Ішкі саясат басқармасы
МСҚББ - Мемлекеттік сəулеттік-құрылыстық бақылау басқармасы 
ДІБ – Дін істері басқармасы
ДБ – Денсаулық сақтау басқармасы
ЖҚБ – Жер қатынастары басқармасы
ИИДБ - Индустриалды-инновациялық даму басқармасы
ММҚБ - Мəдениет, мұрағат жəне құжаттама басқармасы 
ЖББ - Жерді бақылау басқармасы 
ЖҮƏББ - Жұмыспен қамтуды үйлестіру жəне əлеуметтік бағдарламалар басқармасы 
ЖСБ – Жастар саясаты басқармасы
ББ – Білім басқармасы
КБ – Кəсіпкерлік басқармасы
ТРБ- Табиғи ресурстар басқармасы 
ЖКАЖБ - Жолаушылар көлігі жəне автомобиль жолдары басқармасы
ТДБ - Тілдерді дамыту басқармасы
ҚБ – Құрылыс басқармасы
АШБ – Ауыл шаруашылығы басқармасы
ДШСБ - Дене шынықтыру жəне спорт басқармасы
ЭТКШБ – Энергетика жəне тұрғын үй –коммуналдық шаруашылық басқармасы
ЭҚБ – Экономика жəне қаржы басқармасы
МММ ЭДҚ - Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Меншіктің мемлекеттік мониторингі электрондық деректер қоры 

«Электрондық əкімдіктің» үлгілік архитектурасына 2-қосымша

Жергілікті атқарушы органдарды ақпараттандырудың нысаналы индикаторларының үлгілік жинағы 
Индикатор Өлшем 

бірлігі
1. ЖАО АК-инфрақұрылымын дамытудың жəне ЖАО функцияларын автоматтандыру деңгейінің индикаторлары 
1.1 Ведомствоаралық АЖ пайдалану индикаторлары:
1.1.1 Электронды түрде қабылданған рұқсатты алуға арналған өтініштер (жолданған хабарламалар) үлесі (тек 

оларды ЕЛ МДҚ АЖ электронды беру мүмкіндігі іске асырылған қызметтер үшін ғана қарастырылады ) 
%

1.1.2 Электронды түрде берілген рұқсаттар (талондар) үлесі (рұқсаттар бөлігінде тек оларды ЕЛ МДҚ АЖ элек-
тронды беру мүмкіндігі іске асырылған қызметтер үшін ғана қарастырылады)

%

1.1.3 Ведомствоаралық электрондық құжат айналымының үлесі %
1.1.4 «Е-қызмет» ЫАЖ құрылған кадрлар жөніндегі бұйрықтар үлесі %

1.1.5 Олардың орындалуын бақылау МОИП арқылы жүргізілетін іс-шаралар жоспарларының үлесі %
1.1.6 Жүгінулерді бірыңғай есепке алу жүйесіне берілген ЖТ жəне ЗТ жүгінулерінің үлесі %
1.2 ЖАО функцияларын автоматтандыру индикаторлары:
1.2.1 Электронды түрде қабылданған ЖТ жəне ЗТ жүгінулерінің үлесі %
1.2.2 Автоматттандырылған РБЖ негізінде өткізілген жоспарлы тексерулер үлесі %
1.2.3 Тексерулердің ақпараттық есептік құжаттардың жəне ақпараттық жүйелерді ықпалдастыру арқылы АЕ 

ААЖ берілген əкімшілік жауапкершілікке тарту жөніндегі ақпараттық есептік құжаттардың үлесі 
%

1.2.4 Толық автоматтандырылған мемлекеттік көрсетілетін қызметтер саны (ЕЛ МДҚ АЖ автоматтандырылған 
қызметтерді қоспағанда)

Бірл.

1.2.5 Ішінара автоматтандырылған мемлекеттік көрсетілетін қызметтер саны (ЕЛ МДҚ АЖ 
автоматтандырылған қызметтерді қоспағанда)

Бірл.

1.2.6 Толық немесе ішінара автоматтандырылған қызметтер үлесі (ЕЛ МДҚ АЖ автоматтандырылған 
қызметтерді қоспағанда)

%

1.2.7 Қабылданған өтініштердің жалпы санынан мемлекеттік көрсетілетін қызметті алуға арналған электронды 
өтініштер үлесі (ЕЛ МДҚ АЖ автоматтандырылған қызметтерді қоспағанда)

%

1.2.8 Алынған құжаттардың жалпы санынан ЖТ жəне ЗТ электронды түрде алынған өтініштер/хабарламалар/
есептер/өтінімдер үлесі (мемлекеттік көрсетілетін қызметтерді қоспағанда)

%

1.2.9 ЖАО қарамағындағы ұйымдардың автоматтандырылған қызметтері саны Бірл.
1.2.10 ЖАО ақпараттық ресурстарының жалпы санынан электронды ақпараттық ресурстардың үлесі %
1.2.11 Электронды ақпараттық ресурстарды тарихи деректермен толықтыру деңгейі %
1.2.12 Осы ресурстарды қамтитын АҚ ықпалдастыру жолымен ЖАО интернет-порталында орналастырылған 

жəне өзектілендірілген ақпараттық ресурстардың үлесі 
%

1.2.13 Электронды түрде өткізілген салалық конкурстардың жəне тендерлердің үлесі (мемлекеттік ресурстарды 
пайдалану құқықғын іске асыру немесе беру бойынша, астықтың мемлекеттік тұрақтандыру ресурстарын 
іске асыру бойынша, тасымалдауды жүзеге асыратын ұйымды айқындау бойынша)

%

1.2.14 Автоматты түрде есептелетін əлеуметтік-экономикалық даму көрсеткіштерінің саны Бірл.
1.2.15 Автоматты түрде есептелетін əлеуметтік-экономикалық даму көрсеткіштерінің үлесі %
1.3 ЖАО интернет-ресурстары қажеттілігінің индикаторлары:
1.3.1 Интернет-ресурсқа күнделікті жүгінулер саны Бірл.
1.3.2 ЖАО интернет-ресурсы ақпаратының толықтығы жəне өзектілігі Балдар
1.4 Ақпараттандыруды сервистік үлгісіне ауысу индикаторлары:
1.4.1 Өткен жылмен салыстырғанда меншікті дата-орталықтар, серверлік-бөлмелер, серверлік жабдық 

санының қысқартылуы 
%

1.4.2 Өзіндік лицензияланған бағдарламалық қамсыздандыруды, өзіндік ақпараттық жүйені құру жəне оған 
қызмет көрсету жөніндегі қызметтерді сатып алуға жұмсалатын шығындарын қысқарту 

