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ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
АУЫЛ ШАРУАШЫЛЫҒЫ МИНИСТРІНІҢ БҰЙРЫҒЫ

2019 жылғы 6 маусым         №227      Нұр-Сұлтан қаласы

«Қазақстан Республикасы
Ауыл шаруашылығы министрлігінің Орман 

шаруашылығы және жануарлар дүниесі комитеті 
туралы ережені бекіту туралы» Қазақстан 

Республикасы Премьер-Министрінің орынбасары 
– Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы 

министрінің 2016 жылғы 29 қыркүйектегі
№408 бұйрығына өзгеріс енгізу туралы

 БҰЙЫРАМЫН:
  1. «Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің Орман 

шаруашылығы жəне жануарлар дүниесі комитеті туралы ережені бекіту 
туралы» Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің орынбасары – 
Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің 2016 жылғы 29 
қыркүйектегі №408 бұйрығына (2016 жылғы 13 қазанда «Əділет» ақпараттық-
құқықтық жүйесінде жарияланған) мынадай өзгеріс енгізілсін:

  көрсетілген бұйрықпен бекітілген Қазақстан Республикасы Ауыл шаруа-
шылығы министрлігінің Орман шаруашылығы жəне жануарлар дүниесі комитеті 
туралы ережеде:

 8-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«8. Комитеттің заңды мекенжайы: Қазақстан Республикасы, 010000, Нұр-

Сұлтан қаласы, Есіл ауданы, Мəңгілік ел көшесі, 8-үй, «Министрліктер үйі» 
əкімшілік ғимараты.».

  2. Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің Орман 
шаруашылығы жəне жануарлар дүниесі комитеті заңнамада белгіленген 
тəртіппен:

  1) осы бұйрық көшірмесінің Қазақстан Республикасы Нормативтік құқықтық 
актілерінің эталондық бақылау банкіне қосу үшін «Қазақстан Республикасының 
Заңнама жəне құқықтық ақпарат институты» шаруашылық жүргізу құқығындағы 
республикалық мемлекеттік кəсіпорнына жіберілуін;

  2) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министр-
лігінің интернет-ресурсында орналастырылуын;

  3) осы бұйрықтан туындайтын өзге де шаралардың қабылдануын 
қамтамасыз етсін.

  3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау жетекшілік ететін Қазақстан 
Республикасының Ауыл шаруашылығы вице-министріне жүктелсін.

  4. Осы бұйрық қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

 Қазақстан Республикасының
Ауыл шаруашылығы министрі С.ОМАРОВ

 Қазақстан Республикасы Əділет министрлігі сайтынан алынған 

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
АУЫЛ ШАРУАШЫЛЫҒЫ МИНИСТРІНІҢ БҰЙРЫҒЫ

2019 жылғы 21 маусым         №250       Нұр-Сұлтан қаласы

«Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы 
министрлігінің Агроөнеркәсіптік кешендегі 

мемлекеттік инспекция комитетінің ережесін 
бекіту туралы» Қазақстан Республикасы 

Премьер-Министрінің орынбасары – Қазақстан 
Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің 

2017 жылғы 1 маусымдағы №221 бұйрығына 
өзгерістер мен толықтыру енгізу туралы

 
 БҰЙЫРАМЫН: 
1. «Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің Агро-

өнеркəсіп кешендегі мемлекеттік инспекция комитетінің ережесін бекіту 
туралы» Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің орынбасары – 
Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің 2017 жылғы 
1 маусым дағы №221 бұйрығына (Қазақстан Республикасы Нормативтік 
құқық тық актілерінің эталондық бақылау банкінде 2017 жылғы 13 маусымда 
жарияланған) мынадай өзгерістер мен толықтыру енгізілсін:

  көрсетілген бұйрықпен бекітілген Қазақстан Республикасы Ауыл шаруа-
шылығы министрлігінің Агроөнеркəсіп кешендегі мемлекеттік инспекция 
комитеті туралы ережеде:

 8-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
  «8. Комитеттің заңды мекенжайы: Қазақстан Республикасы, 010000, Нұр-

Сұлтан қаласы, Сарыарқа ауданы, Кенесары көшесі, 36-үй.»;
 10-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
  «10. Осы Ережеге 1 жəне 2-қосымшаларға сəйкес Комитеттің облыстарда, 

республикалық маңызы бар қалаларда жəне астанада, қалалар мен 
аудандарда аумақтық бөлімшелері, оның ішінде фитосанитариялық бақылау 
бекеттері, сондай-ақ Комитеттің ведомстволық бағынысты ұйымдары бар.»;

  15-тармақта:
 28) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
  «28) жергілікті атқарушы органдардың Қазақстан Республикасының өсім-

діктер карантині саласындағы заңнамасын сақтауына мемлекеттік бақылауды 
жүзеге асырады;»;

 16-тармақта:
  мынадай мазмұндағы 5-1) тармақшамен толықтырылсын:
  «5-1) өсімдіктерді қорғау құралдарының (пестицидтердің) импортына ли-

цензия береді;»;
 20) тармақша мынадай редакцияда жазылсын: 
  «20) жергілікті атқарушы органдардың Қазақстан Республикасының 

өсімдіктерді қорғау саласындағы заңнамасын сақтауына бақылауды жүзеге 
асырады;»;

  17-тармақта:2) жəне 3) тармақшалар алып тасталсын;
 6) тармақшалар мынадай редакцияда жазылсын:
  «6) жергілікті атқарушы органдардың Қазақстан Республикасының астық 

заңнамасын сақтауына мемлекеттік бақылауды жүзеге асырады;»;
 18-тармақта:
 9) тармақша алып тасталсын;
 11) тармақша алып тасталсын;
 14) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
  «14) жергілікті атқарушы органдардың Қазақстан Республикасының асыл 

тұқымды мал шаруашылығы саласындағы заңнамасын сақтауына мемлекеттік 
бақылауды жүзеге асырады;»;

  19-тармақтың 6) жəне 7) тармақшалары алып тасталсын;
  20-тармақтың 6) тармақшасы алып тасталсын;
  көрсетілген Ережеге 1-қосымшада:
 72-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
  «72. «Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Агроөнер-

кəсіптік кешендегі мемлекеттік инспекция комитетінің Алтай аудандық аумақтық 
инспекциясы» мемлекеттік мекемесі».»;

101-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
 «101. «Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Агроөнер-

кəсіптік кешендегі мемлекеттік инспекция комитетінің Бəйтерек аудандық 
аумақтық инспекциясы» мемлекеттік мекемесі».»;

213-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
 «213. «Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Агроөнер-

кəсіптік кешендегі мемлекеттік инспекция комитетінің Нұр-Сұлтан қаласы 
бойынша аумақтық инспекциясы» мемлекеттік мекемесі».».

 2. Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің Агроөнер-
кəсіптік кешендегі мемлекеттік инспекция комитеті заңнамада белгіленген 
тəртіппен:

 1) осы бұйрықтың көшірмесінің Қазақстан Республикасы Нормативтік 
құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкіне енгізу үшін «Қазақстан 

Республикасының Заңнама жəне құқықтық ақпарат институты» шаруашылық 
жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кəсіпорнына жіберілуін;

 2) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министр-
лігінің интернет-ресурсында орналастырылуын;

 3) осы бұйрықтан туындайтын өзге де шаралардың қабылдануын қамта-
масыз етсін.

 3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау жетекшілік ететін Қазақстан 
Республикасының Ауыл шаруашылығы вице-министріне жүктелсін.

 4. Осы бұйрық қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

Қазақстан Республикасының
Ауыл шаруашылығы министрі С.ОМАРОВ

 Қазақстан Республикасы Əділет министрлігі сайтынан алынған

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ІШКІ ІСТЕР МИНИСТРІНІҢ БҰЙРЫҒЫ

2019 жылғы 24 маусым         №574       Нұр-Сұлтан қаласы

«Қазақстан Республикасы Ішкі істер 
министрлігінің ведомстволары мен аумақтық 
органдары туралы ережелерді бекіту туралы» 

Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрінің 
2014 жылғы 1 қазандағы №662 бұйрығына 

өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

БҰЙЫРАМЫН:
  1. «Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің ведомстволары 

мен аумақтық органдары туралы ережелерді бекіту туралы» Қазақстан 
Республикасы Ішкі істер министрінің 2014 жылғы 1 қазандағы №662 бұйрығына 
(Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде №9792 болып 
тіркелген) мынадай өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:

 1-тармақта:
  37) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
 «37) Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің Төтенше жағдайлар 

комитеті Нұр-Сұлтан қаласының Төтенше жағдайлар департаменті туралы 
ереже осы бұйрыққа 37-қосымшаға сəйкес;»;

  көрсетілген бұйрықпен бекітілген Қазақстан Республикасы Ішкі істер 
министрлігінің Төтенше жағдайлар комитеті туралы ережеде:

 8-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
 «8. Комитеттің заңды мекенжайы: 010000, Қазақстан Республикасы, Нұр-

Сұлтан қаласы, Мəңгілік ел даңғылы, 8-үй, «Министрліктер үйі» ғимараты, 
№2 кіреберіс.»;

 14-тармақта:
  мынадай мазмұндағы 98) жəне 99) тармақшалармен толықтырылсын;
 «98) ведомстволық бағынысты мемлекеттік мекемелер мен квази мем-

лекеттік сектор субъектілерінің қаржылық жоспарлауды, есебін, қаржылан-
дырылуын жəне есептілікті (мерзімдік жəне жылдық) жасауды ұйымдастыру;

 99) азаматтық қорғау саласында құқықтық қамтамасыз етуді, сотта, сондай-
ақ басқа мемлекеттік органдар мен мекемелерде өкілдік етуді ұйымдастыру.»;

  Комитеттің қарамағындағы мемлекеттік мекемелер - аумақтық бөлімше-
лердің тізбесінде:

 15 жəне 17-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:
 «15. Нұр-Сұлтан қаласының Төтенше жағдайлар департаменті.
  17. Нұр-Сұлтан қаласының Төтенше жағдайлар департаменті Алматы 

ауданының төтенше жағдайлар басқармасы.»;
  мынадай мазмұндағы 17-1-тармақпен толықтырылсын:
 «17-1. Нұр-Сұлтан қаласының Төтенше жағдайлар департаменті «Бай-

қоңыр» ауданының төтенше жағдайлар басқармасы.»;
 23 жəне 29 мынадай редакцияда жазылсын:
 «23. Нұр-Сұлтан қаласының Төтенше жағдайлар департаменті «Есіл» 

ауданының төтенше жағдайлар басқармасы.
  29. Нұр-Сұлтан қаласының Төтенше жағдайлар департаменті «Сарыарқа» 

ауданының төтенше жағдайлар басқармасы.»;
  Комитеттің қарамағындағы мемлекеттік мекемелердің тізбесінде:
 2, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 12, 13, 14, 15 жəне 16-тармақтар алып тасталсын;
 17-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
 «17. Апаттар медицинасы орталығы (Нұр-Сұлтан қаласы).»;
 20, 30 жəне 32-тармақтар алып тасталсын;
 34-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
 «34. Нұр-Сұлтан қаласы Төтенше жағдайлар департаментінің Өрт сөндіру 

жəне авариялық-құтқару жұмыстары қызметі (Нұр-Сұлтан қаласы).»;
  көрсетілген бұйрықпен бекітілген Қазақстан Республикасы Ішкі істер 

министрлігінің Төтенше жағдайлар комитеті Астана қаласының Төтенше 
жағдайлар департаменті туралы ережеде:

 тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
 «Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің Төтенше жағдайлар 

комитеті Нұр-Сұлтан қаласының Төтенше жағдайлар департаменті туралы 
ереже»;

 1-тар мақ мынадай редакцияда жазылсын:
 «1. Нұр-Сұлтан қаласының Төтенше жағдайлар департаменті (бұдан 

əрі – Департамент) Нұр-Сұлтан қаласы аумағындағы азаматтық қорғау 
органдары мен бөлімшелеріне басшылық жасауды жүзеге асыратын Қазақстан 
Республикасы Ішкі істер министрлігі Төтенше жағдайлар комитетінің (бұдан 
əрі – Комитет) аумақтық бөлінісі болып табылады.»;

 8-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
 «8. Департаменттің заңды мекенжайы: Қазақстан Республикасы, индексі 

010000, Нұр-Сұлтан қаласы, «Сарыарқа» ауданы, Бейбітшілік көшесі, 22-үй.»;
 9-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
 «9. Департаменттің толық атауы – «Қазақстан Республикасы Ішкі істер 

министрлігінің Төтенше жағдайлар комитеті Нұр-Сұлтан қаласының Төтенше 
жағдайлар департаменті» мемлекеттік мекемесі.»;

 14-тармақта:
 29) жəне 30) тармақшалар алып тасталсын;
  көрсетілген бұйрықпен бекітілген Қазақстан Республикасы Ішкі істер 

министрлігінің Төтенше жағдайлар комитеті Ақмола облысының Төтенше 
жағдайлар департаменті туралы ережеде:

 1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
 «1. Ақмола облысының Төтенше жағдайлар департаменті (бұдан əрі – 

Департамент) облыс аумағындағы азаматтық қорғау органдары мен бөлім-
шелеріне басшылық жасауды жүзеге асыратын Қазақстан Республикасы Ішкі 
істер министрлігі Төтенше жағдайлар комитетінің (бұдан əрі – Комитет) аумақ-
тық бөлінісі болып табылады.»;

 14-тармақта:
 29) жəне 30) тармақшалар алып тасталсын;
  көрсетілген бұйрықпен бекітілген Қазақстан Республикасы Ішкі істер 

министрлігінің Төтенше жағдайлар комитеті Ақтөбе облысының Төтенше 
жағдайлар департаменті туралы ережеде:

 1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
 «1. Ақтөбе облысының Төтенше жағдайлар департаменті (бұдан əрі – 

Депар тамент) облыс аумағындағы азаматтық қорғау органдары мен бөлімше-
леріне басшылық жасауды жүзеге асыратын Қазақстан Республикасы Ішкі істер 
министрлігі Төтенше жағдайлар комитетінің (бұдан əрі – Комитет) аумақтық 
бөлінісі болып табылады.»;

 14-тармақта:
 29) жəне 30) тармақшалар алып тасталсын;
  көрсетілген бұйрықпен бекітілген Қазақстан Республикасы Ішкі істер 

министрлігінің Төтенше жағдайлар комитеті Алматы қаласының Төтенше 
жағдайлар департаменті туралы ережеде:

 14-тармақта:
 27), 29) жəне 30) тармақшалар алып тасталсын;
  көрсетілген бұйрықпен бекітілген Қазақстан Республикасы Ішкі істер 

министрлігінің Төтенше жағдайлар комитеті Алматы облысының Төтенше 
жағдайлар департаменті туралы ережеде:

 1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
 «1. Алматы облысының Төтенше жағдайлар департаменті (бұдан 

əрі – Департамент) облыс аумағындағы азаматтық қорғау органдары мен 

бөлім шелеріне басшылық жасауды жүзеге асыратын Қазақстан Республикасы 
Ішкі істер министрлігі Төтенше жағдайлар комитетінің (бұдан əрі – Комитет) 
аумақтық бөлінісі болып табылады.»;

 14-тармақта:
 29) жəне 30) тармақшалар алып тасталсын;
  көрсетілген бұйрықпен бекітілген Қазақстан Республикасы Ішкі істер 

министрлігінің Төтенше жағдайлар комитеті Атырау облысының Төтенше 
жағдайлар департаменті туралы ережеде:

 1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
 «1. Атырау облысының Төтенше жағдайлар департаменті (бұдан əрі 

– Департамент) облыс аумағындағы азаматтық қорғау органдары мен 
бөлімшелеріне басшылық жасауды жүзеге асыратын Қазақстан Республикасы 
Ішкі істер министрлігі Төтенше жағдайлар комитетінің (бұдан əрі – Комитет) 
аумақтық бөлінісі болып табылады.»;

 14-тармақта:
 29) жəне 30) тармақшалар алып тасталсын;
  көрсетілген бұйрықпен бекітілген Қазақстан Республикасы Ішкі істер 

министрлігінің Төтенше жағдайлар комитеті Шығыс Қазақстан облысының 
Төтенше жағдайлар департаменті туралы ережеде:

 1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
 «1. Шығыс Қазақстан облысының Төтенше жағдайлар департаменті (бұдан 

əрі – Департамент) облыс аумағындағы азаматтық қорғау органдары мен 
бөлімшелеріне басшылық жасауды жүзеге асыратын Қазақстан Республикасы 
Ішкі істер министрлігі Төтенше жағдайлар комитетінің (бұдан əрі – Комитет) 
аумақтық бөлінісі болып табылады.»;

 14-тармақта:
 29) жəне 30) тармақшалар алып тасталсын;
  көрсетілген бұйрықпен бекітілген Қазақстан Республикасы Ішкі істер минис-

трлігінің Төтенше жағдайлар комитеті Жамбыл облысының Төтенше жағдайлар 
департаменті туралы ережеде:

 1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
 «1. Жамбыл облысының Төтенше жағдайлар департаменті (бұдан əрі – 

Департамент) облыс аумағындағы азаматтық қорғау органдары мен бөлім-
шелеріне басшылық жасауды жүзеге асыратын Қазақстан Республикасы 
Ішкі істер министрлігі Төтенше жағдайлар комитетінің (бұдан əрі – Комитет) 
аумақтық бөлінісі болып табылады.»;

 14-тармақта:
 29) жəне 30) тармақшалар алып тасталсын;
  көрсетілген бұйрықпен бекітілген Қазақстан Республикасы Ішкі істер 

министрлігінің Төтенше жағдайлар комитеті Батыс Қазақстан облысының 
Төтенше жағдайлар департаменті туралы ережеде:

 1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
 «1. Батыс Қазақстан облысының Төтенше жағдайлар департаменті (бұдан 

əрі – Департамент) облыс аумағындағы азаматтық қорғау органдары мен 
бөлімшелеріне басшылық жасауды жүзеге асыратын Қазақстан Республикасы 
Ішкі істер министрлігі Төтенше жағдайлар комитетінің (бұдан əрі – Комитет) 
аумақтық бөлінісі болып табылады.»;

 14-тармақта:
 29) жəне 30) тармақшалар алып тасталсын;
  көрсетілген бұйрықпен бекітілген Қазақстан Республикасы Ішкі істер 

министрлігінің Төтенше жағдайлар комитеті Қарағанды облысының Төтенше 
жағдайлар департаменті туралы ережеде:

 1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
 «1. Қарағанды облысының Төтенше жағдайлар департаменті (бұдан 

əрі – Департамент) облыс аумағындағы азаматтық қорғау органдары мен 
бөлімшелеріне басшылық жасауды жүзеге асыратын Қазақстан Республикасы 
Ішкі істер министрлігі Төтенше жағдайлар комитетінің (бұдан əрі – Комитет) 
аумақтық бөлінісі болып табылады.»;

 14-тармақта:
 29) жəне 30) тармақшалар алып тасталсын;
  көрсетілген бұйрықпен бекітілген Қазақстан Республикасы Ішкі істер 

министрлігінің Төтенше жағдайлар комитеті Қостанай облысының Төтенше 
жағдайлар департаменті туралы ережеде:

 1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
 «1. Қостанай облысының Төтенше жағдайлар департаменті (бұдан əрі 

– Департамент) облыс аумағындағы азаматтық қорғау органдары мен бөлім-
шелеріне басшылық жасауды жүзеге асыратын Қазақстан Республикасы Ішкі 
істер министрлігі Төтенше жағдайлар комитетінің (бұдан əрі – Комитет) аумақ-
тық бөлінісі болып табылады.»;

 14-тармақта:
 29) жəне 30) тармақшалар алып тасталсын;
  көрсетілген бұйрықпен бекітілген Қазақстан Республикасы Ішкі істер 

министрлігінің Төтенше жағдайлар комитеті Қызылорда облысының Төтенше 
жағдайлар департаменті туралы ережеде:

 1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
 «1. Қызылорда облысының Төтенше жағдайлар департаменті (бұдан əрі – 

Департамент) облыс аумағындағы азаматтық қорғау органдары мен бөлімше-
леріне басшылық жасауды жүзеге асыратын Қазақстан Республикасы Ішкі істер 
министрлігі Төтенше жағдайлар комитетінің (бұдан əрі – Комитет) аумақтық 
бөлінісі болып табылады.»;

 14-тармақта:
 29) жəне 30) тармақшалар алып тасталсын;
  көрсетілген бұйрықпен бекітілген Қазақстан Республикасы Ішкі істер 

министрлігінің Төтенше жағдайлар комитеті Маңғыстау облысының Төтенше 
жағдайлар департаменті туралы ережеде:

 1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
 «1. Маңғыстау облысының Төтенше жағдайлар департаменті (бұдан əрі – 

Департамент) облыс аумағындағы азаматтық қорғау органдары мен бөлімше-
леріне басшылық жасауды жүзеге асыратын Қазақстан Республикасы Ішкі істер 
министрлігі Төтенше жағдайлар комитетінің (бұдан əрі – Комитет) аумақтық 
бөлінісі болып табылады.»;

 14-тармақта:
 29) жəне 30) тармақшалар алып тасталсын;
  көрсетілген бұйрықпен бекітілген Қазақстан Республикасы Ішкі істер 

министрлігінің Төтенше жағдайлар комитеті Павлодар облысының Төтенше 
жағдайлар департаменті туралы ережеде:

 1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
 «1. Павлодар облысының Төтенше жағдайлар департаменті (бұдан əрі – 

Департамент) облыс аумағындағы азаматтық қорғау органдары мен бөлімше-
леріне басшылық жасауды жүзеге асыратын Қазақстан Республикасы Ішкі істер 
министрлігі Төтенше жағдайлар комитетінің (бұдан əрі – Комитет) аумақтық 
бөлінісі болып табылады.»;

 14-тармақта:
 29) жəне 30) тармақшалар алып тасталсын;
  көрсетілген бұйрықпен бекітілген Қазақстан Республикасы Ішкі істер 

министрлігінің Төтенше жағдайлар комитеті Солтүстік Қазақстан облысының 
Төтенше жағдайлар департаменті туралы ережеде:

 1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
 «1. Солтүстік Қазақстан облысының Төтенше жағдайлар департаменті 

(бұдан əрі – Департамент) облыс аумағындағы азаматтық қорғау органдары 
мен бөлімшелеріне басшылық жасауды жүзеге асыратын Қазақстан Респуб-
ликасы Ішкі істер министрлігі Төтенше жағдайлар комитетінің (бұдан əрі – 
Комитет) аумақтық бөлінісі болып табылады.»;

 14-тармақта:
 29) жəне 30) тармақшалар алып тасталсын;
  көрсетілген бұйрықпен бекітілген Қазақстан Республикасы Ішкі істер 

министрлігінің Төтенше жағдайлар комитеті Шымкент қаласының Төтенше 
жағдайлар департаменті туралы ережеде:

 1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
 «1. Шымкент қаласының Төтенше жағдайлар департаменті (бұдан əрі – 

Департамент) облыс аумағындағы азаматтық қорғау органдары мен бөлініс-
теріне басшылық жасауды жүзеге асыратын Қазақстан Республикасы Ішкі істер 
министрлігі Төтенше жағдайлар комитетінің (бұдан əрі – Комитет) аумақтық 
бөлінісі болып табылады.»;

 14-тармақта:
 30) жəне 31) тармақшалар алып тасталсын;
  көрсетілген бұйрықпен бекітілген Қазақстан Республикасы Ішкі істер 

минис трлігінің Төтенше жағдайлар комитеті Түркістан облысының Төтенше 
жағдайлар департаменті туралы ережеде:

 1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
 «1. Түркістан облысының Төтенше жағдайлар департаменті (бұдан 

əрі – Департамент) облыс аумағындағы азаматтық қорғау органдары мен 
бөлімшелеріне басшылық жасауды жүзеге асыратын Қазақстан Республикасы 

(Соңы 18-бетте) 
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Ішкі істер министрлігі Төтенше жағдайлар комитетінің (бұдан əрі – Комитет) 
аумақтық бөлінісі болып табылады.»;

 14-тармақта:
 28), 30) жəне 31) тармақшалар алып тасталсын.
  2. Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің Төтенше жағдайлар 

комитеті Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тəртіпте:
  1) осы бұйрыққа қол қойылған күннен бастап күнтізбелік он күн ішінде оның 

көшірмесін қағаз жəне электронды түрде, қазақ жəне орыс тілдерінде ресми 
жариялау жəне Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерінің 
эталондық бақылау банкіне енгізу үшін Қазақстан Республикасы Əділет 
министрлігі «Қазақстан Республикасының Заңнама жəне құқықтық ақпарат 
институты» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік 
кəсіпорнына жолдауды;

  2) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің ресми 
интернет-ресурсына орналастыруды;

  3) осы бұйрыққа қол қойылған күннен кейін он жұмыс күні ішінде Қазақстан 
Республикасы Ішкі істер министрлігінің Заң департаментіне осы тармақтың 
1), 2) тармақшаларында көзделген іс-шаралардың орындалуы туралы 
мəліметтерді ұсынуды қамтамасыз етсін.

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

  4. Осы бұйрық қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

Қазақстан Республикасының
Ішкі істер министрі Е.ТУРГУМБАЕВ

 Қазақстан Республикасы Əділет министрлігі сайтынан алынған

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
МӘДЕНИЕТ ЖӘНЕ СПОРТ МИНИСТРІНІҢ БҰЙРЫҒЫ

2019 жылғы 28 маусым       №185      Нұр-Сұлтан қаласы

«Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт 
министрлігінің Тіл саясаты комитеті» мемлекеттік 

мекемесінің ережесін бекіту туралы» Қазақстан 
Республикасы Мәдениет және спорт министрінің 

2016 жылғы 30 мамырдағы №146 бұйрығына 
өзгерту мен толықтыру енгізу туралы

 «Құқықтық актілер туралы» 2016 жылғы 6 сəуірдегі Қазақстан Республикасы 
Заңының 65-бабының 3-тармағына, «Қазақстан Республикасының астанасы – 
Астана қаласын Қазақстан Республикасының астанасы – Нұр-Сұлтан қаласы 
деп қайта атау туралы» Қазақстан Республикасы Президентінің 2019 жылғы 
23 наурыздағы №6 Жарлығына, «Қазақстан Республикасы Ұлттық мемлекеттік 
кітап палатасы» республикалық мемлекеттік мекемесінің кейбір мəселелері 
туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2019 жылғы 19 маусымдағы №415 
қаулысына сəйкес БҰЙЫРАМЫН:

  1. «Қазақстан Республикасы Мəдениет жəне спорт министрлігінің Тіл 
саясаты комитеті» мемлекеттік мекемесінің ережесін бекіту туралы» Қазақстан 
Республикасы Мəдениет жəне спорт министрінің 2016 жылғы 30 мамырдағы 
№146 бұйрығына мынадай өзгеріс пен толықтыру енгізілсін:

  көрсетілген бұйрықпен бекітілген «Қазақстан Республикасы Мəдениет 
жəне спорт министрлігінің Тіл саясаты комитеті» мемлекеттік мекемесінің 
ережесінде:

 8-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
  «8. Комитеттің заңды мекенжайы: 010000, Қазақстан Республикасы, Нұр-

Сұлтан қаласы, Есіл ауданы, Мəңгілік Ел даңғылы, 8-үй, «Министрліктер үйі» 
ғимараты, №15 кіреберіс.»;

  Қазақстан Республикасы Мəдениет жəне спорт министрлігі Тіл саясаты 
комитетінің қарамағындағы ұйымдардың тізбесі мынадай мазмұндағы жолмен 
толықтырылсын:

  «Қазақстан Республикасы Ұлттық мемлекеттік кітап палатасы» республика-
лық мемлекеттік мекемесі.».

  2. Қазақстан Республикасы Мəдениет жəне спорт министрлігінің Тіл 
саясаты комитеті заңнамада белгіленген тəртіппен: 

  1) осы бұйрықтың көшірмелерін электронды түрде қазақ жəне орыс 
тілдерінде Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық 
бақылау банкіне ресми жариялау жəне енгізу үшін Қазақстан Республикасы 
Əділет министрлігінің «Қазақстан Республикасының Заңнама жəне құқықтық 
ақпарат институты» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық 
мемлекеттік кəсіпорнына жіберілуін;

  2) осы бұйрық қолданысқа енгізілгеннен кейін үш жұмыс күні ішінде 
Қазақстан Республикасы Мəдениет жəне спорт министрлігінің жəне Қазақстан 
Республикасы Мəдениет жəне спорт министрлігінің Тіл саясаты комитетінің 
интернет-ресурстарында орналастыруды қамтамасыз етсін.

  3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау жетекшілік ететін Қазақстан 
Республикасы Мəдениет жəне спорт вице-министріне жүктелсін.

  4. Осы бұйрық қол қойылған күнінен бастап күшіне енеді.

Қазақстан Республикасының
Мəдениет жəне спорт министрі А.Р АЙЫМҚҰЛОВА

 Қазақстан Республикасы Əділет министрлігі сайтынан алынған

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ МИНИСТРІНІҢ БҰЙРЫҒЫ

2019 жылғы 27 маусым      №346       Нұр-Сұлтан қаласы

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау 
министрлігінің «Б» корпусы мемлекеттік әкімшілік 
лауазымдарына қойылатын біліктілік талаптарын 

бекіту туралы

 «Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызмет туралы» 2015 жылғы 
23 қарашадағы Қазақстан Республикасы Заңының 17-бабының 4-тарма ғына 
жəне Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет істері жəне сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі төрағасының 2016 жылғы 13 желтоқ-
сандағы № 85 бұйрығымен бекітілген «Б» корпусының мемлекеттік əкімшілік 
лауазымдарына үлгілік біліктілік талаптарына сəйкес БҰЙЫРАМЫН:

  1. Қоса беріліп отырған Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау 
министрлігінің «Б» корпусы мемлекеттік əкімшілік лауазымдарына қойылатын 
біліктілік талаптары бекітілсін. 

  2. Мынадай:
  1) «Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігінің 

«Б» корпусы мемлекеттік əкімшілік лауазымдарына қойылатын біліктілік 
талаптарын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау 
минист рінің 2018 жылғы 06 сəуірдегі № 153 бұйрығының (нормативтік құқықтық 
актілердің эталондық бақылау банкінде 2018 жылы 10 сəуірде жарияланған);

  2) «Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің «Б» корпусы 
мемлекеттік əкімшілік лауазымдарына қойылатын біліктілік талаптарын бекіту 
туралы» Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2018 жылғы 
6 сəуірдегі № 153 бұйрығына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2018 жылғы 08 қазан-
дағы № 576 бұйрығының (нормативтік құқықтық актілердің эталондық бақылау 
банкінде 2018 жылы 10 қазанда жарияланған) күші жойылды деп танылсын.

  3. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Персоналды 
басқару департаменті Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген 
тəртіппен: 

  1) осы бұйрықты қабылдаған күнінен бастап күнтізбелік он күннің ішінде 
қазақ жəне орыс тілдеріндегі қағаз жəне электрондық түрдегі оның көшірмесін 

Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерінің эталондық 
бақылау банкінде ресми жариялау жəне қосу үшін Қазақстан Республикасы 
Əділет министрлігінің «Қазақстан Республикасының Заңнама жəне құқықтық 
ақпарат институты» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемле-
кеттік кəсіпорнына жіберуді;

  2) осы бұйрықты қабылдаған күнінен бастап күнтізбелік он күннің ішінде 
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің интернет-ресурсына 
орналастыруды қамтамасыз етсін.

  4. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау Қазақстан Республикасы Денсау-
лық сақтау министрлігінің жауапты хатшысы Б.Т.Төкежановқа жүктелсін. 

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

Қазақстан Республикасының
Денсаулық сақтау министрі Е.БІРТАНОВ

Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрінің
2019 жылғы 27 маусымдағы № 346 бұйрығымен бекітілген

 Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі
«Б» корпусының мемлекеттік əкімшілік лауазымдарына

қойылатын біліктілік талаптары
 Министрдің хатшылығы - 02

 Министрдің кеңесшісі (үш бірлік), С-3 санаты, 02-01, 02-02, 02-03
Өлшем-
шарттар

Талаптар

Білімі Денсаулық сақтау жəне əлеуметтік қамтамасыз ету (жалпы 
медицина, қоғамдық денсаулық сақтау, медициналық-
профилактикалық іс) немесе құқық (құқықтану, халық-
аралық құқық) немесе əлеуметтік ғылымдар, экономика 
жəне бизнес (əлеуметтану, саясаттану, экономика, 
əлемдік экономика, менеджмент, есеп жəне аудит, қаржы, 
мемлекеттік жəне жергілікті басқару) немесе гуманитарлық 
ғылымдар (халықаралық қатынастар, тарих, шетел фило-
логиясы) мамандықтары бойынша жоғары немесе жоғары 
оқу орнынан кейінгі білім

Кəсіби 
құзыреттілігі

 Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі уəкілетті органның 
бұйрығымен бекітілген «Б» корпусының мемлекеттік 
əкімшілік лауазымдарына орналасуға кандидаттарды 
Қазақстан Республикасының мемлекеттік тілі мен заңна -
масын білуге тестілеу бағдарламасында көз делген 
Қазақстан Республикасының заңнамасын, денсаулық 
сақтау саласындағы қатынастарды реттейтін нормативтік 
құқықтық актілерді білу. Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі 
уəкілетті органның актімен бекітілген «Б» корпусының 
мемлекеттік əкімшілік лауазымдарына қойылатын үлгілік 
біліктілік талаптарына сəйкес құзыреттердің болуы.

Практикалық 
тəжірибесі

 Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі уəкілетті органның 
бұйрығымен бекітілген «Б» корпусы мемле кеттік əкімшілік 
лауазымдарының санаттарына қойылатын үлгілік 
біліктілік талаптарына сəйкес.  Компьютерде Microsoft 
Office бағдарламалар пакетімен, электрондық құжат 
айналымының жүйесімен жұмыс істей білу.

Функционалдық 
міндеттері 

Министрді анықтамалық, ақпараттық жəне талдау мате-
риал дарымен қамтамасыз ету; Министрліктің қарауына 
жататын мəселелер бойынша ұсыныстар дайындау; 
Министрдің қатысуымен өтетін кеңестердің өткізілуін 
ұйымдастыруға қатысу; талдау материалдарын жинақтау 
жəне қорыту; Министрдің жұмыс процесін ұйымдастыру; ай 
сайынғы жұмыс кестесін құру; хаттамалық тапсырмалардың 
орындалуын бақылау; Министрдің почтасын қабылдау 
жəне оған қол қоюға ұсыну.

  
Баспасөз хатшысы, С-3 санаты, 02-04

Өлшемшарттар Талаптар
Білімі Денсаулық сақтау жəне əлеуметтік қамтамасыз ету 

(жалпы медицина, стоматология, қоғамдық денсаулық 
сақтау, медициналық-профилактикалық іс) немесе 
гуманитарлық ғылымдар (филология, шетел филологиясы) 
немесе əлеуметтік ғылымдар, экономика жəне бизнес 
(журналистика, қоғаммен байланыс) немесе білім (орыс 
тілі мен əдебиеті, қазақ тілі мен əдебиеті, шетел тілі, оқыту 
қазақ тілінде жүргізілмейтін мектептердегі орыс тілі мен 
əдебиеті) мамандықтары бойынша жоғары немесе жоғары 
оқу орнынан кейінгі білім, мүмкіндігінше негізгі мамандығы 
бойынша біліктілікті арттыру сертификаттарының болуы.