%

1.5 ЖАО инфрақұрылымының индикаторлары:
1.5.1 ДК жабдықталған жұмыс орындар үлесі %
1.5.2 Жұмыс мерзімі 4 жылдан көп емес ДК жабдықталған жұмыс орындар үлесі %
1.5.3 Қолданыстағы ЭЦҚ бар қызметкерлер үлесі %
1.5.4 Электрондық құжат айналымы жүйесіне қосылған жұмыс орындар үлесі %
1.5.5 Желілік жұмыс орындарды МО БКО инфрақұрылымымен қамту деңгейі %
1.5.6 ЖАО мемлекеттік мекемелерін МО БКО инфрақұрылымымен қамту деңгейі %
2. Əкімшілік-аумақтық бірліктің халқы арасына АКТ ену дəрежесін көрсететін, халықты ақпараттандыру 

индикаторлары 
2.1 ДК бар үй шаруашылықтарының үлесі %
2.2 ДК бар үй шаруашылықтарының саны Бірл.
2.3 Интернетке қолжетімдігі бар үй шаруашылықтарының үлесі %
2.4 Интернетке қолжетімдігі бар үй шаруашылықтарының саны Бірл.
2.5 Интернетке КБҚ бар үй шаруашылықтарының үлесі %
2.6 Интернетке КБҚ бар үй шаруашылықтарының саны Бірл.
2.7 3G жəне 4G қамту деңгейі %
2.8 Тегін WiFi күнде пайдаланатын адамдар саны Бірл.
2.9 Тегін WiFi бар жолаушылар көлігі құралдарының саны Бірл.
2.10 Халықтың цифрлық сауаттылығы деңгейі %
2.11 ЭЦҚ бар ересек халықтың үлесі %

 Аббревиатуралардың толық жазылуы:
ЕЛ МДҚ АЖ – «Е-лицензиялау» мемлекеттік деректер қоры» ақпараттық жүйесі 
 «e-қызмет» ЫАЖ - «e-қызмет» ықпалдастырылған ақпараттық жүйесі
МОИП – Қазақстан Республикасы мемлекеттік органдарының интранет-порталы 
АЕ ААЖ – «Арнайы есепке алу» автоматтандырылған ақпараттық жүйесі 
ДК – дербес компьютер
ЭЦҚ – электронды цифрлық қолтаңба 
МО БКО – Қазақстан Республикасы мемлекеттік органдарының Бірыңғай көлік ортасы 
КБҚ – Интернетке кең белдеулі қолжетімдік 
3G - 3 буындағы ұтқыр байланыс технологиясы, Интернет желісінің қызметтеріне жоғары жылдамдылықты қолжетімдікті де, 

сондай-ақ , деректерді беру арнасын құратын радиобайланыс технологиясын да біріктіретін қызметтер жинағы 
4G - жоғары талаптары бар ұтқыр байланыс буыны. Төртінші буынға жылжымалы абоненттерге деректерді 100 Мбит/с аса-

тын, тұрақты абоненттерге - 1 Гбит/с жылдамдылықпен беруге мүмкіндік беретін перспективалық технологияларды жатқызады 

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2016 жылғы 8 желтоқсанда Нормативтік құқықтық 
кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №14492 болып енгізілді.

(Соңы. Басы 19-23-беттерде) 

(Жалғасы бар) 

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІНІҢ БҰЙРЫҒЫ

2015 жылғы 15 маусым           № 384          Астана қаласы

Техникалық және кәсіптік білім беру мамандықтары 
бойынша үлгілік оқу жоспарлары мен үлгілік білім беретін 

оқу бағдарламаларын бекіту туралы

(Жалғасы. Басы 2016 ж. 167, 169, 172, 174, 176, 178, 181, 183, 186, 188, 191, 193, 
201, 203, 206, 208, 211, 213, 216,221, 2017 ж. 59, 61, 66, 69, 79, 85, 91, 96, 103, 106, 

118-нөмірлерде)
Беріктікке, қаттылыққа жəне 
орнықтылыққа есептеу. Динамика 
жəне кинематика элементтері. 
Нүкте қозғалысының түрлері. 
Денелердің жəй қозғалысы. Ілгермелі 
жəне айналмалы қозғалыстың 
кинематикалық сипаттамасы. 
Жұмыс жəне қуат. Пайдалы əсер 
коэффициенті. Үйкеліс. Үйкелістің 
техникадағы рөлі. Аксиомалар жəне 
динамика заңдары. Механизімдер 
мен машиналардың тетіктері. Жай 
механизімдерді техникада қолдану. 
Беріліс түрлері. Беріліс қатынасы. 
Қозғалыстың қайта жаңару 
механизімдері: қосиінді-бұлғақ 
механизімі, бағдартқыш механизімі; 
олардың қолданысы мен құрылғысы. 

Іскерліктер: механи-
ка заңдылықтарын есеп-
тер шығаруда қолдануды, 
беріктікке қатаңдыққа жəне 
орнықтыққа есептеулер 
жүргізуді; механизмдердің 
кинематикалық сызбаларын 
құруды жəне оқуды, олардың 
құрылымдық ерекшеліктерін 
талдауды.

ЖКП. 04 Электрониканың негіздерімен 
электротехника
Тұрақты жəне айналмалы тоқтың 
электр тізбектері. Электрмагнетизм, 
электрлік өлшемдер, тұрақты жəне 
айналмалы тоқтарының электрлік 
машиналары. Трансформаторлар. 
Электржетек негіздері. Электр 
энергияларын беру жəне тара-
ту. Электроника: электрониканың 
физикалық негіздері. Электронды 
аспаптар. Электронды генераторлар 
жəне өлшеу аспаптары.

Білімдер: Ом заңы, Кирхгоф 
заңдары, тұрақты жəне айнал-
малы тоқтарды анықтауды, 
тізбектің негізгі элементтерін, 
трансформаторлардың, 
тұрақ ты жəне айналмалы тоқ 
машиналарының құрылысын 
жəне қызмет принципін; 
өлшеу аспаптарының жікте-
луін жəне қызмет принципін.
Іскерліктер: аспаптардың 
көрсеткішін алуды, электржаб-
дықтардың принциптік 
электр сызбаларын оқуды; 
Ом, Кирхгоф заңдарын пай-
далана отырып тоқтың, 
кернеудін, кедіргінің манызды 
есептеулерін жүргізуді.