Кəсіби 
құзыреттілігі

 Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі уəкілетті органның 
бұйрығымен бекітілген «Б» корпусының мемлекеттік 
əкімшілік лауазымдарына орналасуға кандидаттарды 
Қазақстан Республикасының мемлекеттік тілі мен заң-
намасын білуге тестілеу бағдарламасында көздел ген 
Қазақстан Республикасының заңнамасын, денсау лық 
сақтау саласындағы қатынастарды реттейтін нормативтік 
құқықтық актілерді білу. Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі 
уəкілетті органның актімен бекітілген «Б» корпусының 
мемлекеттік əкімшілік лауазымдарына қойылатын үлгілік 
біліктілік талаптарына сəйкес құзыреттердің болуы.

Практикалық 
тəжірибесі

 Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі уəкілетті органның 
бұйрығымен бекітілген «Б» корпусы мемлекеттік əкімшілік 
лауазымдарының санаттарына қойылатын үлгілік білік-
тілік талаптарына сəйкес. Компьютерде Microsoft Offi ce 
бағдарламалар пакетімен, электрондық құжат айна-
лымының жүйесімен жұмыс істей білу.

Функционалдық 
міндеттері 

Министрліктің бұқаралық ақпарат құралдарымен өзара 
байланысын жүзеге асыру. Баспасөз іс-шараларын 
ұйымдастыру: конференциялар, дөңгелек үстелдер, 
брифингтер, сұхбат. Баспасөз релиздерін, буклеттерді, 
мақалаларды, сөздерді дайындау. Денсаулық сақтау 
мəселелері бойынша бұқаралық ақпарат құралдарынан 
жаңалықтар іріктеу. Министрлік өткізетін іс-шараларда 
бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдерін аккредиттеуді 
қамтамасыз ету. Медиа-жоспарларды əзірлеу жəне іске 
асыру. Министрліктің құрылымдық бөлімшелері мен 
коми теттерінің, Министрлікке ведомстволық бағынысты 
ұйымдардың бұқаралық ақпарат құралдарымен өзара іс-
қимылы жөніндегі жұмысты ұйымдастыру жəне үйлестіру. 
Министрліктің Web-сайтының «Жаңалықтар» бөлімінің 
жұмысын үйлестіру, Министрліктің əлеуметтік желілерінде 
корпоративтік беттерді жүргізу. Басқарманың құзыреті 
мəселелері бойынша азаматтардың өтініштерін жəне 
мемлекеттік органдар мен басқа да ұйымдардың хаттарын 
қарау. Тиісті мемлекеттік органдарға Министрліктің 
қызметін республикалық жəне өңірлік электрондық жəне 
баспа БАҚ-та жариялау туралы есептерді ұсыну. Кіріс 
жəне шығыс ақпарат бойынша құжаттарды уақтылы 
дайындауды жүзеге асыру, Жоғары тұрған басшылықтың 
өзге де тапсырмаларын орындау. Министрлік өткізетін 
іс-шараларға қатысу. Басқарманың құзыреті шегінде 
қолданыстағы заңнамаға сəйкес өзге де функцияларды 
жүзеге асыру.

  
Əдеп жөніндегі уəкіл, санаты С-3, 03-01

Өлшемшарттар Талаптар
Білімі Денсаулық сақтау жəне əлеуметтік қамтамасыз ету (жалпы 

медицина, қоғамдық денсаулық сақтау, медициналық-
профилактикалық іс, эпидемиология жəне гигиена) немесе 
құқық (құқықтану, халықаралық құқық) немесе əлеуметтік 
ғылымдар, экономика жəне бизнес (əлеуметтану, эко-
номика, менеджмент, есепке алу жəне аудит, қаржы, 
мем ле кеттік жəне жергілікті басқару, психология) немесе 
гума нитарлық ғылымдар (халықаралық қатынастар, тарих, 
шетел филологиясы) мамандықтары бойынша жоғары 
немесе жоғары оқу орнынан кейінгі білім

Кəсіби 
құзыреттілігі

 Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі уəкілетті органның 
бұйрығымен бекітілген «Б» корпусының мемлекеттік 
əкімшілік лауазымдарына орналасуға кандидаттарды 
Қазақстан Республикасының мемлекеттік тілі мен 
заңнамасын білуге тестілеу бағдарламасында көзделген 
Қазақстан Республикасының заңнамасын, денсаулық 
сақтау саласындағы қатынастарды реттейтін нормативтік 
құқықтық актілерді білу. Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі 
уəкілетті органның актімен бекітілген «Б» корпусының 
мемлекеттік əкімшілік лауазымдарына қойылатын үлгілік 
біліктілік талаптарына сəйкес құзыреттердің болуы.

Практикалық 
тəжірибесі

 Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі уəкілетті органның 
актімен бекітілген «Б» корпусы мемлекеттік əкімшілік 
лауазымдарының санаттарына қойылатын үлгілік 
біліктілік талаптарына сəйкес. Компьютерде Microsoft 
Office бағдарламалар пакетімен, электрондық құжат 
айналымының жүйесімен жұмыс істей білу.

Функционалдық 
міндеттері

Мемлекеттік қызметшілерге Қазақстан Республикасының 
мемлекеттік қызмет, сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-
қимыл саласындағы заңнамасының жəне Əдеп кодексінің 
талаптарын сақтау мəселелері бойынша консультациялық 
көмек көрсетеді; мемлекеттік қызметшілердің заңнамада 
белгіленген шектеулер мен тыйымдарды сақтауына ықпал 
етеді; Министрлік басшылығының тапсырмасы бойынша 
мемлекеттік қызметшілердің қызметтік əдеп нормаларын 
бұзу фактілері бойынша жеке жəне заңды тұлғалардың 
өтініштерін қарайды; ұжымда жалпы қабылданған 
мораль дық-əдептілік нормаларына сəйкес келетін 
өзара қарым-қатынастар мəдениетін қалыптастыруға 
жəрдемдеседі; мемлекеттік қызметшілердің құқықтары 
мен заңды мүдделері бұзылған жағдайларда, оларды 
қорғауға жəне қалпына келтіруге бағытталған шараларды 
қабылдайды; мемлекеттік қызметшілердің қызметтік əдеп 
нормаларын сақтауын мониторингтеуді жəне бақылауды 
жүзеге асырады; Министрліктің құрылымдық бөлімшелері 
басшыларының қызметтік əдеп нормаларын бұзу деректері 
бойынша тиісті шараларды қабылдамау жағдайлары 
туралы Министрліктің басшылығына хабарлайды; мемле-
кеттік қызметшілер Қазақстан Республикасының мемле-
кеттік қызмет, сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл 
саласындағы заңнамасын жəне Əдеп кодексін бұзған 
жағдайларда, құқық бұзушылықтарды жасауға ықпал ететін 
себептер мен шарттарды талдайды жəне Министрліктің 
басшылығына оларды жою туралы ұсынымдар енгізеді; 
Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызмет, сыбай-
лас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл саласындағы заңна-
масын жəне Əдеп кодексін бұзу профилактикасы жəне 
оған жол бермеу, сондай-ақ мемлекеттік қызметтің оң 
имиджін қалыптастыру мақсатында азаматтық қоғам 
инсти туттарымен жəне мемлекеттік органдармен өзара 
іс-қимыл жасайды; Қазақстан Республикасының мемле-
кеттік қызмет, сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл 
саласындағы заңнамасын жəне Əдеп кодексін сақтау 
мəселелері бойынша мемлекеттік қызметшілермен түсін-
діру жұмыстарын тұрақты негізде жүргізеді; заңнамада 
белгіленген тəртіпте тиісті лауазымды адамдарға қыз-
меттік əдеп нормаларын бұзуға жол берген мемлекеттік 
қызметшілердің жауапкершілігін қарау туралы ұсыныммен 
жүгінеді; сыбайлас жемқорлық тəуекелдеріне ішкі талдау 
жүргізеді, қызметтік əдеп нормаларының бұзылуын профи-
лактикалау мақсатында өзге де қызметті жүзеге асырады.

  
Мемлекеттік құпияларды қорғау басқармасы-04 

  Мемлекеттік құпияларды қорғау басқармасының басшысы,
С-3 санаты, 04-01

Өлшемшарттар Талаптар

Білімі

Денсаулық сақтау жəне əлеуметтік қамтамасыз ету (меди-
цина) (жалпы медицина, қоғамдық денсаулық сақ тау, 
фармация, медициналық-профилактикалық іс), немесе 
гуманитарлық ғылымдар (халықаралық қаты настар, 
аударма ісі), немесе əлеуметтік ғылымдар, эконо мика 
жəне бизнес (психология, экономика, қаржы), немесе 
құқық (құқықтану), техникалық ғылымдар жəне технология 
(ақпараттық жүйелер, есептеу техникасы жəне бағдар-
ламалық қамтамасыз ету), немесе білім (қазақ тілі жəне 
əдебиеті, орыс тілі жəне əдебиеті, əлеуметтік педагогика 
жəне өзін-өзі тану) мамандықтары бойынша жоғары білім, 
міндетті түрде мемлекеттік құпияға рұқсаты, ақпараттық 
қауіпсіздік, мемлекеттік құпияларды қорғау саласында 
дайындық жəне біліктілігін жоғарылату сертификатының 
міндетті түрде болуы, сондай-ақ мемлекеттік құпияларды 
қорғау саласында тиісті тəжірибе мен жұмыс өтілінің 
болуы қажет

Кəсіби 
құзыреттілігі

 Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі уəкілетті органның 
бұйрығымен бекітілген «Б» корпусының мемлекеттік 
əкімшілік лауазымдарына орналасуға кандидаттарды 
Қазақстан Республикасының мемлекеттік тілі мен заңна-
масын білуге тестілеу бағдарламасында көзделген 
Қазақстан Республикасының заңнамасын, «Мемлекеттік 
құпиялар туралы» 1999 жылғы 15 наурыздағы, 2012 жылғы 
13 ақпанда өзгерістер енгізілген «Жұмылдыру дайындығы 
мен жұмылдыру туралы» 1997 жылғы 16 маусымдағы 
Қазақстан Республикасының Заңдарын, 2000 жылғы 14 
наурыздағы № 390-16-с Құпиялылық режимін қамтамасыз 
ету жөніндегі нұсқаулықты, денсаулық сақтау саласындағы 
қатынастарды реттейтін нормативтік құқықтық актілерді білу.
Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі уəкілетті органның 
актімен бекітілген «Б» корпусының мемлекеттік əкімшілік 
лауазымдарына қойылатын үлгілік біліктілік талаптарына 
сəйкес құзыреттердің болуы.

Практикалық 
тəжірибесі

 Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі уəкілетті органның 
актімен бекітілген «Б» корпусы мемлекеттік əкімшілік 
лауазымдарының санаттарына қойылатын үлгілік 
біліктілік талаптарына сəйкес.  Компьютерде Microsoft 
Office бағдарламалар пакетімен, электрондық құжат 
айналымының жүйесімен жұмыс істей білу.

Функционалдық 
міндеттері 

Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау ми-
нис трлігінің (бұдан əрі – Министрлік) орталық аппара-
тында жəне ведомстволық бағынысты ұйымдарында 
мемлекеттік құпияларды қорғау жəне құпия режимін 
қамтамасыз ету жағдайын ұйымдастыру жəне бақылау, 
Министрліктің мемлекеттік құпияларды қорғау жəне 
жұмылдыру жұмысы жөнінде жыл сайынғы іс-шаралар 
жоспарын əзірлеу барысын үйлестіру жəне бақылау, 
Министрлікте мемлекеттік құпияларды қорғау мəселелері 
жөнінде жыл сайынғы іс-шаралар ұйымдастыру жəне 
өткізу, кезекті жылға істер номенклатурасын, мемлекеттік 
құпияларға рұқсаты бар қызметкерлер лауазымдары 
номенклатурасын, саланың жұмылдыру резервінің 
мате риалдық құндылықтарынының сақтау көлемі мен 
номенклатурасын əзірлеуді ұйымдастыру жəне бақылау, 
Министрліктің жауапты хатшысына Басқарманың штаттық 
саны шегінде штаттық кесте бойынша ұсыныс беру. Минис-
трлікте Қазақстан Республикасында құпиялық режимін 
қамтамасыз ету жөніндегі нұсқаулықтың талаптарына 
сəйкес жұмылдыру құжаттарын жүргізу, сақтау жəне 
пайдалану бойынша жұмысты бақылау. Құжаттардың 
құндылығына сараптау жүргізу, номенклатуралық істерді 
архивке сақтауға тапсыру жұмыстарын, сақтау мерзімі

(Жалғасы 19-бетте) 

(Соңы. Басы 17-бетте) 
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(Жалғасы. Басы 18-бетте) 

(Жалғасы 20-бетте) 

өткен құжаттарды жоюға қалыптастыруды, саланың жəне 
Министрліктің ведомствалық бағынысты ұйымдарының 
жұмылдыру қызметкерлеріне жəне МҚҚБ мамандарына 
жұмылдыру жəне мемлекеттік құпияларды қорғау мəсе-
лелері бойынша тиісті қысқа мерзімді тағылымдама 
өткізу жұмысын ұйымдастыру. Министрліктің қорғалған 
абоненттік пунктінің тиісті жұмысына бақылау жүргізу жіне 
ұйымдастыру.

  
Мемлекеттік құпияларды қорғау басқармасының бас сарапшысы 

(екі бірлік), С-4 санаты, 04-02, 04-03
Өлшемшарттар Талаптар

Білімі

Денсаулық сақтау жəне əлеуметтік қамтамасыз ету 
(медицина: жалпы медицина, қоғамдық денсаулық 
сақтау, фармация, медициналық-профилактикалық іс), 
гуманитарлық ғылымдар (халықаралық қатынастар, 
аударма ісі), əлеуметтік ғылымдар, экономика жəне 
бизнес (психология, экономика, қаржы), құқық (құқықтану), 
техникалық ғылымдар жəне технология (ақпараттық 
жүйелер, есептеу техникасы жəне бағдарламалық 
қамтамасыз ету), білім (қазақ тілі жəне əдебиеті, орыс 
тілі жəне əдебиеті, əлеуметтік педагогика жəне өзін-өзі 
тану) мамандықтары бойынша жоғары білім, міндетті 
түрде мемлекеттік құпияға рұқсаты, ақпараттық қауіпсіздік, 
мемлекеттік құпияларды қорғау саласында дайындық 
жəне біліктілігін жоғарылату сертификатының міндетті 
түрде болуы, сондай-ақ мемлекеттік құпияларды қорғау 
саласында тиісті тəжірибе мен жұмыс өтілінің болуы қажет

Кəсіби 
құзыреттілігі

 Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі уəкілетті органның 
бұйрығымен бекітілген «Б» корпусының мемлекеттік 
əкімшілік лауазымдарына орналасуға кандидаттарды 
Қазақстан Республикасының мемлекеттік тілі мен 
заңнамасын білуге тестілеу бағдарламасында көзделген 
Қазақстан Республикасының заңнамасын, «Мемлекеттік 
құпиялар туралы» 1999 жылғы 15 наурыздағы, 2012 жылғы 
13 ақпанда өзгерістер енгізілген «Жұмылдыру дайындығы 
мен жұмылдыру туралы» 1997 жылғы 16 маусымдағы 
Қазақстан Республикасының Заңдарын, 2000 жылғы 14 
наурыздағы № 390-16-с Құпиялылық режимін қамтамасыз 
ету жөніндегі нұсқаулықты, денсаулық сақтау саласындағы 
қатынастарды реттейтін нормативтік құқықтық актілерді білу.
Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі уəкілетті органның 
актімен бекітілген «Б» корпусының мемлекеттік əкімшілік 
лауазымдарына қойылатын үлгілік біліктілік талаптарына 
сəйкес құзыреттердің болуы.

Практикалық 
тəжірибесі

 Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі уəкілетті органның 
актімен бекітілген «Б» корпусы мемлекеттік əкімшілік 
лауазымдарының санаттарына қойылатын үлгілік білік-
тілік талаптарына сəйкес. Компьютерде Microsoft Offi ce 
бағдарламалар пакетімен, электрондық құжат айналы-
мының жүйесімен жұмыс істей білу.

 Функционалдық 
міндеттері 

Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау минис-
трлігінің (бұдан əрі – Министрлік) орталық аппаратында 
жəне ведомстволық бағынысты ұйымдарында мемлекеттік 
құпияларды қорғау жəне құпия режимін қамтамасыз ету 
жағдайын ұйымдастыру жəне бақылау, Министрліктің 
мемлекеттік құпияларды қорғау жұмысы жөнінде жыл 
сайынғы іс-шаралар жоспарын əзірлеу барысын үйлестіру 
жəне бақылау, Министрлікте мемлекеттік құпия ларды 
қорғау мəселелері бойынша жыл сайынғы іс-шара-
ларды ұйымдастыру жəне өткізу, кезекті жылға істер 
номенклатурасын, мемлекеттік құпияларға рұқсаты бар 
қызметкерлер лауазымдары номенклатурасын, əзірлеуді 
ұйымдастыру жəне бақылау, Министрліктің жауапты хат-
шысына Басқарманың штаттық саны шегінде штаттық 
кесте бойынша ұсыныс беру. Құрылымдық бөлімше-
лердің қызметкерлеріне мемлекеттік құпияларды қорғау 
жұмысы бойынша əдістемелік жəне практикалық көмек 
көрсетеді, мемлекеттік құпияларды қорғау жұмысы 
бойынша құжаттарын есепке алуды жүргізу, сақтау жəне 
пайдалану бойынша жұмысты жүргізеді, архивке құжат-
тарды тапсыру, сақтау мерзімі өткен құжаттарды жоюға 
дайындау жұмыстары мəсе лелері бойынша кеңес терге, 
семинарларға, жиындарға жəне жұмыс топтарының 
отырыс тарына қатысады.