БҚ 10
КҚ 3.4.6

ЖКП. 05 Технологияның физика-химиялық 
негіздері
Заттардың агрегаттық күйі, олардың 
касиеттері, химиялық процестердің 
өтуінің негізгі заңдылықтары, 
химиялық термодинамика жəне 
химиялық кинетика. Химиялық жəне 
фазалық тепе-теңдік принциптері, 
оларға байланысты ерітінділердің 
қасиеттері мен заңдары. Сіңіргіштік, 
өршіткілі жəне электрхимиялық 
процестердің физика-химиялық 
негіздері. Химиялық-технологиялық 
процестер жəне оларды басқару. 
Химиялық реакторлар.

Білімдер: химиялық про-
цестер ағымының негізгі 
заңдылықтарын, термодина-
мика заңдарын.
Іскерліктер: физика-
химиялық процестердің 
термодинамикалық шама-
сын есептеуді; химиялық 
процестердің жүру 
мүмкіндіктері туралы 
қорытынды жасауды, оп-
тималды параметрлерді 
айқындауды.

КҚ 3.4.3

ЖКП. 06 Аналитикалық химия
Сапалық химиялық талдау. 
Аналитикалық химияның теориялық 
негіздері. Сапалық талдаудың си-
паттамалары. Катиондарды сапалық 
талдау. Аниондарды сапалық тал-
дау. Сандық талдау. 

Білімдер: технологиялық 
процесті аналитикалық 
бақылаудың мəнін, шикізат 
пен өнімнің сапасын; 
аналитикалық бақылау 
қызметінің қолданысын жəне 
олардың құрылысын.

КҚ 3.4.4
КҚ 3.4.6

Гравиметрлік талдау. Гравиметрлік 
талдаудағы есептеулер. 
Титриметрлік талдау. Титриметрлік 
талдаудағы есептеулер. Бейтараптау 
əдісі. Оксидиметрлеу. Тұндыру 
əдісі. Комплексометрлеу əдісі. 
Талдаудың физикалық жəне физика-
химиялық əдістері. Талдауды 
жүргізу əдістері. Талдаудың 
спектрлік əдістері. Молекулалық 
спектрметрлеу. Флуометрлік тал-
дау. Фототурбидиметрлеу жəне 
фотонефелометрлеу. Талдаудың 
электрхимиялық əдістері (ТЭХƏ). 
Кондуктометрлеу. Потенциометрлеу. 
Вольтамперметрлеу. Амперметрлік 
титрлеу. Кулонометрлеу. Талдаудың 
хроматографиялық əдістері.

Іскерліктер: зертханалық 
талдаудың түрлерін айыра 
білуді; тамшылық, сынауықты 
жəне микрокристалдық 
əдіспен сапалық реакциялар 
орындауды; аналитикалық 
қоспалардан катиондар мен 
аниондарды анықтауды; 
өлшеу, еріту, тұндыру, сүзу, 
тұнбаны шаюды жүргізуді, 
аликвоталар мен титрлеуге 
іріктеу жүргізуді; гравиметрлік 
жəне титрметрлік талдаулар 
нəтижелері бойынша есепте-
улер жүргізуді; түрлі аспаптық 
əдістермен белгіленген 
əдістеме бойынша заттарға 
күрделі емес сапалық жəне 
сандық талдаулар жүргізуді.

ЖКП. 07 Химия өнеркəсібінің процестері 
мен аппараттары
Негізгі процестердің жіктелуі: 
механикалық, гидромеханикалық, 
жылу жəне массаайырбастау, 
химиялық процестер, мерзімдік 
жəне үздіксіз. Механикалық 
процестер мен аппараттар. 
Гидростатика. Гидродинамика. 
Гидродинамикалық белгілер. Газдар 
мен сұйықтықтарды жылжыту. 
Үйірткілеу. Жылу алмасудың 
негіздері. Жылуалмасу аппараттары, 
жасанды мұздату. Масса 
тасымалдау негіздері. Кристалдану. 
Абсорбция. Ректификация. Кептіру. 
Дисстиляция. Айдау. Химиялық 
процестер туралы негізгі мəліметтер. 
Реакторлық қондырғылар. Хиимялық 
процестердің материалдық жəне 
жылу балансы.

Білімдер: гидромеханиканың, 
жылу тасымалдаудың, мас-
са тасымалдаудың, қатты 
дене механикасының негізгі 
заңдарын; гидромеханикалық 
жəне жылу процестерінің 
оптималды режімінің өту 
бел гілерін; физика-химиялық 
процестердің үлгілік аппарат-
тарының құрылысын, қызмет 
принципін жəне пайдалану 
ережелерін; химиялық про-
цестердің негізгі формула-
ларын жəне механикалық, 
гидромеханикалық, жылу- 
жəне масса айырбас про-
цестерін есептеу алгоритімін; 
құрылымдық параметрлерді 
есептеу формулаларын.
Іскерліктер: үлгілік аспап-
тарды таңдау бойынша 
МС-пен жұмысты; тиімді 
технологиялық сызбаларды 
анықтауды; аспаптардың сыз-
баларын оқуды; материалдық 
жəне жылу балансының 
есебін құруды жəне жүргізуді; 
аппараттың құрылым есебін; 
гидромеханикалық жəне 
механикалық процестердің 
сəйкес белгілерін есептеуді.

КҚ 3.4.1
КҚ 3.4.5

ЖКП. 08 Жалпы химиялық технология
Негізгі химиялық өндірістің 
технологиялық процестерінің мəні 
жəне теориялық негіздері. Химиялық 
өндірістің шикізаты мен энергети-
касы. Бейорганикалық заттардың 
технологиясы. Минералды 
қышқылдар, аммиак, хлор, сілтілер 
өндірісі. Минералды тынайтқыштар, 
қыш, тұтқыр заттардың өндірісі. 
Органикалық заттар технология-
сы; мұнай мен газды қайта өңдеу 
технологиясы. Технологиялық 
процесстердің сызбалары, үлгілік 
жабдықтардың құылымы мен қызмет 
принципі, жеке өндірістердің өзара 
байланысы. МС-қа сəйкес шикізат 
пен дайын өнімдердің құрамы мен 
қасиеттері.

Білімдер: технологиялық 
сызбаларды, негізгі химиялық 
өндірістің шикізаты мен 
өнімдерін; процестердің 
химизмін, өнімдерді 
қолдану аймағын; үлгілік 
жабдықтардың түрлерін.
Іскерліктер: өндірістің 
əр түрлі түрлерінің 
технологиялық сызбала-
рын оқу мен құруды; үлгілік 
жабдықтардың нобайларын 
орындауды; материалдық 
жəне энергетикалық баланс-
тарын құруды.