  
Жұмылдыру жұмысы басқармасы-05 

  Жұмылдыру жұмысы басқармасының басшысы, С-3 санаты, 05-01
Өлшемшарттар Талаптар
Білімі Денсаулық сақтау жəне əлеуметтік қамтамасыз ету 

(медицина): (жалпы медицина, қоғамдық денсаулық сақтау) 
мамандықтары бойынша жоғары немесе жоғары оқу 
орнынан кейінгі білім, міндетті түрде мемлекеттік құпияға 
рұқсаты, мемлекеттік құпияларды қорғау жəне жұмылдыру 
дайындығы жəне жұмылдыру саласында дайындық жəне 
біліктілігін арттыру сертификатының болуы, сондай-ақ 
республиканың денсаулық сақтау жүйесінде жұмылдыру 
дайындығы жəне жұмылдыру саласында тиісті тəжірибесі 
мен жұмыс өтілінің болуы қажет.

Кəсіби 
құзыреттілігі

 Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі уəкілетті органның 
бұйрығымен бекітілген «Б» корпусының мемлекеттік 
əкімшілік лауазымдарына орналасуға кандидаттарды 
Қазақстан Республикасының мемлекеттік тілі мен заңна-
масын білуге тестілеу бағдарламасында көзделген 
Қазақстан Республикасының заңнамасын, денсаулық 
сақтау саласындағы қатынастарды реттейтін нормативтік 
құқықтық актілерді білу. Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі 
уəкілетті органның актімен бекітілген «Б» корпусының 
мемлекеттік əкімшілік лауазымдарына қойылатын үлгілік 
біліктілік талаптарына сəйкес құзыреттердің болуы.

Практикалық 
тəжірибесі

 Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі уəкілетті орган ның 
актімен бекітілген «Б» корпусы мемле кеттік əкімшілік 
лауазымдарының санаттарына қойы латын үлгілік 
біліктілік талаптарына сəйкес. Компьютерде Microsoft 
Office бағдарламалар пакетімен, электрондық құжат 
айналымының жүйесімен жұмыс істей білу.

Функционалдық 
міндеттері

Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі 
(бұдан əрі – Министрлік), Министрліктің ведомстволық 
бағынысты ұйымдары, жұмылдыру тапсырыстары бар 
республиканың денсаулық сақтау жүйесінің денсаулық 
сақтау басқармалары мен ұйымдары бойынша жұмылдыру 
дайындық жөніндегі іс-шараларды ұйымдастыру, 
ұйымдастыру-əдістемелік көмек көрсету, үйлестіру, 
бақылау, Министрліктің жұмылдыру жұмысы жөнінде жыл 
сайынғы іс-шаралар жоспарын əзірлеу барысын үйлестіру 
жəне бақылау, кезекті жылға жұмылдыру ісқағаздарын 
жүргізу бойынша номенклатурасын, саланың жұмылдыру 
резервінің материалдық құндылықтарынының сақтау 
көлемі мен номенклатурасын əзірлеуді ұйымдастыру жəне 
бақылау, сондай-ақ Министрліктің орталық аппаратының 
əскери міндеттілерін жұмылдыру кезеңінде жəне əскери 
уақытта брондау жөнінде жыл сайынғы жоспарын əзірлеуді 
бақылауды қамтамасыз ету, Министрліктің жауапты 
хатшысына Басқарманың штаттық саны шегінде штаттық 
кесте бойынша ұсыныс беру. Министрлікте Қазақстан 
Республикасында құпиялық режимін қамтамасыз ету 
жөніндегі нұсқаулықта көзделген талаптарға сəйкес 
жұмылдыру құжаттарын есепке алуды жүргізу, сақтау жəне 
пайдалану бойынша жұмысты бақылауды жүзеге асыру. 

Құжаттардың құндылығына сараптама жүргізу бойынша 
жұмыстарды ұйымдастыру, номенклатуралық істерді 
архивке сақтауға тапсыру жұмыстарын, сақтау мерзімі өткен 
құжаттарды жоюға қалыптастыруды бақылау, саланың жəне 
Министрліктің ведомствалық бағынысты ұйымдарының 
жұмылдыру қызметкерлеріне жұмылдыру мəселелері 
бойынша тиісті қысқа мерзімді тағылымдама өткізу 
жұмысын ұйымдастыру. Саланың жұмылдыру жоспарын 
əзірлеу бойынша жұмысты ұйымдастыру, жұмылдыру 
кезеңінде жұмылдыру іс-шараларын орындауға өңірлердің 
медициналық қызметінің дайындығының жай-күйін бағалау 
бойынша талдау жүргізу, жұмылдыру дайындығы жəне 
жұмылдыру жөнінде əскери-экономикалық оқуларға, 
жаттықтыруларға, жиындарға қатысу, Саланың жұмылдыру 
резервінің материалдық құндылықтарының сақталу көлемі 
мен номенклатурасын əзірлеуге қатысады, Министрліктің 
орталық аппаратының əскери уақытта брондау бөлігінде 
жоспарды əзірлейді, жұмылдыру резервінің материалдық 
құндылықтарының сақталуының жəне жаңартылуының 
мониторингін жүзеге асырады, жұмылдыру резервін 
броннан шығару бойынша іс-шараларға қатысады, 
жұмылдыру жұмысы бойынша қызметкерлерге əдістемелік 
жəне практикалық көмек көрсетеді, жұмылдыру дайындығы 
мен жұмылдыру мəселелері бойынша кеңестерді, семинар-
ларды, жиындарды жəне жұмыс топтарының отырыстарын 
ұйымдастыру жəне қатысу.

 Жұмылдыру жұмысы басқармасының бас сарапшысы,
С-4 санаты, (бір бірлік), 05-02

Өлшемшарттар Талаптар
Білімі Денсаулық сақтау (медицина): (жалпы медицина, қоғам -

дық денсаулық сақтау) мамандықтары бойынша жоғары 
немесе жоғары оқу орнынан кейінгі білім, мін детті түрде 
мемлекеттік құпияға рұқсаты, жұмылдыру дайын дығы 
жəне жұмылдыру саласында дайындық жəне білікті-
лігін жоғарылату сертификатының болуы, сондай-ақ 
республиканың республиканың денсаулық сақтау жүйе-
сінде жұмылдыру дайындығы саласында тиісті тəжірибесі 
мен жұмыс өтілінің болуы қажет.

Кəсіби 
құзыреттілігі

 Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі уəкілетті органның 
бұйрығымен бекітілген «Б» корпусының мемлекеттік 
əкімшілік лауазымдарына орналасуға кандидаттарды 
Қазақстан Республикасының мемлекеттік тілі мен заңна-
масын білуге тестілеу бағдарламасында көзделген 
Қазақстан Республикасының заңнамасын, денсаулық 
сақтау саласындағы қатынастарды реттейтін нормативтік 
құқықтық актілерді білу. Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі 
уəкілетті органның актімен бекітілген «Б» корпусының 
мемлекеттік əкімшілік лауазымдарына қойылатын үлгілік 
біліктілік талаптарына сəйкес құзыреттердің болуы.

Практикалық 
тəжірибесі

 Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі уəкілетті органның 
актімен бекітілген «Б» корпусы мемлекеттік əкімшілік 
лауазымдарының санаттарына қойылатын үлгілік 
білік тілік талаптарына сəйкес. Компьютерде Microsoft 
Office бағдарламалар пакетімен, электрондық құжат 
айналымының жүйесімен жұмыс істей білу.

Функционалдық 
міндеттері

Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министр-
лігінің (бұдан əрі – Министрлік), ведомстволық бағынысты 
ұйымдарының ,  жұмылдыру  дайындығы  бойынша 
жұмылдыру тапсырыстары бар республиканың денсаулық 
сақтау жүйесінің денсаулық сақтау басқармалары мен 
ұйымдарының қызметкерлеріне ұйымдастыру-əдістемелік 
көмек көрсету, Министрліктің жұмылдыру жұмысы жөнінде 
жыл сайынғы іс-шаралар жоспарын əзірлеуге қатысу, кезекті 
жылға жұмылдыру ісқағаздарын жүргізу номенклатурасын, 
саланың жұмылдыру резервінің материалдық құндылық-
тарының сақтау көлемі мен номенклатурасын əзірлеуге 
қатысу, сондай-ақ Министрліктің орталық аппаратының 
əскери міндеттілерін жұмылдыру кезеңінде жəне əскери 
уақытта брондау жөнінде жыл сайынғы жоспарын əзір-
леуге қатысу. Жұмылдыру құжаттарын есепке алу, сақ-
тау жəне пайдалануды қамтамасыз ету. Саланың жұ-
мылдыру жоспарын əзірлеуге қатысу, жұмылдыру кезе-
ңінде жұмылдыру іс-шараларын орындауға өңірлердің 
медициналық қызметінің дайындығының жай-күйін 
бағалау бойынша талдау жүргізу үшін ақпарат ұсыну, 
жұмылдыру дайындығы жəне жұмылдыру жөнінде əскери-
экономикалық оқуларға, жаттығуларға жəне жиындарға 
қатысу, саланың жұмылдыру резервінің материалдық 
құндылықтарының сақталу көлемі мен номенклатурасын 
əзірлеуге қатысу, Министрліктің орталық аппаратының 
жұмылдыру кезеңінде жəне əскери уақытта əскери 
міндеттілерді брондау бөлігінде жоспарды əзірлейді, 
жұмылдыру резервінің материалдық құндылықтары 
сақ та луының жəне жаңартылуының мониторингті 
жүзеге асырады, жұмылдыру резервін броннан шығару 
бойынша іс-шараларды өткізуге қатысады, жұмылдыру 
дайындығы жəне жұмылдыру мəселелері бойынша, 
архивке құжаттарды тапсыру, сақтау мерзімі өткен 
құжаттарды жоюға дайындау жұмыстары мəселелері 
бойынша кеңестерге, семинарларға, жиындарға жəне 
жұмыс топтарының отырыстарына қатысады.

  
Ақпараттық қауіпсіздік басқармасы - 06-01

  Ақпараттық қауіпсіздік басқармасының басшысы, С-3 санаты, 06-01-01
Өлшемшарттар Талаптар
Білімі Техникалық ғылымдар жəне технологиялар (радиотехника, 

электроника жəне телекоммуникациялар, автоматтандыру 
жəне басқару, ақпараттық жүйелер, математикалық 
жəне компьютерлік моделдеу, есептеу техникасы 
жəне бағдарламалық қамтамасыз ету) немесе əскери 
іс жəне қауіпсіздік (ақпараттық қауіпсіздік жүйелері) 
немесе денсаулық сақтау жəне əлеуметтік қамтамасыз 
ету (жалпы медицина, қоғамдық денсаулық сақтау, 
медициналық-профилактикалық іс) немесе құқық (құқық-
тану) мамандықтары бойынша жоғары немесе жоғары оқу 
орнынан кейінгі білім

Кəсіби 
құзыреттілігі

 Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі уəкілетті органның 
бұйрығымен бекітілген «Б» корпусының мемлекеттік 
əкімшілік лауазымдарына орналасуға кандидаттарды 
Қазақстан Республикасының мемлекеттік тілі мен заңна-
масын білуге тестілеу бағдарламасында көзделген 
Қазақстан Республикасының заңнамасын, денсаулық 
сақтау саласындағы қатынастарды реттейтін нормативтік 
құқықтық актілерді білу. Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі 
уəкілетті органның актімен бекітілген «Б» корпусының 
мемлекеттік əкімшілік лауазымдарына қойылатын үлгілік 
біліктілік талаптарына сəйкес құзыреттердің болуы.

Практикалық 
тəжірибесі

 Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі уəкілетті органның 
актімен бекітілген «Б» корпусы мемлекеттік əкімшілік 
лауазымдарының санаттарына қойылатын үлгілік білік-
тілік талаптарына сəйкес. Компьютерде Microsoft Offi ce 
бағдарламалар пакетімен, электрондық құжат айна-
лымының жүйесімен жұмыс істей білу.

Функционалдық 
міндеттері 

Ақпараттық қауіпсіздік басқармасының жұмысына жалпы 
басшылықты, басқармаға келіп түскен құжаттардың 
орындалуын бақылауды жүзеге асырады, олардың сапалы 
жəне уақтылы орындалуына талдау жүргізеді, ақпараттық 
қауіпсіздік мəселелері бойынша Министрліктің қызметін 
үйлестіруге қатысады, ақпараттық қауіпсіздік саласындағы

нормативтік құқықтық актілерді əзірлеу бойынша жұмыс-
тарды үйлестіреді; «Республикалық электрондық ден-
саулық сақтауды дамыту орталығы» ШЖҚ РМК-ның 
ақпараттық қауіпсіздік бөлімінің қызметін үйлестіреді; 
ақпараттық қауіпсіздік саласындағы бірлескен халық-
аралық жобаларды іске асыруды əзірлеуге жəне үйлес-
тіруге қатысады, ақпараттандыру мəселелері бойынша 
денсаулық сақтау бюджетін қалыптастыруға жəне 
мемлекеттік денсаулық сақтауды басқару жергілікті орган-
дарының қызметін үйлестіруге қатысады, денсаулық 
сақтау саласындағы ақпараттық жүйелерді құру, енгізу 
жəне пайдалану тиімділігінің индикаторларын əзірлеу мен 
мониторингтеуді үйлестіреді.

  
Ақпараттық қауіпсіздік басқармасының бас сарапшысы,

(бір бірлік), С-4 санаты, 06-01-02
Өлшемшарттар Талаптар
Білімі Техникалық ғылымдар жəне технологиялар (радиотехника, 

электроника жəне телекоммуникациялар, автоматтандыру 
жəне басқару, ақпараттық жүйелер, математикалық жə-
не компьютерлік моделдеу, есептеу техникасы жəне 
бағ дарламалық қамтамасыз ету) немесе əскери іс 
жəне қауіпсіздік (ақпараттық қауіпсіздік жүйелері) неме-
се ден саулық сақтау жəне əлеуметтік қамтамасыз ету 
(жалпы медицина, қоғамдық денсаулық сақтау, меди-
циналық-профилактикалық іс) немесе құқық (құқықтану) 
мамандықтары бойынша жоғары немесе жоғары оқу 
орнынан кейінгі білім

Кəсіби 
құзыреттілігі

 Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі уəкілетті органның 
бұйрығымен бекітілген «Б» корпусының мемлекеттік 
əкімшілік лауазымдарына орналасуға кандидаттарды 
Қазақстан Республикасының мемлекеттік тілі мен заңна-
масын білуге тестілеу бағдарламасында көзделген 
Қазақстан Республикасының заңнамасын, денсаулық 
сақтау саласындағы қатынастарды реттейтін нормативтік 
құқықтық актілерді білу. Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі 
уəкілетті органның актімен бекітілген «Б» корпусының 
мемлекеттік əкімшілік лауазымдарына қойылатын үлгілік 
біліктілік талаптарына сəйкес құзыреттердің болуы.

Практикалық 
тəжірибесі

 Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі уəкілетті органның 
актімен бекітілген «Б» корпусы мемлекеттік əкімшілік 
лауазымдарының санаттарына қойылатын үлгілік білік-
тілік талаптарына сəйкес. Компьютерде Microsoft Offi ce 
бағдарламалар пакетімен, электрондық құжат айна-
лымының жүйесімен жұмыс істей білу.

 Функционалдық 
міндеттері 

Басқарма құзыретінің шегінде ағымдағы жəне перспек-
тивалық жұмыс жоспарларын, басқа да құжаттарды 
əзірлеуге, ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету 
мəселелеріне қатысты ұйымдастыру-өкімдік құжаттарды 
əзірлеуге қатысады; Ақпараттық ресурстарды қорғау 
бойынша жұмыстарды ұйымдастыруға қатысады; Ақпа-
раттық жүйелерді, бағдарламалық қамтамасыз етуді 
енгізу, ақпараттық сүйемелдеу жəне жұмыс істеу, бағдар-
ламалық қамтамасыз ету кезінде ақапараттық қауіпсіздікті 
қамтамасыз етеді; ақпараттық қауіпсіздік саласында 
шарттарды орындауды бақылауды қамтамасыз етеді, 
Басқарма құзыретінің шегінде ақпараттық қауіпсіздік 
саласындағы мемлекеттік саясатты қалыптастыруға қаты-
сады; ақпараттандыру мəселелері бойынша денсаулық 
сақтау бюджетін қалыптастыруға, денсаулық сақтауды 
мемлекеттік басқарудың жергілікті органдарының қызметін 
үйлестіруге қатысады, денсаулық сақтау саласындағы 
ақпараттық жүйелерді құру, енгізу жəне пайдалану 
тиімділігінің индикаторларын əзірлеу мен мониторингтеуді 
үйлестіреді.

  
Ішкі аудит департаменті – 07

  Ішкі аудит департаментінің директоры, С-1 санаты, 07-1
Өлшемшарттар Талаптар

 Білімі 

Əлеуметтік ғылымдар, экономика жəне бизнес (қаржы, 
экономика, есепке алу жəне аудит, мемлекеттік аудит, 
менеджмент, мемлекеттік жəне жергілікті басқару) немесе 
құқық (құқықтану) мамандықтары бойынша жоғары немесе 
жоғары оқу орнынан кейінгі білім. Мемлекеттік аудитор 
сертификатының бар болуы. Мүмкіндігінше қаржы-
экономика саласында басқарушылық лауазымдарында 
еңбек тəжірибесінің бар болуы

Кəсіби 
құзыреттілігі

 Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі уəкілетті органның 
бұйрығымен бекітілген «Б» корпусының мемлекеттік 
əкім шілік лауазымдарына орналасуға кандидаттарды 
Қазақстан Республикасының мемлекеттік тілі мен заңна-
масын білуге тестілеу бағдарламасында көзделген 
Қазақстан Республикасының заңнамасын, денсаулық 
сақтау саласындағы қатынастарды реттейтін нормативтік 
құқықтық актілерді білу. Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі 
уəкілетті органның актімен бекітілген «Б» корпусының 
мемлекеттік əкімшілік лауазымдарына қойылатын үлгілік 
біліктілік талаптарына сəйкес құзыреттердің болуы.

Практикалық 
тəжірибесі

 Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі уəкілетті орган ның 
актімен бекітілген «Б» корпусы мемле кеттік əкімшілік 
лауазымдарының санаттарына қойы латын үлгілік 
біліктілік талаптарына сəйкес. Компьютерде Microsoft 
Office бағдарламалар пакетімен, электрондық құжат 
айналымының жүйесімен жұмыс істей білу.

 Функционалдық 
міндеттері 

Департамент қызметіне жалпы басшылықты жүзеге 
асыру, Министрлікте жəне ведомстволық бағынысты 
ден саулық сақтау ұйымдарында мемлекеттік ішкі аудитті 
жүзеге асыру бойынша мəселелерді үйлестіру жəне 
ұйымдастыру, мемлекеттік органның ішкі процесс (бизнес-
процестер) тəуекелдерін басқару жүйесінің негізінде 
мемлекеттік органда, оның аумақтық бөлімшелерінде, 
оның өңірлік бөлімшелерінде жəне ведомстволық бағы-
нысты ұйымдарда ішкі бақылау жəне басқару жүйесінің 
қызметін бағалауды жүзеге асыру, стратегиялық жəне 
операциялық жоспарлардың іске асырылуы үшін Министр-
дің бұйрықтары мен тапсырмаларын бақылауды жəне 
тексеруді жүзеге асыру, Департамент құзыретіндегі 
мəсе ле лер бойынша нормативтік құқықтық актілердің 
жобасының əзірлемесіне басшылық ету.

  
Ішкі аудит департаменті – 07

  Ішкі аудит департаменті директорының орынбасары,
С-2 санаты, 07-2

Өлшемшарттар Талаптар
 Білімі Əлеуметтік ғылымдар, экономика жəне бизнес (қаржы, 

экономика, есепке алу жəне аудит, мемлекеттік аудит, 
менеджмент, мемлекеттік жəне жергілікті басқару) немесе 
құқық (құқықтану) мамандықтары бойынша жоғары немесе 
жоғары оқу орнынан кейінгі білім. Мемлекеттік аудитор 
сертификатының бар болуы. Мүмкіндігінше қаржы-эконо-
мика саласында басқарушылық лауазымдарында еңбек 
тəжірибесінің бар болуы

Кəсіби 
құзыреттілігі

 Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі уəкілетті орган ның 
бұйрығымен бекітілген «Б» корпусының мемлекеттік 
əкімшілік лауазымдарына орналасуға кандидаттар-
ды Қазақстан Республикасының мемлекеттік тілі мен 
заңна масын білуге тестілеу бағдарламасында көздел-
ген Қаз ақстан Республикасының заңнамасын, денсаулық
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сақтау саласындағы қатынастарды реттейтін нормативтік 
құқықтық актілерді білу. Ішкі аудит қызметтерінің қыз-
мет кер леріне арналған үлгілік біліктілік талаптарына 
сəйкес нормативтік құқықтық актілерді, Қазақстан 
Республикасы Үкіметінің 2016 жылғы 18 ақпандағы 
№76 қаулысымен бекітілген Ішкі мемлекеттік аудит 
жəне қаржылық бақылау жүргізу қағидаларын білу.
Қазақстан Республикасының қаржы-экономикалық саяса-
тының негізгі бағыттарын, Қазақстан Республика сының 
бюджеттік, еңбек, əкімшілік, азаматтық заңнамасын, 
жоспарлау жəне мемлекеттік бюджеттің орындалуы 
саласындағы мемлекеттік саясат мəселелері жөніндегі, 
мемлекеттік сатып алу саласындағы заңнаманы, ауди-
торлық қызмет, бухгалтерлік есеп жəне қаржылық есеп-
тілік саласындағы, мемлекеттік қаржылық бақылау 
органдарының қызметін реттейтін нормативтік құқықтық 
актілерді білу, Министрлік қызметі саласындағы норма-
тивтік құқықтық актілерді міндетті түрде білу, Қазақстан 
Республикасының мемлекеттік тілін білгені жөн. Мем ле-
кеттік қызмет істері жөніндегі уəкілетті органның актімен 
бекітілген «Б» корпусының мемлекеттік əкімшілік лауазым-
дарына қойылатын үлгілік біліктілік талаптарына сəйкес 
құзыреттердің болуы.

Практикалық 
тəжірибесі

 Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі уəкілетті органның 
актімен бекітілген «Б» корпусы мемлекеттік əкімшілік 
лауазымдарының санаттарына қойылатын үлгілік білік-
тілік талаптарына сəйкес. Компьютерде Microsoft Offi ce 
бағдарламалар пакетімен, электрондық құжат айна-
лымының жүйесімен жұмыс істей білу.

 Функционалдық 
міндеттері 

Департамент қызметін ұйылдастыруға қатысу. Министр-
лікте жəне ведомстволық бағынысты денсаулық сақтау 
ұйымдарында мемлекеттік ішкі аудитті жүзеге асыру 
бойынша мəселелерді үйлестіру жəне ұйымдастыру, 
мемлекеттік органның ішкі процесс (бизнес-процестер) 
тəуекелдерін басқару жүйесінің негізінде мемлекеттік 
органда, оның аумақтық бөлімшелерінде, жəне ведом-
стволық бағынысты ұйымдарда ішкі бақылау жəне басқару 
жүйесінің қызметін бағалауды жүзеге асыру, стратегиялық 
жəне операциялық жоспарлардың іске асырылуы үшін 
Министрдің бұйрықтары мен тапсырмаларын бақылауды 
жəне тексеруді жүзеге асыру. Департамент құзыретіндегі 
мəселелер бойынша нормативтік құқықтық актілердің 
жобасының əзірлемесіне қатысу.

  
Ішкі аудит, мониторинг жəне қаржылық бақылау басқармасы – 07-01

  Ішкі аудит, мониторинг жəне қаржылық бақылау басқармасының 
басшысы, С-3 санаты, 07-01-01

Өлшемшарттар Талаптар
Білімі Əлеуметтік ғылымдар, экономика жəне бизнес (қаржы, 

экономика, есепке алу жəне аудит, мемлекеттік аудит, 
менеджмент, мемлекеттік жəне жергілікті басқару) немесе 
құқық (құқықтану) мамандықтары бойынша жоғары немесе 
жоғары оқу орнынан кейінгі білім. Мемлекеттік аудитор 
сертификатының бар болуы.

Кəсіби 
құзыреттілігі

 Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі уəкілетті органның 
бұйрығымен бекітілген «Б» корпусының мемлекеттік 
əкімшілік лауазымдарына орналасуға кандидаттарды 
Қазақстан Республикасының мемлекеттік тілі мен заңна-
масын білуге тестілеу бағдарламасында көздел ген 
Қазақ стан Республикасының заңнамасын, денсау лық 
сақтау саласындағы қатынастарды реттей тін нормативтік 
құқықтық актілерді білу. Ішкі аудит қызметтерінің қыз-
меткерлеріне арналған үлгілік біліктілік талаптарына 
сəйкес нормативтік құқықтық актілерді, Қазақстан 
Рес публикасы Үкіметінің 2016 жылғы 18 ақпандағы 
№76 қаулысымен бекітілген Ішкі мемлекеттік аудит 
жə не қаржылық бақылау жүргізу қағидаларын білу.
Қазақстан Республикасының қаржы-экономикалық сая-
сатының негізгі бағыттарын, Қазақстан Республика сының 
бюджеттік, еңбек, əкімшілік, азаматтық заңнамасын, 
жоспарлау жəне мемлекеттік бюджеттің орындалуы 
саласындағы мемлекеттік саясат мəселелері жөніндегі, 
мемлекеттік сатып алу саласындағы заңнаманы, ауди-
торлық қызмет, бухгалтерлік есеп жəне қаржылық есеп-
тілік саласындағы, мемлекеттік қаржылық бақылау 
орган  дарының қызметін реттейтін нормативтік құқықтық 
актілерді білу, Министрлік қызметі саласындағы норма-
тивтік құқықтық актілерді міндетті түрде білу, Қазақстан 
Республикасының мемлекеттік тілін білгені жөн. Мемле-
кеттік қызмет істері жөніндегі уəкілетті органның актімен 
бекітілген «Б» корпусының мемлекеттік əкімшілік лауа-
зымдарына қойылатын үлгілік біліктілік талаптарына сəй-
кес құзыреттердің болуы.

Практикалық 
тəжірибесі

 Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі уəкілетті органның 
актімен бекітілген «Б» корпусы мемле кеттік əкімшілік 
лауазымдарының санаттарына қойылатын үлгілік білік-
тілік талаптарына сəйкес. Компьютерде Microsoft Offi ce 
бағдарламалар пакетімен, электрондық құжат айна-
лымының жүйесімен жұмыс істей білу.

 Функционалдық 
міндеттері 

Басқармаға басшылықты жүзеге асыру: Басқарма қызмет-
керлерінің жұмысын ұйымдастыру, үйлестіру жəне 
бақылау. Тəуекелдерді басқару жүйесі негізінде ішкі мемле-
кеттік аудит объектілерінің тізбесін қалыптастыру бойынша 
жұмыстарды ұйымдастыру, Министрліктің құрылымдық 
бөлімшелерінің қызметін, ведомстволардың аумақтық 
органдарының, ведомстволық бағынысты ұйымдардың 
қаржылық-шаруашылық қызметінің алдына қойылған 
мақсаттары мен міндеттеріне қол жеткізу бойынша 
функ цияларын талдау, бағалау жəне тексеру, кадрлық, 
қаржылық жəне өзге де ресурстарды басқару, сондай-ақ 
аудит объектілерінің қызметін жетілдіруге бағдарланған 
басқару процестерін оңтайландыру бойынша қабылданып 
жатқан шараларды басқару, Министрліктің Стратегиялық 
жəне операциялық жоспарларын іске асыру бойынша 
талдаудың жүзеге асырылуын бақылау.

  
Ішкі аудит, мониторинг жəне қаржылық бақылау басқармасының 
бас сарапшысы (екі бірлік), С-4 санаты, 07-01-02, 07-01-03

Өлшемшарттар Талаптар
Білімі Əлеуметтік ғылымдар, экономика жəне бизнес (қаржы, 

экономика, есепке алу жəне аудит, мемлекеттік аудит, 
менеджмент, мемлекеттік жəне жергілікті басқару) немесе 
құқық (құқықтану) мамандықтары бойынша жоғары немесе 
жоғары оқу орнынан кейінгі білім. Мемлекеттік аудитор 
сертификатының бар болуы.

Кəсіби 
құзыреттілігі

 Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі уəкілетті органның 
бұйрығымен бекітілген «Б» корпусының мемлекеттік 
əкім шілік лауазымдарына орналасуға кандидаттарды 
Қазақстан Республикасының мемлекеттік тілі мен заңна-
масын білуге тестілеу бағдарламасында көзделген Қазақ-
стан Республикасының заңнамасын, денсаулық сақтау 
саласындағы қатынастарды реттейтін нормативтік құқық-
тық актілерді білу. Ішкі аудит қызметтерінің қызметкер-
леріне арналған үлгілік біліктілік талаптарына сəйкес

нормативтік құқықтық актілерді, Қазақстан Республикасы 
Үкіметінің 2016 жылғы 18 ақпандағы № 76 қаулысымен 
бекітілген Ішкі мемлекеттік аудит жəне қаржылық бақылау 
жүргізу қағидаларын білу. Қазақстан Республикасының

қаржы-экономикалық саясатының негізгі бағыттарын, 
Қазақстан Республикасының бюджеттік, еңбек, əкімшілік, 
азаматтық заңнамасын, жоспарлау жəне мемлекеттік 
бюджеттің орындалуы саласындағы мемлекеттік саясат 
мəселелері жөніндегі, мемлекеттік сатып алу саласындағы 
заңнаманы, аудиторлық қызмет, бухгалтерлік есеп жəне 
қаржылық есептілік саласындағы, мемлекеттік қаржылық 
бақылау органдарының қызметін реттейтін нормативтік 
құқықтық актілерді білу, Министрлік қызметі саласындағы 
нормативтік құқықтық актілерді міндетті түрде білу, Қа-
зақстан Республикасының мемлекеттік тілін білгені жөн.
Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі уəкілетті органның 
актімен бекітілген «Б» корпусының мемлекеттік əкімшілік 
лауазымдарына қойылатын үлгілік біліктілік талаптарына 
сəйкес құзыреттердің болуы.

Практикалық 
тəжірибесі

 Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі уəкілетті органның 
актімен бекітілген «Б» корпусы мемлекеттік əкімшілік 
лауа зымдарының санаттарына қойылатын үлгілік білік-
тілік талаптарына сəйкес. Компьютерде Microsoft Offi ce 
бағдарламалар пакетімен, электрондық құжат айна-
лымының жүйесімен жұмыс істей білу.

Функционалдық 
міндеттері

Тəуекелдерді басқару жүйесі негізінде ішкі мемлекеттік 
аудит объектілернің тізбесін қалыптастыруға қатысу, 
Ми нистрліктің құрылымдық бөлімшелерінде, ведомство-
лардың аумақтық органдарында, ведомстволық бағынысты 
ұйымдарының қаржы-шарушылық қызметіннде алға 
қойылған мақсаттары мен міндеттеріне қол жеткізу бойын-
ша республикалық бюджеттің орындалуына ішкі мемле-
кеттік аудитті, кадрларды, қаржылық жəне өзге де ресурс-
тарлды басқару, сондай-ақ аудит объектілерінің қызметін 
жетілдіруге бағытталған басқару процестерін оңтайландыру 
бойынша қабылданған шараларды басқару, Министрліктің 
стратегиялық жəне операциялық жоспарларының іске 
асырылуына талдау жүзеге асыру. талдауды жүзеге асы-
руға арналған аудит, бақылау объектілерінің қызметін 
жетілдіруге бағытталған басқарушылық үрдістерін оңтай-
ландыру бойынша қабылданған шараларды жүзеге асыру.

  
Ішкі аудит жəне ішкі бақылау жүйесін бағалау басқармасы – 07-02

  Ішкі аудит жəне ішкі бақылау жүйесін бағалау басқармасының 
басшысы, С-3 санаты, 07-02-01

Өлшемшарттар Талаптар
Білімі Əлеуметтік ғылымдар, экономика жəне бизнес (қаржы, 

экономика, есепке алу жəне аудит, мемлекеттік аудит, 
менеджмент, мемлекеттік жəне жергілікті басқару) немесе 
құқық (құқықтану) мамандықтары бойынша жоғары немесе 
жоғары оқу орнынан кейінгі білім. Мемлекеттік аудитор 
сертификатының бар болуы.

Кəсіби 
құзыреттілігі

 Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі уəкілетті органның 
бұйрығымен бекітілген «Б» корпусының мемлекеттік 
əкімшілік лауазымдарына орналасуға кандидаттарды 
Қазақстан Республикасының мемлекеттік тілі мен заңна-
масын білуге тестілеу бағдарламасында көзделген 
Қазақ стан Республикасының заңнамасын, денсаулық 
сақтау саласындағы қатынастарды реттейтін нормативтік 
құқықтық актілерді білу. Ішкі аудит қызметтерінің қызмет-
кер леріне арналған үлгілік біліктілік талаптарына сəй  кес 
нормативтік құқықтық актілерді, Қазақстан Рес  пуб  ликасы 
Үкіметінің 2016 жылғы 18 ақпандағы №76 қау  лысымен 
бекітілген Ішкі мемлекеттік аудит жə не қар жылық бақылау 
жүргізу қағидаларын білу. Қазақ  стан Республикасының 
қаржы-экономикалық сая сатының негізгі бағыттарын, 
Қазақстан Республика сының бюджеттік, еңбек, əкімшілік, 
азаматтық заңнамасын, жоспарлау жəне мемлекеттік 
бюджеттің орындалуы саласындағы мемлекеттік саясат 
мəселелері жөніндегі, мемлекеттік сатып алу саласындағы 
заңнаманы, ауди торлық қызмет, бухгалтерлік есеп жəне 
қаржылық есеп тілік саласындағы, мемлекеттік қаржылық 
бақылау органдарының қызметін реттейтін нормативтік 
құқықтық актілерді білу, Министрлік қызметі саласындағы 
норма тивтік құқықтық актілерді міндетті түрде білу, 
Қазақстан Республикасының мемлекеттік тілін білгені жөн. 
Мемле кеттік қызмет істері жөніндегі уəкілетті органның 
актімен бекітілген «Б» корпусының мемлекеттік əкімшілік 
лауа зымдарына қойылатын үлгілік біліктілік талаптарына 
сəйкес құзыреттердің болуы.

Практикалық 
тəжірибесі

 Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі уəкілетті органның 
актімен бекітілген «Б» корпусы мемлекеттік əкімшілік 
лауазымдарының санаттарына қойылатын үлгілік білік-
тілік талаптарына сəйкес. Компьютерде Microsoft Offi ce 
бағдарламалар пакетімен, электрондық құжат айна лымы-
ның жүйесімен жұмыс істей білу.

Функционалдық 
міндеттері

Басқарманы басқаруды жүзеге асыру: басқарма қызмет-
кер лерінің жұмысын үйлестіру жəне бақылау. Тəуекел-
дерді басқару жүйесі негізінде ішкі мемлекеттік аудит 
объектілернің тізімін қалыптастыру бойынша жұмыстарды 
ұйымдастыру, Министрліктің құрылымдық бөлімшелерінің 
қызметін, ведомствоның өңірлік органдарының, ведомствоға 
бағынысты ұйымдарының алдына қойылған мақсаттары 
мен тапсырмаларының жетістіктері бойынша қаржылық-
шаруашылық қызметінің қызметтік талдауын, бағалауын 
жəне тексеруді, кадрларды басқару, қаржылық жəне басқа 
да ресурстармен, сондай-ақ аудит объектілерінің қыз метін 
жетілдіруге бағытталған басқарушылық үрдістерін оңтай-
ландыру бойынша қабылданған шараларды жүзеге асыру.