КҚ 3.4.1
КҚ 3.4.2

ЖКП. 09 Стандарттау, метрология жəне 
өнім сапасын басқару негіздері
Стандарттаудың, метрологияның 
өнім сапасын арттырудағы рөлі. 
Стандарттаудың құқықтық негіздері, 
мақсаттары, міндеттері, принциптері, 
құралдары мен объектілері. 
Халықаралық жəне аймақтық 
стандарттау. ТМД-ғы Мемлекет 
аралық стандарттар. Қазақстан 
Республикасының мемлекеттік стан-
дарттау жүйесі.
Метрологияның құқықтық негіздері, 
мақсаттары, объетілері мен 
құралдары. Метрологияның негізгі 
түсініктері мен анықтаулары. 
Мемлекеттік метрологиялық бақылау 
мен қадағалау. Өнімнің сапасы, 
сапа көрсеткіштері жəне оларды 
бағалау əдістері; өнімді сынау жəне 
бақылау. Сертификаттаудың мəні 
мен мазмұны. Халықаралық серти-
фикаттау.

Білімдер: метрологияның, 
стандарттаудың серти-
фикаттау мен өнімнің 
сапасын басқарудың 
негізгі түсініктерін; сапа 
көрсеткіштерін жəне оларды 
бағалау тəсілдерін.
Іскерліктер: кəсіптік 
қызметте сапа жүйесінің 
негізгі принциптері мен 
құжаттарын қолдануды; 
өлшеу қателіктерін есептеуді 
жəне өлшеу құралдарын 
таңдауды.

КҚ 3.4.4
КҚ 3.4.9

ЖКП. 10 Қолданбалы информатика
Файлдармен жұмыс істеу. Графика. 
Курстық жұмыстар мен дипломдық 
жобалауды орындау кезінде 
жалпыкəсіптік жəне арнайы пəндер 
бойынша есептер шығару үшін 
бағдарламаларды қолдану.

Білімдер: технологтялық 
есептер шығару, сыз-
балар мен сұлбаларды 
рəсімдеу үшін қолданбалы 
бағдарламамен қамтамасыз 
етуді.
Іскерліктер: компьютерде 
технологиялық жəне техни-
калық есептеулерді жүргізуде, 
сызбаларды рəсімдеуде.

КҚ 3.4.5
КҚ 3.4.8

ЖКП. 11 Менеджмент негіздері
Əртүрлі ұйымдастырушылық-
құқықтық формалардағы ұйымдарды 
басқарудың мақсаты жəне 
міндеттері. Менеджмент қызметтері. 
Қызметкерлерді басқару. Ұйымның 
ішкі жəне сыртқы ортасы. Еңбекті 
мотивациялау жүйесі. Іскерлік қарым-
қатынас этикасы. Менеджмент 
психологиясы. Менеджмент 
жүйесіндегі маркетинг.

Білімдер: кəсіпорынның 
ішкі жəне сыртқы орта 
сипаттарын; басқару 
қызметін, басқару 
принциптерін, кəсіпорынның 
ұйымдастырушылық 
құрылымдық моделдерін; 
басқару стилін, жанжал-
ды жағдайларды шешу 
тəсілдерін; топтардың жұмыс 
қарқындылығына əсер ететін 
факторларды; құқықтық 
реттеуді; маркетингтің қызметі 
мен принциптерін.
Іскерліктер: басқарудың 
əдістері мен принциптерін 
практикада қолдануды, 
кəсіпорын құрылымын жоба-
лауды; басқару стилін таңдау 
моделдерін анықтауды; 
жұмыс уақытын тиімді пайда-
лануды анықтауды; ұжымдағы 
іскерлік жəне жеке өз басылық 
қатынастарға баға беруді.

БҚ 4
БҚ 5
БҚ 6

ЖКП. 12 Химиялық өндірістің 
технологиялық процестерін авто-
маттандыру негіздері
Өндірістік процестерді автамат-
тандыру туралы негізгі түсініктер. 
Өндірістің негізгі технологиялық 
параметрлерін бақылау жəне 
бақылау-өлшеу аспаптары. 
Блокировкалау жүйелері, дыбы-
сты жəне жарықты сигнал берулер. 
Технологиялық поцестерді басқару 
кезіндегі микропроцесорлық техника-
сы. Технологиялық процестерді авто-
матты басқарудың үлгідегі жүйелері.

Білімдер: бақылаудың 
автоматтық жабдықтарының 
құрылғысын, реттеу, қор-
ғау жəне тоқтатуды, жеке 
аспаптардың жəне жал-
пы процестердің авто-
маттандырылған сызбасын.
Іскерліктер: аспапты, 
технологиялық сызба 
учаскесін немесе жалпы сыз-
баны автоматтандыруды, 
аспаптардың көрсіткіштерін 
алуды жəне ақпарат 
анықтығын бағалауды.

КҚ 3.4.6

Біліктілігі 081604 3 – Техник-технолог
Түрлері: «Бейорганикалық заттардың химиялық технологиясы»; 
«Органикалық заттар мен жоғары молекулалы қосылыстардың химиялық технологиясы»
ЖКП. 13 Химиялық аппараттардың 

құрылым материалдары
Химиялық аппараттарға қойылатын 
негізгі талаптар. Химиялық машина 
құру материалдары: көміртекті жəне 
легірленген болат, шойын, түрлі түсті 
металдар, органикалық тектің бейме-
талл материалдары; бейорганикалық 
тектің бейметалл материалдары; 
Химиялық аппараттардың негізгі 
түйіндері мен бөлшектері: қолданысы 
мен құрылым материалдары.

Білімдер: химиялық 
машинақұру материалдарын 
жіктеуді, қасиеттері мен 
қолдану аймағын.
Іскерліктер: химиялық 
аппараттардың түйіндері мен 
бөлшектері үшін құрылымдық 
материалдарға дəйекті таңдау 
жүргізуді.

БҚ 10
КҚ 3.4.3

Біліктілігі 081604 3 – Техник-технолог
Түрі: «Бейорганикалық заттардың химиялық технологиясы»
ЖКП. 14 Бейорганикалық химия

Химияның негізгі заңдары мен 
түсініктері. Атом құрылысы. 
Периодтық заң жəне 
Д.И.Менделеевтің химиялық 
элементтердің периодтық жүйесі. 
Химиялық байланыс жəне молекула-
лар құрылысы. Тотығу-тотықсыздану 
реакциялары. Ерітінділер. 
Электрхимиялық процестер. 
Металдар. Бейметалдар. Комплексті 
қосылыстар.

Білімдер: химияның негізгі 
заңдарын, бейорганикалық 
қосылыстардың номенкла-
турасы мен класстарын, 
алудың негізгі тəсілдерін, 
бейорганикалық заттардың 
физикалық жəне химиялық 
қасиеттерін.
Іскерліктер: периодтық 
жүйеде орналасу негізіндегі 
элементтердің химиялық 
табиғатын белгілеуді; 
химиялық элемент пен 
оның қосылыстары үшін 
өздеріне тəн химиялық ре-
акция теңдеуін құруды, 
реакция теңдеуі бойынша 
стехиометрлік есептеулер 
жүргізуді.