  
Ішкі аудит жəне ішкі бақылау жүйесін бағалау басқармасының бас 

сарапшысы (екі бірлік), С-4 санаты, 07-02-02, 07-02-03
Өлшемшарттар  Талаптар
Білімі Əлеуметтік ғылымдар, экономика жəне бизнес (қаржы, 

экономика, есепке алу жəне аудит, мемлекеттік аудит, 
менеджмент, мемлекеттік жəне жергілікті басқару) немесе 
құқық (құқықтану) мамандықтары бойынша жоғары немесе 
жоғары оқу орнынан кейінгі білім. Мемлекеттік аудитор 
сертификатының бар болуы.

Кəсіби 
құзыреттілігі

 Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі уəкілетті органның 
бұйрығымен бекітілген «Б» корпусының мемлекеттік əкім-
шілік лауазымдарына орналасуға кандидаттарды Қа-
зақстан Республикасының мемлекеттік тілі мен заңна-
масын білуге тестілеу бағдарламасында көздел ген Қазақ-
стан Республикасының заңнамасын, денсаулық сақтау 
саласындағы қатынастарды реттейтін нормативтік құқықтық 
актілерді білу. Ішкі аудит қызметтерінің қызмет керлеріне 
арналған үлгілік біліктілік талаптарына сəйкес нормативтік 
құқықтық актілерді, Қазақстан Респуб ликасы Үкіметінің 
2016 жылғы 18 ақпандағы №76 қаулысымен бекітілген 
Ішкі мемлекеттік аудит жəне қаржылық бақылау жүргізу 
қағидаларын білу. Қазақ стан Республикасының қаржы-
экономикалық саясаты ның негізгі бағыттарын, Қазақстан 
Республикасының бюджеттік, еңбек, əкімшілік, азаматтық 
заңнамасын, жоспарлау жəне мемлекеттік бюджеттің 
орындалуы саласындағы мемлекеттік саясат мəселелері 
жөніндегі, мемлекеттік сатып алу саласындағы заңнаманы, 
аудиторлық қызмет, бухгалтерлік есеп жəне қаржылық 
есептілік саласындағы, мемлекеттік қаржылық бақылау 
органдарының қызметін реттейтін нормативтік құқықтық 
актілерді білу, Министрлік қызметі саласындағы нор-
мативтік құқықтық актілерді міндетті түрде білу, Қазақстан 
Республикасының мемлекеттік тілін білгені жөн. Мемле-
кеттік қызмет істері жөніндегі уəкілетті органның актімен

бекітілген «Б» корпусының мемлекеттік əкімшілік лауа-
зымдарына қойылатын үлгілік біліктілік талаптарына сəйкес 
құзыреттердің болуы.

Практикалық 
тəжірибесі

 Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі уəкілетті органның 
актімен бекітілген «Б» корпусы мемлекеттік əкімшілік 
лауазымдарының санаттарына қойылатын үлгілік білік-
тілік талаптарына сəйкес. Компьютерде Microsoft Offi ce 
бағдарламалар пакетімен, электрондық құжат айна-
лымының жүйесімен жұмыс істей білу.

Функционалдық 
міндеттері

Тəуекелдерді басқару жүйесі негізінде ішкі мемлекеттік 
аудит объектілерінің тізбесін қалыптастыруға қатысу, 
Министрліктің құрылымдық бөлімшелерінде, ведом-
ствоның өңірлік органдарынында республикалық бюд-
жеттің орындалуы үшін ішкі мемлекеттік аудитті, ведом-
ствоға бағынысты ұйымдарының алдына қойылған мақ-
сат тары мен тапсырмаларының жетістіктері бойынша 
қаржы лық-шаруашылық қызметін, кадрларды басқару, 
қаржылық жəне басқа да ресурстармен, сондай-ақ аудит 
объектілерінің қызметін жетілдіруге бағытталған басқа-
рушылық процестерін оңтайландыру, аудит объектілеріне 
бағытталған ұсыныстарды орындау үшін мониторинг 
жүргізу бойынша қабылданған шараларды жүзеге асыру.

  
Стратегия жəне халықаралық ынтымақтастық департаменті-08
  Стратегия жəне халықаралық ынтымақтастық департаментінің 

директоры, С-1 санаты, 08-1
Өлшемшарттар Талаптар
Білімі Денсаулық сақтау жəне əлеуметтік қамтамасыз ету (жалпы 

медицина, стоматология, қоғамдық денсаулық сақтау, 
медициналық-профилактикалық іс) немесе əлеуметтік 
ғылымдар, экономика жəне бизнес (экономика, мемлекеттік 
жəне жергілікті басқару) немесе құқық (құқықтану), немесе 
гуманитарлық ғылымдар (халықаралық қатынастар) ма-
мандықтары бойынша жоғары немесе жоғары оқу орнынан 
кейінгі білім. Мүмкіндігінше қоғамдық денсаулық сақтау, 
экономика немесе іскерлік басқару бойынша магистр 
дəрежесінің болуы.

Кəсіби 
құзыреттілігі

 Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі уəкілетті органның 
бұйрығымен бекітілген «Б» корпусының мемлекеттік 
əкім шілік лауазымдарына орналасуға кандидаттарды 
Қазақстан Республикасының мемлекеттік тілі мен заң-
намасын білуге тестілеу бағдарламасында көздел ген 
Қазақстан Республикасының заңнамасын, денсау лық 
сақтау саласындағы қатынастарды реттей тін нормативтік 
құқықтық актілерді білу. Мемле кеттік қызмет істері жөніндегі 
уəкілетті органның актімен бекітілген «Б» корпусының 
мемлекеттік əкімшілік лауазымдарына қойылатын үлгілік 
біліктілік талаптарына сəйкес құзыреттердің болуы.

Практикалық 
тəжірибесі

 Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі уəкілетті органның 
бұйрығымен бекітілген «Б» корпусы мемлекеттік əкімшілік 
лауазымдарының санаттарына қойылатын үлгілік білік-
тілік талаптарына сəйкес. Компьютерде Microsoft Offi ce 
бағдарламалар пакетімен, электрондық құжат айна-
лымының жүйесімен жұмыс істей білу.

Функционалдық 
міндеттері

Департаменттің құзыретіне кіретін мəселелер бойынша 
Қазақстан Республикасы Президентінің, Қазақстан Рес-
публикасы Үкіметінің жəне Министрлік басшылығының 
шешімдері мен тапсырмаларының жəне мемлекеттік 
жоспарлау жүйесінің құқықтық актілерінің орындалуына 
жалпы басшылық жасау, стратегияны əзірлеу, бақылауды 
жəне тексеруді жүзеге асыру. Департаменттің құзыреті 
шеңберінде заң жобаларын жəне нормативтік құқықтық 
актілердің жобаларын əзірлеуге басшылық жасау, 
стратегиялық құжаттар мен операциялық жоспарлардың 
орындалуын бақылау, Министрліктің мүдделі құрылымдық 
бөлімшелерімен бірлесіп Денсаулық сақтау саласында 
ақпараттық-талдау материалдарын, баяндамаларды 
дайындау. Стратегиялық мақсаттар мен міндеттерге қол 
жеткізу жəне іске асыру бойынша Министрлік қызметінің 
тиімділігін жыл сайынғы бағалау жөніндегі жұмысқа бас-
шылық жасау, Министрлік басшылығы жүктеген өзге де 
өкілеттіктерді орындау. Халықаралық ұйымдармен өз-
ара іс-қимыл бойынша жұмысты үйлестіру; Денсаулық 
сақтау саласындағы халықаралық тəжірибені талдау; 
жетекшілік ететін бөлімдер бойынша шет мемлекеттермен 
халықаралық ынтымақтастықты дамыту мəселелері бо-
йынша нақты ұсыныстар əзірлеу. Құзыреті шегінде мем-
лекеттік органдармен, құрылымдық бөлімшелермен, 
ведомстволық бағынысты ұйымдармен жəне басқа да 
ұйымдармен өзара іс-қимыл бойынша Департаменттің 
қызметін үйлестіру. Мемлекет басшыларының, мемлекеттік 
ұйымдар басшыларының ресми сапарлары барысында 
қол жеткізілген уағдаластықтардың іске асырылуын ба-
қылау. Шетелдік делегациялардың министрлікке ресми 
сапарларын ұйымдастыруды бақылау. Қызметтік құжат-
тарды, азаматтардың хаттары мен өтініштерін қарау, 
олардың орындалуын бақылау

  
Стратегия жəне халықаралық ынтымақтастық департаменті 

директорының орынбасары, С-2 санаты, 08-2
 Өлшемдер  Талаптар

Білім Денсаулық сақтау жəне əлеуметтік қамтамасыз ету (жалпы 
медицина, стоматология, қоғамдық денсаулық сақтау, 
медициналық-профилактикалық іс) немесе əлеуметтік 
ғылымдар, экономика жəне бизнес (экономика, мемлекеттік 
жəне жергілікті басқару) немесе құқық (құқықтану) маман-
дықтары бойынша жоғары немесе жоғары оқу орнынан 
кейінгі білім.

Кəсіби 
құзыреттілігі

 Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі уəкілетті органның 
бұйрығымен бекітілген «Б» корпусының мемлекеттік 
əкімшілік лауазымдарына орналасуға кандидаттарды 
Қазақстан Республикасының мемлекеттік тілі мен заңна-
масын білуге тестілеу бағдарламасында көздел ген Қазақ-
стан Республикасының заңнамасын, денсаулық сақтау 
саласындағы қатынастарды реттейтін нормативтік құқық-
тық актілерді білу. Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі 
уəкілетті органның актімен бекітілген «Б» корпусының 
мемлекеттік əкімшілік лауазымдарына қойылатын үлгілік 
біліктілік талаптарына сəйкес құзыреттердің болуы.

Практикалық 
тəжірибесі

 Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі уəкілетті органның 
бұйрығымен бекітілген «Б» корпусы мемлекеттік əкімшілік 
лауазымдарының санаттарына қойылатын үлгілік білік-
тілік талаптарына сəйкес. Компьютерде Microsoft Offi ce 
бағдарламалар пакетімен, электрондық құжат айна-
лымының жүйесімен жұмыс істей білу.

Функционалдық 
міндеттері

Департаменттің құрылымдық бөлімшелерін жалпы 
үйлестіру, Департаменттің өкілеттіктері шеңберінде 
Минис трліктің басқа құрылымдық бөлімшелерімен жəне 
мемлекеттік органдармен өзара іс-қимылы. Департаменттің 
құзыретіне кіретін мəселелер бойынша Қазақстан Респуб-
ликасы Президентінің, Қазақстан Республикасы Үкіме-
тінің жəне Министрлік басшылығының шешімдері мен 
тапсырмаларының жəне мемлекеттік жоспарлау жүйесінің 
құқықтық актілерінің орындалуын бақылауды жəне тексе руді 
жүзеге асыру. Департамент құзыреті шеңберінде норма-
тивтік құқықтық актілердің жобаларын əзірлеуге бас шылық 
жасау, стратегиялық құжаттар мен операциялық жос-
парлардың орындалуын бақылау, Денсаулық сақтау саласы 

(Жалғасы 21-бетте) 

(Жалғасы. Басы 18-19-беттерде) 
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(Жалғасы. Басы 18-20-беттерде) 

(Жалғасы 22-бетте) 

бойынша ақпараттық-талдау материалдарын дайындау. 
Стратегиялық мақсаттар мен міндеттерге қол жеткізу 
жəне іске асыру бойынша министрлік қызметінің тиімділігін 
жыл сайынғы бағалау бойынша жұмысқа басшылық 
ету, басшылық жүктеген өзге де өкілеттіктерді орындау. 
Денсаулық сақтау саласында ақпараттық-талдау материал-
дарын, баяндамаларды дайындау.

  
Стратегия жəне халықаралық ынтымақтастық
департаменті директорының орынбасары, 

С-2 санаты, 08-3
Өлшемдер Талаптар

Білім Денсаулық сақтау жəне əлеуметтік қамтамасыз ету (жалпы 
медицина, стоматология, қоғамдық денсаулық сақтау, 
медициналық-профилактикалық іс, фармация) немесе 
құқық (юриспруденция, халықаралық құқық) немесе гума-
нитарлық ғылымдар (халықаралық қатынастар) маман-
дықтары бойынша жоғары немесе жоғары оқу орнынан 
кейінгі білім. Жоғары жəне жоғары оқу орындарынан 
кейінгі білім бағдарламалары бойынша шетелдің жоғары 
оқу орындарында Шетелде кадрлар даярлау жөніндегі 
республикалық комиссия бекітетін жоғарыда көрсетілген 
басым мамандықтар бойынша оқуды аяқтауы, жоғары 
оқу орындарынан кейінгі білімі (магистратура) жəне шет 
тілдерін меңгеруі.

Кəсіби 
құзыреттілігі

 Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі уəкілетті органның 
бұйрығымен бекітілген «Б» корпусының мемлекеттік 
əкімшілік лауазымдарына орналасуға кандидаттарды 
Қазақстан Республикасының мемлекеттік тілі мен заңна-
масын білуге тестілеу бағдарламасында көздел ген 
Қазақстан Республикасының заңнамасын, ден саулық 
сақтау саласындағы қатынастарды реттейтін нормативтік 
құқықтық актілерді білу. Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі 
уəкілетті органның актімен бекітілген «Б» корпусының 
мемлекеттік əкімшілік лауазымдарына қойылатын үлгілік 
біліктілік талаптарына сəйкес құзыреттердің болуы.

Практикалық 
тəжірибесі

 Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі уəкілетті органның 
бұйрығымен бекітілген «Б» корпусы мемлекеттік əкімшілік 
лауазымдарының санаттарына қойылатын үлгілік білік-
тілік талаптарына сəйкес. Компьютерде Microsoft Offi ce 
бағдарламалар пакетімен, электрондық құжат айна-
лымының жүйесімен жұмыс істей білу.

Функционалдық 
міндеттері

Департаменттің құрылымдық бөлімшелерінің жұмы-
сын басқару, ұйымдастыру, жоспарлау, реттеу, талдау 
жəне бақылау, стратегиялық бағдарламалық құжат-
тарды əзірлеу жəне іске асыруды ұйымдастыру. Халық-
аралық ұйымдармен өзара іс-қимыл бойынша жұмыс ты 
ұйымдастыру; Денсаулық сақтау саласындағы халық-
аралық тəжірибені талдау; жетекшілік ететін бөлім дер 
бойынша шет мемлекеттермен халықаралық ынты-
мақ тастықты дамыту мəселелері бойынша нақты ұсы-
ныстар əзірлеу. Үкіметаралық комиссиялардың жұмысын 
жүргізу жəне қатысу. Денсаулық сақтау саласындағы 
мəселелер бойынша ведомствоаралық, үкіметаралық 
жəне мемлекетаралық деңгейлердегі екіжақты жəне 
көпжақты ынтымақтастықты кеңейту саласындағы заң-
наманы жетілдіруге бағытталған нормативтік құқықтық 
актілердің жобаларын əзірлеуді ұйымдастыру, əзірлеу. 
Мемлекет басшыларының, мемлекеттік ұйымдар басшы-
ларының ресми сапарлары барысында қол жеткізілген 
уағдаластықтарды іске асыруды ұйымдастыру, іске 
асыру. Шетелдік делегациялардың министрлікке ресми 
сапарларын ұйымдастыру. Денсаулық сақтау саласында 
ақпараттық-талдау материалдарын, баяндамаларды 
дайындау. Қызметтік құжаттарды, азаматтардың 
хаттары мен өтініштерін қарау, олардың орындалуын 
ұйымдастыру, оларды орындау.

 Стратегия жəне халықаралық ынтымақтастық департаменті 
директорының орынбасары, С-2 санаты, 08-4

Өлшемдер Талаптар
Білім Денсаулық сақтау жəне əлеуметтік қамтамасыз ету (жалпы 

медицина, стоматология, қоғамдық денсаулық сақтау, 
медициналық-профилактикалық іс) немесе əлеуметтік 
ғылымдар, экономика жəне бизнес (жобаларды басқару, 
экономика, менеджмент, мемлекеттік жəне жергілікті 
басқару) немесе құқық (юриспруденция) мамандықтары 
бойынша жоғары немесе жоғары оқу орнынан кейінгі білім

Кəсіби 
құзыреттілігі

 Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі уəкілетті органның 
бұйрығымен бекітілген «Б» корпусының мемлекеттік 
əкімшілік лауазымдарына орналасуға кандидаттарды 
Қазақстан Республикасының мемлекеттік тілі мен заңна-
масын білуге тестілеу бағдарламасында көзделген Қазақ-
стан Республикасының заңнамасын, денсаулық сақтау 
саласындағы қатынастарды реттейтін нормативтік құқық-
тық актілерді білу. Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі 
уəкілетті органның актімен бекітілген «Б» корпусының 
мемлекеттік əкімшілік лауазымдарына қойылатын үлгілік 
біліктілік талаптарына сəйкес құзыреттердің болуы.

Практикалық 
тəжірибесі

 Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі уəкілетті органның 
бұйрығымен бекітілген «Б» корпусы мемлекеттік əкімшілік 
лауазымдарының санаттарына қойылатын үлгілік білік-
тілік талаптарына сəйкес. Компьютерде Microsoft Offi ce 
бағдарламалар пакетімен, электрондық құжат айна-
лымының жүйесімен жұмыс істей білу.

Функционалдық 
міндеттері

Департаменттің құрылымдық бөлімшелерін жалпы 
үйлес тіру, Департаменттің өкілеттіктері шеңберінде 
Министрліктің басқа құрылымдық бөлімшелерімен жəне 
мемлекеттік органдармен өзара іс-қимылы. Депар-
таменттің құзыретіне кіретін мəселелер бойынша Қа-
зақстан Республикасы Президентінің, Қазақстан Респуб-
ликасы Үкіметінің жəне Министрлік басшылығының 
ше шім дері мен тапсырмаларының жəне мемлекеттік 
жоспарлау жүйесінің құқықтық актілерінің орындалуын 
бақылауды жəне тексеруді жүзеге асыру. Департамент 
құзыреті шеңберінде нормативтік құқықтық актілердің 
жобаларын əзірлеуге басшылық жасау, стратегиялық 
құжаттардың орындалуын бақылау, Денсаулық сақтау 
саласы бойынша ақпараттық-талдау материалдарын 
дайындау. Жобалық басқару, денсаулық сақтау жүйесінде 
реформалауды іске асыру мəселелері бойынша Ми-
нис трлік пен саланың негізгі бағыттарын əзірлеу. Ден-
саулық сақтау жүйесін реформалау мен дамытуды 
іске асыру жөніндегі министрліктің қызметін үйлестіру. 
Денсаулық сақтау саласын реформалауға бағытталған 
заң жобалары мен нормативтік құқықтық актілердің 
жобаларын əзірлеу. Денсаулық сақтаудың қолданыстағы 
бағдарламаларын жетілдіру жəне жаңа бағдарламаларын 
құру бойынша жобаларды əзірлеуге қатысу. Денсаулық 
сақтау жобаларын іске асыру мониторингі мəселелерін 
курациялау. Денсаулық сақтау саласында ақпараттық-
талдау материалдарын, баяндамаларды дайындау. 
Қызметтік құжаттарды, азаматтардың хаттары мен 
өтініштерін қарау, олардың орындалуын ұйымдастыру, 
оларды орындау.

  Стратегиялық жоспарлау жəне талдау басқармасы, 08-01
  Стратегиялық жоспарлау жəне талдау басқармасының басшысы,

С-3 санаты, 08-01-01
Өлшемдер Талаптар

Білім Денсаулық сақтау жəне əлеуметтік қамтамасыз ету (жалпы 
медицина, стоматология, қоғамдық денсаулық сақтау, 
медициналық-профилактикалық іс) немесе əлеуметтік 
ғылымдар, экономика жəне бизнес (экономика, мемлекеттік 
жəне жергілікті басқару), құқық (юриспруденция) 
мамандықтары бойынша жоғары немесе жоғары оқу 
орнынан кейінгі білім

Кəсіби 
құзыреттілігі

 Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі уəкілетті органның 
бұйрығымен бекітілген «Б» корпусының мемлекеттік 
əкімшілік лауазымдарына орналасуға кандидаттарды 
Қазақстан Республикасының мемлекеттік тілі мен заңна-
масын білуге тестілеу бағдарламасында көздел ген 
Қазақстан Республикасының заңнамасын, денсау лық 
сақтау саласындағы қатынастарды реттейтін нормативтік 
құқықтық актілерді білу. Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі 
уəкілетті органның актімен бекітілген «Б» корпусының 
мемлекеттік əкімшілік лауазымдарына қойылатын үлгілік 
біліктілік талаптарына сəйкес құзыреттердің болуы.

Практикалық 
тəжірибесі

 Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі уəкілетті органның 
бұйрығымен бекітілген «Б» корпусы мемлекеттік əкімшілік 
лауазымдарының санаттарына қойылатын үлгілік білік-
тілік талаптарына сəйкес. Компьютерде Microsoft Offi ce 
бағдарламалар пакетімен, электрондық құжат айна-
лымының жүйесімен жұмыс істей білу.

Функционалдық 
міндеттері

Басқарма жұмысын жалпы басқару, үйлестіру, жоспарлау. 
Басқарма қызметкерлерін, жұмысты жоспарлауды, бақы-
лауды, ұйымдастыруды жəне талдауды жүзеге асыру, 
басқармада өзара ауысымды қамтамасыз ету. Министр-
ліктің атынан басқа ұйымдардың кеңестеріне қатысу. 
Басқармаға келіп түсетін құжаттардың орындалуын 
бақы лауды жүзеге асыру, олардың сапалы жəне уақы-
тылы орындалуына талдау жүргізу. ҚР Премьер-Ми-
нистрі мен ҚР Денсаулық сақтау министрі арасындағы 
меморандумды келісу. Мемлекеттік бағдарламаларды, 
тұжырымдамаларды, стратегияларды əзірлеуге қатысу. 
Денсаулық сақтау саласындағы стратегиялық даму жос-
парларын жəне Министрліктің операциялық жоспарын 
əзірлеу. Денсаулық сақтау саласындағы нормативтік 
құқықтық актілерді əзірлеуге қатысу. Денсаулық сақтауды 
дамыту мəселелері бойынша ғылыми-практикалық кон-
ференцияларға, конгрестерге, симпозиумдарға, семи-
нарларға қатысу. Басқарманың құзыретіне кіретін мəсе-
лелер бойынша аумақтық денсаулық сақтау орган дарының 
жəне Министрлікке ведомстволық бағынысты ұйымдардың 
қызметін үйлестіру. Басқарма құзыретіне кіретін мəселелер 
бойынша денсаулық сақтау органдары мен ұйымдарына 
практикалық жəне əдістемелік көмек көрсету

  
Стратегиялық жоспарлау жəне талдау басқармасының бас 
сарапшысы С-4 санаты, (2 бірлік) 08-01-02, 08-01-03

Өлшемдер Талаптар
Білім Денсаулық сақтау жəне əлеуметтік қамтамасыз ету (жалпы 

медицина, стоматология, қоғамдық денсаулық сақтау, 
медициналық-профилактикалық іс) немесе əлеуметтік 
ғылымдар, экономика жəне бизнес (экономика, мемлекеттік 
жəне жергілікті басқару, менеджмент), немесе құқық 
(юриспруденция) мамандықтары бойынша жоғары немесе 
жоғары оқу орнынан кейінгі білім.

Кəсіби 
құзыреттілігі

 Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі уəкілетті органның 
бұйрығымен бекітілген «Б» корпусының мемлекеттік 
əкімшілік лауазымдарына орналасуға кандидаттарды 
Қазақстан Республикасының мемлекеттік тілі мен заң-
намасын білуге тестілеу бағдарламасында көзделген 
Қазақстан Республикасының заңнамасын, денсаулық 
сақтау саласындағы қатынастарды реттейтін нормативтік 
құқықтық актілерді білу. Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі 
уəкілетті органның актімен бекітілген «Б» корпусының 
мемлекеттік əкімшілік лауазымдарына қойылатын үлгілік 
біліктілік талаптарына сəйкес құзыреттердің болуы.

Практикалық 
тəжірибесі

 Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі уəкілетті органның 
бұйрығымен бекітілген «Б» корпусы мемлекеттік əкімшілік 
лауазымдарының санаттарына қойылатын үлгілік білік-
тілік талаптарына сəйкес. Компьютерде Microsoft Offi ce 
бағдарламалар пакетімен, электрондық құжат айна-
лымының жүйесімен жұмыс істей білу.

Функционалдық 
міндеттері

Басқармаға келіп түсетін құжаттарды орындау, олардың 
сапалы жəне уақытылы орындалуына талдау жүргізу, 
еңбек тəртібін сақтау. Денсаулық сақтау саласындағы 
мемлекеттік саясатты қалыптастыру бойынша ұсыныс-
тар əзірлеу: Мемлекет басшысының жыл сайынғы Жол-
дауларына, Қазақстан Республикасының 2025 жылға 
дейінгі Стратегиялық даму жоспарына ұсыныстар, Қа-
зақ стан Республикасының Премьер-Министрі мен Қа-
зақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрі 
арасындағы Меморандумның есебін əзірлеу жəне қа-
лыптастыру. Министрліктің стратегиялық жоспарын 
əзір  леу, Министрліктің стратегиялық жоспарының жəне 
Қа зақстан Республикасының 2025 жылға дейінгі Страте-
гиялық даму жоспарының есептерін қалыптастыру жəне 
талдау. «Стратегиялық мақсаттар мен міндеттерге қол 
жеткізу» бағыты бойынша Қазақстан Республикасы Ден-
саулық сақтау министрлігі қызметінің тиімділігін бағалауды 
жүргізуге қатысу жəне талдау. Басқарма құзыретіне кіре тін 
мəселелер бойынша жергілікті денсаулық сақтау орган-
дарына, ведомстволық бағынысты денсаулық сақ  тау 
ұйымдарына практикалық жəне əдістемелік көмек көрсету. 
Басқарма құзыретіне кіретін мəселелер бойынша Ми-
нистрліктің семинарларын, алқаларын, конфе рен ция ларын 
жəне талдамалық материалдарын дайындауға қатысу

  
Стратегиялық жоспарлау жəне талдау басқармасының сарапшысы

(2 бірлік), С-5 санаты, 08-01-04, 08-01-05
Өлшемдер Талаптар

Білім Денсаулық сақтау жəне əлеуметтік қамтамасыз ету (жалпы 
медицина, стоматология, қоғамдық денсаулық сақтау, 
медициналық-профилактикалық іс) немесе əлеуметтік 
ғылымдар, экономика жəне бизнес (экономика, мемлекеттік 
жəне жергілікті басқару, менеджмент) мамандықтары 
бойынша жоғары немесе жоғары оқу орнынан кейінгі білім.

Кəсіби 
құзыреттілігі

 Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі уəкілетті органның 
бұйрығымен бекітілген «Б» корпусының мемлекеттік 
əкімшілік лауазымдарына орналасуға кандидаттарды 
Қазақстан Республикасының мемлекеттік тілі мен заң-
намасын білуге тестілеу бағдарламасында көздел ген 
Қазақстан Республикасының заңнамасын, денсау лық 
сақ тау саласындағы қатынастарды реттей тін нормативтік 
құқықтық актілерді білу. Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі 
уəкілетті органның актімен бекітілген «Б» корпусының 
мем лекеттік əкімшілік лауазымдарына қойылатын үлгілік 
біліктілік талаптарына сəйкес құзыреттердің болуы.

Практикалық 
тəжірибесі

 Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі уəкілетті органның 
бұйрығымен бекітілген «Б» корпусы мемлекеттік əкімшілік 
лауазымдарының санаттарына қойылатын үлгілік білік-
тілік талаптарына сəйкес.  Компьютерде Microsoft Offi ce 
бағдарламалар пакетімен, электрондық құжат айна-
лымының жүйесімен жұмыс істей білу.

Функционалдық 
міндеттері

 Басқармаға келіп түсетін құжаттарды орындау, олардың 
сапалы жəне уақытылы орындалуына талдау жүргізу, еңбек 
тəртібін сақтау. Министрліктің операциялық жоспарын 
əзірлеу, мониторингілеу, есепті жəне оның талдауын 
қалыптастыру. Денсаулық сақтау саласындағы нормативтік 
құқықтық актілерді əзірлеуге қатысу. Министрліктің 
Стратегиялық жоспарын əзірлеуге жəне қалыптастыруға 
қатысу. Басқарма құзыретіне кіретін мəселелер бойынша 
жергілікті денсаулық сақтау органдарына, ведомстволық 
бағынысты денсаулық сақтау ұйымдарына практикалық 
жəне əдістемелік көмек көрсету. Басқарма құзыретіне 
кіретін мəселелер бойынша Министрліктің семинарларын, 
алқаларын, конференцияларын жəне талдамалық 
материалдарын дайындауға қатысу. 

  
Мониторинг жəне өңірлік даму басқармасы, 08-02

  Мониторинг жəне өңірлік даму басқармасының басшысы,
С-3 санаты, 08-02-01

 Өлшемдер  Талаптар
Білім Денсаулық сақтау жəне əлеуметтік қамтамасыз ету (жалпы 

медицина, стоматология, қоғамдық денсаулық сақтау, 
медициналық-профилактикалық іс) немесе əлеуметтік 
ғылымдар, экономика жəне бизнес (экономика, мемлекеттік 
жəне жергілікті басқару), немесе құқық (юриспруденция) 
мамандықтары бойынша жоғары немесе жоғары оқу 
орнынан кейінгі білім

Кəсіби 
құзыреттілігі

 Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі уəкілетті органның 
бұйрығымен бекітілген «Б» корпусының мемлекеттік 
əкімшілік лауазымдарына орналасуға кандидаттарды 
Қазақстан Республикасының мемлекеттік тілі мен заңна-
масын білуге тестілеу бағдарламасында көздел ген 
Қазақстан Республикасының заңнамасын, денсау лық 
сақтау саласындағы қатынастарды реттей тін нормативтік 
құқықтық актілерді білу. Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі 
уəкілетті органның актімен бекітілген «Б» корпусының 
мемлекеттік əкімшілік лауазымдарына қойылатын үлгілік 
біліктілік талаптарына сəйкес құзыреттердің болуы.

Практикалық 
тəжірибесі

 Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі уəкілетті органның 
бұйрығымен бекітілген «Б» корпусы мемлекеттік əкімшілік 
лауазымдарының санаттарына қойылатын үлгілік білік-
тілік талаптарына сəйкес. Компьютерде Microsoft Offi ce 
бағдарламалар пакетімен, электрондық құжат айна-
лымының жүйесімен жұмыс істей білу.

Функционалдық 
міндеттері

Басқарма басшысы – өңірлік даму инспекторы. Басқарма 
жұмысын жалпы басқару, үйлестіру, жоспарлау. Басқарма 
қызметкерлерін, жұмысты жоспарлауды, бақылауды, 
ұйымдастыруды жəне талдауды жүзеге асыру, басқармада 
өзара ауысымды қамтамасыз ету. Министрліктің атынан 
басқа ұйымдардың кеңестеріне қатысу. Басқармаға келіп 
түсетін құжаттардың орындалуын бақылауды жүзеге асыру, 
олардың сапалы жəне уақытылы орындалуына талдау 
жүргізу. Денсаулық сақтау саласындағы мемлекеттік бағ-
дарламалар мен мемлекеттік жоспарлау жүйесінің өзге 
де құжаттарын əзірлеу, мониторинг жүргізу. ҚР Денсаулық 
сақтау министрі мен облыстардың, республикалық маңызы 
бар қалалардың жəне астананың əкімдері арасындағы 
меморандумды келісу. Басқарманың құзыретіне кіретін 
мəселелер бойынша аумақтық денсаулық сақтау орган-
дарының жəне Министрлікке ведомстволық бағынысты 
ұйымдардың қызметін үйлестіру. Министрліктің Денсаулық 
сақтау саласындағы нормативтік құқықтық актілерін əзір-
леуге қатысу. Мемлекет Басшысының Жолдауын іске 
асыру жөніндегі жалпыұлттық жоспарды орындау жөніндегі 
іс-шаралар жоспарын əзірлеу жəне мониторингілеу. Аумақ-
тарды дамыту бағдарламаларын стратегиялық жəне өзге 
де директивтік құжаттарға сəйкестігі тұрғысынан келісу. 
Министрліктің талдамалық есептерін жəне ден саулық 
сақтау саласындағы ақпараттық-талдамалық мате риал-
дарды қалыптастыру. Басқарма құзыретіне кіре тін мəсе-
лелер бойынша жергілікті денсаулық сақтау орган дарына, 
ведомстволық бағынысты денсаулық сақтау ұйымдарына 
практикалық жəне əдістемелік көмек көрсету.

  
Мониторинг жəне өңірлік даму басқармасының бас сарапшысы

С-4 санаты, (4 бірлік), 08-02-02, 08-02-03, 08-02-04, 08-02-05
Өлшемдер Талаптар

Білім Денсаулық сақтау жəне əлеуметтік қамтамасыз ету 
(жалпы медицина, стоматология, қоғамдық денсаулық 
сақтау, медициналық-профилактикалық іс) немесе 
əлеуметтік ғылымдар, экономика жəне бизнес (экономика, 
мемлекеттік жəне жергілікті басқару), немесе құқық 
(юриспруденция) мамандықтары бойынша жоғары немесе 
жоғары оқу орнынан кейінгі білім

Кəсіби 
құзыреттілігі

 Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі уəкілетті органның 
бұйрығымен бекітілген «Б» корпусының мемлекеттік 
əкімшілік лауазымдарына орналасуға кандидаттарды 
Қазақстан Республикасының мемлекеттік тілі мен заңна-
масын білуге тестілеу бағдарламасында көзделген 
Қазақ стан Республикасының заңнамасын, денсаулық 
сақтау саласындағы қатынастарды реттейтін нормативтік 
құқықтық актілерді білу. Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі 
уəкілетті органның актімен бекітілген «Б» корпусының 
мемлекеттік əкімшілік лауазымдарына қойылатын үлгілік 
біліктілік талаптарына сəйкес құзыреттердің болуы.

Практикалық 
тəжірибесі

 Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі уəкілетті органның 
бұйрығымен бекітілген «Б» корпусы мемлекеттік əкімшілік 
лауазымдарының санаттарына қойылатын үлгілік білік-
тілік талаптарына сəйкес. Компьютерде Microsoft Offi ce 
бағдарламалар пакетімен, электрондық құжат айна-
лымының жүйесімен жұмыс істей білу.

Функционалдық 
міндеттері

 Бас сарапшы – өңірлік даму басқармасының инспекторы. 
Басқармаға келіп түсетін құжаттарды орындау, олардың 
сапалы жəне уақытылы орындалуына талдау жүргізу, 
еңбек тəртібін сақтау. Денсаулық сақтау саласындағы 
мемлекеттік бағдарламалар мен мемлекеттік жоспарлау 
жүйесінің өзге де құжаттарын əзірлеу, мониторинг жүр-
гізу. ҚР Денсаулық сақтау министрі мен облыстардың, 
республикалық маңызы бар қалалардың жəне астананың 
əкімдері арасындағы меморандумды, аумақтарды дамыту 
бағдарламаларын стратегиялық жəне өзге де директивтік 
құжаттарға сəйкестігі тұрғысынан келісу. Басқарманың 
құзыретіне кіретін мəселелер бойынша аумақтық ден-
саулық сақтау органдарының жəне Министрлікке ведом-
стволық бағынысты ұйымдардың қызметін үйлестіру. 
Мемлекет Басшысының Жолдауын іске асыру жөніндегі 
жалпыұлттық жоспарды орындау жөніндегі іс-шаралар 
жоспарын əзірлеу жəне мониторингілеу. Басқарма 
құзыретіне кіретін мəселелер бойынша жергілікті денсаулық 
сақтау органдарына, ведомстволық бағынысты денсаулық 
сақтау ұйымдарына практикалық жəне əдістемелік көмек 
көрсету. Министрліктің талдамалық есептерін жəне ден-
сау лық сақтау саласындағы ақпараттық-талдамалық 
ма териалдарды қалыптастыру. Басқарма құзыретіне 
кіретін мəселелер бойынша Министрліктің семинарларын, 
алқаларын, конференцияларын жəне талдамалық мате-
риалдарын дайындауға қатысу
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(Жалғасы 23-бетте) 

(Жалғасы. Басы 18-21-беттерде) 

Халықаралық ынтымақтастық басқармасы, 08-03
  Халықаралық ынтымақтастық басқармасының басшысы,

С-3 санаты, 08-03-01
Өлшемдер Талаптар

Білім Денсаулық сақтау жəне əлеуметтік қамтамасыз ету (жал-
пы медицина, стоматология, қоғамдық денсау лық сақ-
тау, медициналық-профилактикалық іс) немесе құқық 
(халықаралық құқық) немесе гуманитарлық ғылым дар 
(халықаралық қатынастар) мамандықтары бойынша жоғары 
немесе жоғары оқу орнынан кейінгі білім. Жоғары жəне 
жоғары оқу орындарынан кейінгі білім бағдарламалары 
бойынша шетелдің жоғары оқу орындарында, шетелде 
кадрлар даярлау жөніндегі республикалық комиссия 
бекітетін жоғарыда көрсетілген басым мамандықтар 
бойынша оқуды аяқтауы, жоғары оқу орындарынан кейінгі 
білімі (магистратура) жəне шет тілдерін меңгергені жөн.