КҚ 3.4.2
КҚ 3.4.3

Біліктілігі 081604 3 – Техник-технолог
Түрі: «Органикалық заттар мен жоғары молекулалы қосылыстардың химиялық 
технологиясы»
ЖКП. 14 Органикалық химия

Органикалық химияның 
теориялық негіздері. Органикалық 
қосылыстардың элементарлық тал-
дауы. Органикалық қосылыстардың 
химиялық құрылысының жалпы 
мəселелері. Көмірсутектерді жіктеу, 
құрылысы, химиялық қасиеттері, 
алу əдістері мен қолданылуы, гете-
рофункционалды қосылыстардың 
біркелкі функциялармен бірігуі. 
Мұнай, құрамы, өңдеу əдістері. 
Биоорганикалық химияның 
элементтері. Жоғарғы молекулалы 
қосылыстар.

Білімдер: органикалық 
қосылыстардың номенклату-
расы мен кластарын, алудың 
негізгі тəсілдерін, органикалық 
заттардың физикалық жəне 
химиялық қасиеттерін, 
қолдану аймағын.
Іскерліктер: органикалық 
қосылыстардың формулала-
рын құруды жəне түрлі номен-
клатуралар бойынша заттарға 
атау беруді; органикалық 
реакциялардың түрлерін, 
органикалық қосылыстар 
кластарын айыра білуді; 
органикалық заттардың түрлі 
кластарын алу əдістері бойын-
ша жəне химиялық қасиеттері 
бойынша айналу сызбаларын 
шешуді; құрылысына байла-
нысты органикалық заттардың 
химиялық қасиеттерін 
түсіндіруді.

КҚ 3.4.2
КҚ 3.4.3

Біліктілігі 081604 3 – Техник-технолог
Түрі: «Электрхимиялық өндіріс»
ЖКП. 13 Бейорганикалық химия

Химияның негізгі заңдары мен 
түсініктері. Атом құрылысы. 
Периодтық заң жəне Д.И. 
Менделеевтің химиялық 
элементтердің периодтық жүйесі. 

Білімдер: бейорганикалық 
қосылыстардың кластары мен 
номенклатурасын; химиялық 
байланыстың түрлері мен 
бей органикалық заттардың 
құрылысын; тотығу-

КҚ 3.4.2
КҚ 3.4.3

Химиялық байланыс жəне молекула 
құрылысы. Тотығу-тотықсыздану ре-
акциялары. Ерітінділер. Ерітінділер 
мен басқа да майда жүйелердің 
негізгі сипттары. Электролит 
ерітінділердің қасиеті. Металдар. 
Бейметалдар.

тотықсыздану процесінің 
мəнін; элементтердің Мен-
делеев кестесінде орна-
ласу негізіндегі химиялық 
қасиетін жəне атомдық 
құры лысын; жай жəне күр-
делі бейорганикалық заттар-
дың физика-химиялық 
қасиетін; оларды алу əдіс-
тері мен табиғатта кезде-
суін; қолданудың негізгі 
аймақтарын.
Іскерліктер: периодтық 
жүйеде орналасу негізінде 
элементтердің химиялық 
табиғатын белгілеуді; 
химиялық элемент пен 
оның қосылыстары үшін 
өзде ріне тəн химиялық ре-
акция теңдеуін құруды, 
реак ция теңдеуі бойынша 
стехиометрлік есептеулер 
жүргізуді.

ЖКП. 14 Органикалық химия
Органикалық химияның теориялық 
негіздері. Көмірсутектердің жіктелуі, 
құрылысы, химиялық қасиеттері, 
алу əдістері мен қолданылуы, 
біртекті функциялармен қосылысы, 
гетерофункционалды қосылыстар. 
Биоорганикалық химияның 
элементтері. Жоғарғы молекулалы 
қосылыстар.

Білімдер: А.М.Бутлеровтың 
органикалық заттардың 
химиялық құрылысы 
теориясының негізгі 
ережелерін; органикалық 
қосылыстарды кластары мен 
номенклатурасын; алудың 
негізгі əдістерін, органикалық 
заттардың физикалық жəне 
химиялық қасиеттерін, 
қолдану аймағын.
Іскерліктер: органикалық 
қосылыстардың формулала-
рын құруды жəне түрлі номен-
клатуралар бойынша заттарға 
атаулар беруді; органикалық 
реакциялардың түрлерін 
айыра білуді; органикалық 
қосылыстардың кластарын; 
органикалық заттардың түрлі 
кластарының химиялық 
қасиеттері мен алу əдістері 
бойынша айналу сызбаларын

КҚ 3.4.2
КҚ 3.4.3

шешуді; құрылысына байла-
нысты органикалық заттардың 
химиялық қасиеттерін 
түсіндіруді.

АП. 00 Арнайы пəндер
АП. 01 Еңбекті қорғау жəне өнеркəсіп 

экологиясының негіздері
Еңбекті қорғау бойынша ҚР 
заңдылықтарының негіздері. 
Қауіпсіздік техникасы бойынша 
қызметкермен жұмысты 
ұйымдастыру. Қызметкердің 
құқығы мен міндеттері. 
Бақытсыз жағдайларды талдау. 
Өндіріс алаңдары мен жұмыс 
орындарындағы, жабдықтарға, 
аспаптарға, еңбек қауіпсіздігі 
бойынша талаптар. Адамға 
зиянды факторлардың əсері. 
Қауіпті техникалық жүйелер мен 
технологиялық процестерден қоғану 
əдістері мен тəсілдері. Кəсіптік 
қызметте қауіпсіз еңбек жағдайларын 
қамтамасыз етудің ерекшеліктері. 
ҚР экологиялық кодексі. Химиялық 
өндірісінде зиянды заттарды 
тудыру көздері. Атмосферадағы 
қалдықтарды тазарту туралы 
негізгі мағлұматтар. Шаң-тозаң тұту 
жабдықтарын жіктеу. Техникалық 
сипаттамасы, қызмет принципі 
жəне қолдану аймағы. Химиялық 
өндірісі қалдықтарын азайту үшін 
қолданылатын əдістер жəне аппа-
раттар, химиялық өнімдерді тұту 
жəне қайта өңдеу. Аспирациялық 
Аспирациялық жүйелер сызба-
лары. Ақаба суларды тазарту ту-
ралы жалпы мағлұматтар. Ақаба 
суларды жіктеу. Өндірістік сулар-
ды биохимиялық тазарту. Өндіріс 
қалдықтарын қайта пайдалану ту-
ралы түсінік. Экологиялық қауіпсіз 
технологияларды құрудың жалпы 
бағыттары. Кəсіпорында табиғатты 
қорғау қызметін ұйымдастыру.

Білімдер: кəсіптік қызмет 
саласында қауіпсіз еңбек 
жағдайын қамтамасыз ету 
ерекшеліктерін, кəсіпорында 
еңбекті қорғаудың 
құқықтық, нормативтік 
жəне ұйымдастырушылық 
негіздерін; улы заттардың 
адам организміне əсері; 
рұқсат етілген шектік концен-
трацияларды (РШК) жəне 
жеке қорғану құралдары; 
өндірістің қауіпті фактор-
ларын, өндірістік жарақат 
пен кəсіптік аурулардың 
себептерін;, қызымет көрсету 
жабдықтарында жұмыс 
істеу кезіндегі қауіпсіздік 
ережелерін, өртқауіпті орын-
дарда жəне өрт болған 
жағдайдағы мінез-құлық 
ережелерін; ҚР экологиялық 
кодексінің негізгі баптарын, 
шаң тұтқыш жабдықтардың 
түрлері мен сипаттамасын; 
шаң тұтқыш жабдықтардың 
қызымет көрсетуі бойын-
ша қауіпсіздік шарасын; шу 
деңгейін азайту бойынша ша-
ралар; ақаба суларды тазарту 
тəсілдерін; табиғатты қорғау 
қызыметінің мəнін жəне 
қолданысын.
Іскерліктер: қоршаған 
орта мен қызметкер үшін 
қауіпті өндірістік жағдайлар 
дəрежесін бағалауды; жеке 
қорғану жəне өртке қарсы 
қауіпсіздік құралдарын 
қолдануды; зардап шеккен 
адамға алғашқы дəрігерлік 
көмек көрсетуді.

БҚ 8
БҚ 9

АП. 02 Химиялық-технологиялық 
процестерді моделдеу негіздері
Өндірістің үлгілік процестерін (бейін 
бойынша) жүргізу үшін жобалық 
есептеулердің жəне аппараттардың 
негіздері. Сандық есептеулер. 
Негізгі химиялық аппараттар 
құрылғыларының сызбалары, жал-
пы түрлері жəне түйіндері. Жалпы 
өндірістің (бейін бойынша) немесе 
қандайда бір циклдың аппараттық-
технологиялық есебі. Өндірістің 
технологиялық сызбасын құрастыру. 
АЖЖ құралдарымен графикалық 
бөлшектерін сызу.

Білімдер: өндірістің (бейін 
бойынша) технологиялық сыз-
балар, химиялық өндірістің 
процестері мен аппараттары.
Іскерліктер: үлгілік про-
цестер мен жабдықтардың 
сандық есептеулерін жүргізу, 
аппараттардың сызбаларын 
жобалау.

КҚ 3.4.5

АП. 03 Техникалық талдау жəне өндірісті 
бақылау
Өндірістегі техникалық талдаудың 
рөлі. Шикізатты, жартылай өнім 
мен дайын өнімді талдаудың негізгі 
əдістері. Стандартты үлгілер. 
Техникалық талдаудағы МС пен 
стандарттардың рөлі. Мұнай 
өнімдерін, органикалық синтез 
өнімдерін талдау. Суды талдау. 
Газдар мен газдық қосылыстарды 
талдау. Бейорганикалық қосылыстар 
жəне бейорганикалық синтез 
өнімдерін талдау. Қатты отынды 
талдау. Металдар мен құймаларды 
талдау. Қождарды, кендерді, агломе-
раттарды силикаттарды талдау.

Білімдер: талдаудың 
түрлерін, МС пен стандарттық 
үлгілердің қолданысын; 
бейорганикалық синтездің 
шикізатын, жартылай өнім 
мен дайын өнімін талдаудың 
негізгі əдістерін.
Іскерліктер: МС-пен жұмыс 
істеуді, орташа сынамаға 
іріктеме жүргізуді, суды тал-
дауды, газды талдауды, 
бейорганикалық заттардың 
күрделі емес талдауын. 

КҚ 3.4.4
КҚ 3.4.6

АП. 04 Өндірісті ұйымдастыру жəне жо-
спарлау
Кəсіпорынды ұйымдастыру түрлері, 
олардың ұйымдастырушылық жəне 
өндірістік құрылымдары. Өндіріс 
түрлері; олардың сипаттамасы. 
Негізгі өндірістік жəне технологиялық 
процестер. Негізгі жəне айналма-
лы қаражаты. Еңбек ресурстары. 
Ұйымдастыру, нормалау жəне еңбек 
төлемақы. Өнімнің өзіндікқұны. 
Бағаның құрылуы. Ұйымның тиімді 
қызметін бағалау. Өнімнің сапасы 
мен бəсікеге қабілеттілігі.

Білімдер: химиялық өңдіріс 
простерінің экономикалық 
мəнің; кəсіпкерлік қызметті 
тиімді ұйымдастыруды; 
жұмыстың ұйымдастырылуын 
жəне кəсіпорын құрылысын, 
жұмыс істеп жатқан өндірістің 
жағдайындағы кəсіпорындағы 
түрлі кəсіптердің жұмысын, 
еңбекті ұйымдастыруды; 
өнімге бағаның құрылу меха -
низімін жəне қазіргі жағ дай-
дағы еңбек төлемақы түрлерін.
Іскерліктер: кəсіпорынның 
экономикалық күйін талдау 
үшін қажетті ақпараттарды та-
буды жəне қолдануды; еңбек 
өнімділігінің берілген əдіс бой-
ынша есептеу; еңбекақыны; 
өзіндік құнды жəне өнімнің 
бағасын; ұйым əрекетінің 
тиімділігін бағалай білуді.

БҚ 4
БҚ 6

Біліктілігі 081604 3 – Техник-технолог
Түрі: «Бейорганикалық заттардың химиялық технологиясы»
АП. 05 Бейорганикалық заттардың 

химиялық технологиясы
Бейорганикалық заттар өндірісі бой-
ынша экономиканы дамытудағы 
өнеркəсіптің рөлі. Бейорганикалық 
синтездің өнімдерін алу үшін шикізат 
көздері. Бейорганикалық заттар 
өндірісі үшін екіншілік материалдық 
ресурстардың рөлі. Негізгі 
бейорганикалық синтез. Техникалық 
газдарды жəне олардың негізіндегі 
(сутек, оттек, көмір оксидтері, си-
рек газдар, аммиак, метанол, азот 
жəне күкірт қышқылтары, карбамид 
жəне т.б.) өнімдерін алу. Негізгі 
бейорганикалық синтездің өнімдерін 
өндірудің принциптік технологиялық 
сызбалары. Минералды тұздар, 
сілтілер жəне содаөнімдері 
технологиясының негіздері. 
Минералды тынайтқыштар, оларды 
түрлері бойынша жіктеу. Азот, фос-
фор жəне калий тынайтқыштарының 
технологиясы. Фосфорды, 
термиялық фосфор қышқылын, 
ацетиленді, карбидтерді, металдар-
ды, өршіткілерді адсорбенттерді алу.

Білімдер: бейорганикалық 
синтездің шикізаты мен негізгі 
өнімдерінің сипаттамасын; 
технологиялық процестердің 
физика-химиялық негіздері 
мен принциптік сызба-
ларын; қызмет көрсету 
жабдықтарын техникалық 
пайдалану ережелерін; ми-
нералды тынайтқыштар, 
тұздар, сілтілер, абсор-
бенттер, өршіткілер жəне 
т.б. бейорганикалық заттар 
өндірісінің бақылау-өлшеу 
аспаптарын.
Іскерліктер: технологиялық 
процестің параметрлерін 
талдауды жəне олардың 
дайын өнім сапасына болжа-
лауды; технологиялық сыз-
баларды құруды; жеке аппа-
раттар мен технологиялық 
процестің материалдық жəне 
жылу балансын компъютер 
бағдарламаларын қолданып 
есептеуді.

КҚ 3.4.1 
– 3.4.5

Біліктілігі 081604 3 – Техник-технолог   Түрі: «Органикалық заттар мен жоғары молеку-
лалы қосылыстардың химиялық технологиясы»
АП. 05 Органикалық заттар жəне жоғары 

молекулалы қосылыстардың тех-
нологиясы
Органикалық жəне мұнайхимиялық 
синтез өнеркəсіптері үшін негізгі 
шикізат. Негізгі органикалық 
синтездің маңызды өнімдері. 
Галогендеу, гидролиз, гидратация, 
алкилдеу, сульфирлеу жəне нитрлеу, 
тотығу процестерінің технологиялық 
сызбалары. Сутексіздеу жəне су-
тектеу процестері. Көміртек тотығы 
негізіндегі синтездер. Жоғарғы мо-
лекулалы қосылыстардың техно-
логиясы.

Білімдер: органикалық син-
тез шикізатын жəне оны дай-
ындау əдісін; көмірсутекті 
шикізатты қайта өндеудің 
техникалық сызбасын жəне 
органикалық синтездің 
негізгі өнімдерін алуды; 
технологиялық процестердің 
параметрлерін бақылаудың 
əдістері мен тəсілдерін.
Іскерліктер: технологиялық 
процестің параметрлерін 
талдауды жəне өнім сапа-
сына олардың əсерін бол-
жамалуды; технологиялық 
сызбалар құруды; жеке ап-
параттар мен технологиялық 
процестердің материалдық 
жəне жылу баланстарына 
есептеулер жүргізуді, со-
ның ішінде компьютерлік 
бағ дарламаларды қолдана 
отырып; технологиялық 
есептеулер орындау: кок-
стеуге шикіқұрамды, кокс 
батареяларының мате-
риалдық жəне жылу балан-
старын; негізгі технологиялық 
процестердің құрылымдық 
есептулерін жүргізуді; 
анықтамалық жəне басқа да 
ақпарат көздерімен жұмыс 
істеуді.

КҚ 3.4.1 
– 3.4.5

Біліктілігі 081604 3 – Техник-технолог
Түрі: «Электрхимиялық өндіріс»
АП. 05 Электрхимия негіздері

Ерітінділері мен электролит 
балқымалардың сипаттамасы. 
Электродты əлуеттер. Электродтар 
мен гальваникалық элементтер. 
Электрхимиялық реакциялардың 
жылдамдығы. Электрыдырау.

Білімдер: 
ерітінділері мен электро-
лит балқымалардың сипат-
тамасын, электродтардың 
түрлерін, электрыдырау 
заңдарын, гальваникалық 
элементтердің жұмыс істеу 
принципі мен түрлерін, элек-
тродты процестердің кине-
тикасын.
Іскерліктер: 
катодты жəне анодты 
процестердің тотығу-
тотықсыздану сызбасын 
құруды, тоқ бойынша, энер-
гия бойынша шығынды 
есептеуді, электрхимиялық 
реакциялардың 
жылдамдығын.

КҚ 3.4.3

АП. 06 Электрхимиялық өндірістің тех-
нологиясы
Органикалық жəне бейорганикалық 
өнімдерін өнеркəсіптік өндірудегі 
электрхимиялық процестердің 
рөлі. Су ерітінділерінің элек-
трыдырауы. Сутектің, оттектің, 
хлордың электрхимиялық өндірісі. 
Бейорганикалық қосылыстардың 
электрхимиялық синтезі. Тоқтың 
химиялық көздері. Қорғаныш 
қаптамалар өндірісі. Балқыған 
орталардың электрыдыра-
уы. Гидроэлектрметаллургия. 
Электрхимиялық өндірістің 
технологиялық сызба-
сы: органикалық жəне 
бейорганикалық заттардың, 
қорғаныш қаптамалардың, токтың 
химиялық көзідерінің. Өнімнің сапа 
көрсеткіштері, ақаудың түрлері.

Білімдер: электрхимиялық 
процестердің əр түрлі 
түрлерінің негізгі 
технологиялық параметлері 
мен мəнін; шикізат, өнімінің 
сипаттамасын, жабдықтың 
құрылымдық ерекшеліктері 
мен оның негізгі түрлерін, 
технологиялық процестің 
қауіпті факторларын.
Іскерліктер: процестің 
техника-экономикалық 
көрсеткіштерін есептеуді жəне 
технологиялық процестердің 
күрделі емес сызбаларын 
өңдеуді.

КҚ 3.4.1 
– 3.4.5

АП. 07 Электрхимиялық өндірістің 
жабдықтары
Электрхимиялық жабдықтарды 
жіктеу. Электрыдыратқыштардың, 
гальваноқаптамалар мен 
гальваноастаулардың құрылымдық 
ерекшеліктері мен қызмет 
принциптері. Шикізат, қайта 
өңдеулер, қабылдаулар, соңғы 
өнімдерді сақтау үшін жабдықтар. 
Электрхимиялық өндірісті 
ұйымдастыру.

Білімдер: 
электрхимиялық өндірістің 
негізгі жəне қосымша 
жабдықтарының қолданысын, 
техникалық сипаттамасын, 
құрылымдық ерекшеліктерін, 
жұмыс істеу принципі мен 
пайдалану ережесін.
Іскерліктер: 
технологиялық сызбаларды 
құру үшін жабдықтарға таңдау 
жасауды; құрылымдық есеп-
теу жасауды.

КҚ 3.4.3

АП. 08 Коррозия жəне гальваностегия 
негіздері
Коррозия мен коррозиялық 
бүлінудің жіктелуі, түрлері. 
Электрхимиялық коррозия. 
Металдар мен құймалардың кор-
розиясы жылдамдығына əсер 
ететін факторлар. Гальваникалық 
қаптамаларды жіктеу. Гальваникалық 
қаптамаларды салу технология-
сы. Техникалық құймалар жəне 
олардың коррозиялық қасиеттері. 
Гальваностегия негіздері. Зерттеу 
əдістері жəне коррозиялық 
процестерді бақылау.

Білімдер: 
коррозия түрлерін, 
коррозиялық бүлінулер 
мен олардың себептерін, 
гальваникалық 
қаптамалардың жіктелуін 
жəне оларды салу техноло-
гиясын.
Іскерліктер: 
құрылымдық материалдардың 
коррозияға төзімділігін 
сипаттауды; коррозия 
жылдамдығын есептеуді; 
коррозиялық процестерді 
ескере отырып жабдықтарды 
пайдалану мерзімін есептеуді.

КҚ 3.4.3

ӨО жəне 
КП

Өндірістік оқыту жəне кəсіптік практика 

ӨО. 00 Өндірістік оқыту
ӨО. 01 Танысу практикасы

Кəсіпорынның жұмыс тəртібі. 
Кəсіпорынның негізгі жəне көмекші 
цехтары, олардың қолданысы жəне 
технологиялық процесі. Негізгі 
цехтардың шикізаты мен өнімдерінің 
сипаттамасы. Кəсіпорындағы негізгі 
зиянды жəне кауіпті факторлар. 
Кəсіпорынның технологиялық тізбегі 
(цехтардың өзара байланысы).

Іскерліктер: 
өндіріспен цех орындарын-
да қауіпсіз қозғалыс жəне 
жұмыс істеуді; технологиялық 
процесті талдау үшін хи-
мия ғылымдарының 
терең білімін қолдануды; 
техникалық құжаттамалармен 
жұмысты; өндірістің цехтары 
арасындағы байланыстарды.
Дағдылар: 
кəсіпорын жəне цех орын-
дарында қауіпсіз тəртіпті, 
жұмыс орындарындағы 
қауіпсіздік техникасы мен 
өрт қауіпсіздігі ережелерін 
сақтауда, технологиялық 
процестің негізгі қауіпсіз 
ережесін еңгізуде, цехтің 
құжаттамаларын жүргізгендегі 
алғашқы дағдыны 
қалыптастыруда.

БҚ 8
КҚ 3.4.1 
– 3.4.4

ӨО. 02 Зертханалық жұмыстар техникасы
Химиялық зертханаларды 
ұйымдастыру. Зертханалық 
жабдықтар, аспаптар, химиялық 
ыдыстар. Техникалық жəне 
аналитикалық таразылар; 
химиялық ыдыстарды жуу жəне 
құрғату; химиялық зертханаларда 
қолданылатын негізгі операциялар 
мен тəсілдер; өлшеу, сүзу, құрғату, 
ерітінділер дайындау. Улы зиянды 
заттармен жұмыс істеу.

Іскерліктер: 
түрлі қолданыстағы ыд-
старды айыра білуді жəне 
оларды пайдалануды; техно-
химиялық жəне аналитикалық 
таразыларда жұмыс істеуді; 
электрқыздырғыш аспаптар-
ды пайдалануды; қыздыру, 
салқындату, суалту, қатты 
қыздыру, кристалдау жəне 
кептіру процестерін жүргізуді; 
балқу жəне қайнау температу-
расын анықтау үшін аспаптар-
ды пайдалануды, қатты жəне 
сұйық заттардың тығыздығын 
анықтай білу, анықтамалық 
кестелерді пайдалануды; жай 
зертханалық қондырғыларға 
монтаж жəне құрастыру 
жүргізуді.
Дағдылар: 
зертханалық жабдықтармен 
жəне химиялық ыдыстармен 
жұмыс істеуде; өлшем ыды-
старымен жұмыс істеуде; 
өлшеуірлерді толтыруда, 
тамшуырда жұмыс істегенде; 
өлшеу құтыларында 
ерітінділер дайындауда; 
электрқыздырғыш жəне басқа 
аспаптарды, кептіру шкафта-
рын, муфелді пештерді пай-
далануда; сүзу процестерін 
жүргізгенде, тұнбаны сүзгіште 
шаюда; Комовскийдің 
сорғысында жұмыс істегенде; 
қайнау жəне балқу температу-
расын анықтауда; заттардың 
салыстырмалы тығыздығын 
жəне үлес салмағын 
анықтауда; немергіштер 
жəне ареометр лермен жұмыс 
істегенде.

КҚ 3.4.6

ӨО. 03 Слесарлық практика
Слесарлық жұмыстарды 
ұйымдастыру. Технологиялық 
жабдықтарды пайдалану үшін 
қажетті слесарлық аспаптардың 
тізімін оқып білу. Тетік арматура-
сы: құрылысы, пайдалану ережесі, 
ақауларын анықтау. Слесарлық-
құрастыру жұмыстары: ажырамай-
тын қосылыстарды құрастыру; ажы-
райтын қосылыстарды бөлшектеу 
мен құрастыру. Химиялық өндірістің 
техникалық қызмет көрсету мен 
негізгі жəне қосымша жабдықтарды 
жөндеу кезіндегі слесарлық 
жұмыстар. Жабдықтарды пай-
далану қасиеті: түсінігі, беріктігі, 
тоқырасыздық, жұмысқа қабілеттілігі, 
жөндеуге жарамдығы.

Іскерліктер: слесарлық 
жұмысты орындау үшін 
аспаптар мен жабдықтарды 
пайдалануды; белгілеуді; 
металды шабуды, түзетуді, 
июды, металды кесуді, ме-
талды егеулеуді, тетіктерді 
бұрғылауды жəне тетіктердегі 
бұранданы қиюды; тетіктер 
мен механизмдерді 
өңдеудің оптималды режімін 
қолдануды.
Дағдылар: слесарлық-
жөндеу технологиялық ап-
параттар, тетік арматурасы, 
коммуникацияға қызмет 
көрсету кезіндегі қажетті 
слесарлық жəне слесарлық-
жөңдеу жұмыстарын орын-
дауда.

КҚ 3.4.7