Кəсіби 
құзыреттілігі

 Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі уəкілетті органның 
бұйрығымен бекітілген «Б» корпусының мемлекеттік 
əкімшілік лауазымдарына орналасуға кандидаттарды 
Қазақстан Республикасының мемлекеттік тілі мен заң-
намасын білуге тестілеу бағдарламасында көзделген 
Қазақстан Республикасының заңнамасын, денсаулық 
сақтау саласындағы қатынастарды реттейтін нормативтік 
құқықтық актілерді білу. Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі 
уəкілетті органның актімен бекітілген «Б» корпусының 
мемлекеттік əкімшілік лауазымдарына қойылатын үлгілік 
біліктілік талаптарына сəйкес құзыреттердің болуы.

Практикалық 
тəжірибесі

 Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі уəкілетті органның 
бұйрығымен бекітілген «Б» корпусы мемлекеттік əкімшілік 
лауазымдарының санаттарына қойылатын үлгілік білік-
тілік талаптарына сəйкес. Компьютерде Microsoft Offi ce 
бағдарламалар пакетімен, электрондық құжат айна-
лымының жүйесімен жұмыс істей білу.

Функционалдық 
міндеттері

 Денсаулық сақтау саласындағы халықаралық ынты-
мақтастық мəселелері бойынша Басқарманың жұмысына 
жалпы басшылық жасау, денсаулық сақтау саласындағы 
шет мемлекеттермен жəне халықаралық ұйымдармен 
халықаралық ынтымақтастықты дамыту бойынша 
жұмысты үйлестіру; Министрліктің құзыретіне кіретін 
мəселелер бойынша КО, ЕЭК, ДСҰ, ЕО, ЭЫДҰ, ТМД, 
ҰҚШҰ, ШЫҰ жəне т.б. интеграциялық бірлестіктермен 
байланысты дамытуға жəне өзара іс-қимыл жасауға 
жəрдемдесу. Халықаралық ынтымақтастық мəселелері 
бойынша мемлекеттік органдармен өзара іс-қимылды 
қамтамасыз ету, шетелдік тəжірибені тарту. Халықаралық 
ынтымақтастық мəселелері бойынша жоспарлар мен 
бағ дарламалардың іске асырылуын бақылау. Қазақстан 
Республикасы Президентінің, Қазақстан Респуб ликасы 
Үкіметінің жəне Министрлік басшылығының тап сыр  малары 
бойынша хаттарды, материалдар мен қорытындыларды 
дайындауды, заңды жəне жеке тұлғалардың өтініштерін 
қарауды қамтамасыз ету. Министрліктің құзыреті шегінде 
келісімдер, меморан думдар, ниет туралы хаттамалардың 
жобаларын əзірлеу жəне олар бойынша қорытындылар 
дайындау, Басқарма құзыретіне кіретін мəселелер бойынша 
Қазақстан Республикасы Президентінің, Қазақстан Респуб-
ликасы Үкіметінің жəне Министрлік басшылығының 
шешім дері мен тапсырмаларын бақылау жəне орындау. 
Ұсыныстарды талдау жəне ұсыну Министрліктің құзыретіне 
кіретін мəселелер бойынша КО мен БЭК шеңберінде 
интеграцияны тереңдетуге, ДСҰ-ға кіруіне (оның ішінде 
мультипликативтік əсерді бағалау) бағытталған халық-
аралық келісімдерді əзірлеу, жасасу, бекіту, іске асыру 
жəне қосу бойынша мемлекеттік органдармен жəне 
Министрліктің құрылымдық бөлімшелерімен жұмысты 
үйлестіру жəне өзара іс-қимыл жасау. Халықаралық 
шарттарды дайындау жəне кодтау бойынша келіссөздер 
процестеріне жəне сараптамалық жəне жұмыс топтарына 
қатысу, интеграциялық бірлестіктерге одан əрі ықпалдасу 
мəселелері бойынша талдамалық, анықтамалық жəне 
өзге де материалдарды дайындау. Шет мемлекеттермен 
ынтымақтастық туралы ұсыныстарды талдау, ұсыну, 
басқарманың құзыретіне кіретін мəселелер бойынша 
Қазақстан Республикасы Президентінің, Қазақстан Рес-
пуб ликасы Үкіметінің жəне Министрлік басшылығының 
шешімдері мен тапсырмаларының орындалуын бақылау 
жəне қамтамасыз ету, заңды жəне жеке тұлғалардың 
өтініштерін қарау. Басқарма құзыретіне кіретін мəселелер 
бойынша Министрліктің семинарларын, алқаларын, 
конференцияларын жəне талдамалық материалдарын 
дайындауды ұйымдастыру. Қазақстан Республикасының 
заңнамасына сəйкес өзге де міндеттерді орындау.

  
Халықаралық ынтымақтастық басқармасының бас сарапшысы

С-4 санаты, (3 бірлік), 08-03-02, 08-03-03, 08-03-04
Өлшемдер Талаптар

Білім Денсаулық сақтау жəне əлеуметтік қамтамасыз ету 
(жалпы медицина, стоматология, қоғамдық денсаулық 
сақтау, медициналық-профилактикалық іс) немесе құқық 
(халықаралық құқық) немесе гуманитарлық ғылымдар 
(халықаралық қатынастар) мамандықтары бойынша жоғары 
немесе жоғары оқу орнынан кейінгі білім. Жоғары жəне 
жоғары оқу орындарынан кейінгі білім бағдарламалары 
бойынша шетелдің жоғары оқу орындарында шетелде 
кадрлар даярлау жөніндегі республикалық комиссия 
бекітетін жоғарыда көрсетілген басым мамандықтар 
бойынша оқуды аяқтауы, жоғары оқу орындарынан кейінгі 
білімі (магистратура) жəне шет тілдерін білгенін жөн.

Кəсіби 
құзыреттілігі

 Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі уəкілетті органның 
бұйрығымен бекітілген «Б» корпусының мемлекеттік 
əкімшілік лауазымдарына орналасуға кандидаттарды 
Қазақстан Республикасының мемлекеттік тілі мен заң-
намасын білуге тестілеу бағдарламасында көзделген 
Қазақстан Республикасының заңнамасын, денсаулық 
сақтау саласындағы қатынастарды реттейтін нормативтік 
құқықтық актілерді білу. Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі 
уəкілетті органның актімен бекітілген «Б» корпусының 
мемлекеттік əкімшілік лауазымдарына қойылатын үлгілік 
біліктілік талаптарына сəйкес құзыреттердің болуы.

Практикалық 
тəжірибесі

 Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі уəкілетті органның 
бұйрығымен бекітілген «Б» корпусы мемлекеттік əкімшілік 
лауазымдарының санаттарына қойылатын үлгілік білік-
тілік талаптарына сəйкес. Компьютерде Microsoft Offi ce 
бағдарламалар пакетімен, электрондық құжат айна-
лымының жүйесімен жұмыс істей білу.

Функционалдық 
міндеттері

 Басқармаға келіп түсетін құжаттарды орындау, олардың 
сапалы жəне уақытылы орындалуына талдау жүргізу, 
еңбек тəртібін сақтау. Денсаулық сақтау саласындағы 
халықаралық ынтымақтастық мəселелері бойынша 
халықаралық ұйымдармен (БҰҰДБ, ДДҰ, ЮНИСЕФ, 
ЮСАИД, ЮНФПА жəне т.б.) ынтымақтастық мəселелері 
жөнінде ұсыныстар əзірлеу, Қазақстанда, халықаралық 
ұйымдармен іске асырылатын жəне іске асырылуы жос-
парланып отырған жобаларды мониторингілеу жəне 
ба қылау. Халықаралық ұйым өкілдерімен Министрлік 
басшылығының екі жақты кездесуін жəне келіссөздерін 
ұйымдастыру денсаулық сақтау саласындағы халықаралық 
ынтымақтастық жəне оларды түгендеу мəселелері бо-
йынша нормативтік құқықтық актілерді əзірлеу жəне келісу. 

Министрлік басшыларының қатысуымен Шетелдік ресми 
іс-сапарларға қажетті талдамалық материалдарды, 
баяндамаларды дайындау; ҚР Президентінің, ҚР Үкіметінің, 
Министрлік басшылығының тапсырмалары бойынша 
материалдарды дайындауды жүзеге асыру. Халықаралық 
ынтымақтастық жөніндегі басқа министрліктер мен 
ведомстволардың құрылымдық бөлімшелерімен, сондай-
ақ құжаттарды ресімдеу мəселелері бойынша СІМ бөлім-
шелерімен (консулдық қызмет департаменті жəне т. б.) 
өзара іс-қимыл жасау. Халықаралық ынты мақтастық 
мəселелері бойынша Министрліктің сайтына материалдар 
ұсыну. Басқарма мен министрліктің қыз мет аясына 
байланысты құжаттарды мемлекеттік, шетел тілдеріне 
аудару, Қазақстан Республикасы Прези дентінің, Қазақстан 
Республикасы Үкіметінің жəне Министрлік басшылығының 
тапсырмалары бойынша хаттар, материалдар мен 
қорытындылар дайындау, заңды жəне жеке тұлғалардың 
өтініштерін қарау. Басқарма құзыретіне кіретін мəселелер 
бойынша Министрліктің семинарларын, алқаларын, 
конференцияларын жəне талдамалық материалдарын 
дайындауға қатысу. Қазақстан Республикасының заңна-
масына сəйкес өзге де міндеттерді орындау.

  
Еуразиялық интеграция мəселелері басқармасы, 08-04

  Еуразиялық интеграция мəселелері басқармасының басшысы,
С-3 санаты, 08-04-01

Өлшемдер Талаптар
Білім Денсаулық сақтау жəне əлеуметтік қамтамасыз ету 

(жалпы медицина, стоматология, қоғамдық денсаулық 
сақтау, медициналық-профилактикалық іс, фармация) 
немесе құқық (халықаралық құқық) немесе гуманитарлық 
ғылымдар (халықаралық қатынастар) мамандықтары 
бойынша жоғары немесе жоғары оқу орнынан кейінгі білім. 
Кадрларды шетелде даярлау жөніндегі республикалық 
комиссия мақұлдаған жоғарыда көрсетілген басым 
мамандықтар бойынша шетелдік жоғары оқу орындарында 
жоғары жəне жоғары оқу орнынан кейінгі бағдарлама 
бойынша оқуды аяқтағаны жөн, жоғары оқу орнынан кейінгі 
білім (магистратура) жəне шет тілдерін меңгергені жөн.

Кəсіби 
құзыреттілігі

 Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі уəкілетті органның 
бұйрығымен бекітілген «Б» корпусының мемлекеттік 
əкімшілік лауазымдарына орналасуға кандидаттарды 
Қазақстан Республикасының мемлекеттік тілі мен 
заңнамасын білуге тестілеу бағдарламасында көзделген 
Қазақстан Республикасының заңнамасын, денсаулық 
сақтау саласындағы қатынастарды реттейтін нормативтік 
құқықтық актілерді білу. Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі 
уəкілетті органның актімен бекітілген «Б» корпусының 
мемлекеттік əкімшілік лауазымдарына қойылатын үлгілік 
біліктілік талаптарына сəйкес құзыреттердің болуы.

Практикалық 
тəжірибесі

 Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі уəкілетті органның 
бұйрығымен бекітілген «Б» корпусы мемлекеттік əкімшілік 
лауазымдарының санаттарына қойылатын үлгілік білік-
тілік талаптарына сəйкес. Компьютерде Microsoft Offi ce 
бағдарламалар пакетімен, электрондық құжат айна-
лымының жүйесімен жұмыс істей білу.

Функционалдық 
міндеттері

Министрліктің құзыретіне кіретін мəселелер бойынша 
байланыстарды дамытуға жəрдемдесу жəне КО, ЕЭК, 
ДСҰ, ЕО, ЭЫДҰ, ТМД, ҰҚШҰ, ШЫҰ жəне т. б. интег ра-
ция лық бірлестіктерімен өзара іс-қимыл жасау жөніндегі 
басқарманың жұмысына жалпы басшылық жасау. Ұсы-
ныстарды талдау жəне ұсыну мемлекеттік органдармен 
жəне Министрліктің құрылымдық бөлімшелерімен КО 
мен БЭК шеңберінде интеграцияны тереңдетуге, ДСҰ-ға 
кіруіне бағытталған халықаралық келісімдерді əзірлеу, 
жасасу, бекіту, іске асыру жəне оған қосылу бойынша 
жұмысты үйлестіру жəне өзара іс-қимыл жасау (оның 
ішінде (мультипликативтік əсерді бағалау). Халық аралық 
шарттарды дайындау жəне кодтау бойынша келіс-
сөздер процестеріне жəне сараптамалық жəне жұмыс 
топтарына қатысу. Интеграциялық бірлестіктерге одан 
əрі ықпалдасу мəселелері бойынша талдамалық, анықта-
малық жəне өзге де материалдарды дайындау, шет 
мемлекеттермен ынтымақтастық туралы ұсыныстарды 
талдау, ұсыну, басқарманың құзыретіне кіретін мəселе-
лер бойынша Қазақстан Республикасы Президентінің, 
Қазақ стан Республикасы Үкіметінің жəне Министрлік 
басшылығының шешімдері мен тапсырмаларының орын-
да луын бақылау жəне қамтамасыз ету. Басқарма құзы-
ретіне кіретін мəселелер бойынша Министрліктің семи-
нарларын, алқаларын, конференцияларын жəне тал да-
малық материалдарын дайындауға қатысу. Қазақстан 
Рес пуб ликасының заңнамасына сəйкес өзге де міндеттерді 
орындау.

  
Еуразиялық интеграция мəселелері басқармасының бас 

сарапшысы С-4 санаты, (1 бірлік), 08-04-02
Өлшемдер Талаптар

Білім Денсаулық сақтау жəне əлеуметтік қамтамасыз ету 
(жалпы медицина, стоматология, қоғамдық денсаулық 
сақтау, медициналық-профилактикалық іс, фармация) 
немесе құқық (халықаралық құқық) немесе гуманитарлық 
ғылымдар (халықаралық қатынастар) немесе білім беру 
(шет тілі: екі шет тілі) немесе гуманитарлық ғылымдар 
(аударма ісі) немесе қызметтер (туризм) мамандықтары 
бойынша жоғары немесе жоғары оқу орнынан кейінгі білім. 
Кадрларды шетелде даярлау жөніндегі республикалық 
комиссия мақұлдаған жоғарыда көрсетілген басым 
мамандықтар бойынша шетелдік жоғары оқу орындарында 
жоғары жəне жоғары оқу орнынан кейінгі бағдарлама 
бойынша оқуды аяқтағаны жөн, жоғары оқу орнынан кейінгі 
білім (магистратура) жəне шет тілдерін меңгергені жөн.

Кəсіби 
құзыреттілігі

 Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі уəкілетті органның 
бұйрығымен бекітілген «Б» корпусының мемлекеттік 
əкімшілік лауазымдарына орналасуға кандидаттарды 
Қазақстан Республикасының мемлекеттік тілі мен заң-
намасын білуге тестілеу бағдарламасында көзделген 
Қазақстан Республикасының заңнамасын, денсаулық 
сақтау саласындағы қатынастарды реттейтін нормативтік 
құқықтық актілерді білу. Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі 
уəкілетті органның актімен бекітілген «Б» корпусының 
мемлекеттік əкімшілік лауазымдарына қойылатын үлгілік 
біліктілік талаптарына сəйкес құзыреттердің болуы.

Практикалық 
тəжірибесі

 Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі уəкілетті органның 
бұйрығымен бекітілген «Б» корпусы мемлекеттік əкімшілік 
лауазымдарының санаттарына қойылатын үлгілік білік-
тілік талаптарына сəйкес. Компьютерде Microsoft Offi ce 
бағдарламалар пакетімен, электрондық құжат айна-
лымының жүйесімен жұмыс істей білу.

Функционалдық 
міндеттері

Басқармаға келіп түсетін құжаттарды орындау, олардың 
сапалы жəне уақытылы орындалуына талдау жүргізу, 
еңбек тəртібін сақтау. Министрліктің құзыретіне кіретін 
мəселелер бойынша КО, ЕЭК, ДСҰ, ЕО, ТМД, ҰҚШҰ, 
ШЫҰ интеграциялық бірлестіктерімен байланысты 
дамытуға жəне өзара іс-қимыл жасауға жəрдемдесу. Шет 
мемлекеттермен ынтымақтастық туралы ұсыныстарды 
талдау жəне ұсыну, Министрліктің құзыретіне кіретін 
мəселелер бойынша нормативтік құқықтық актілер 
мен халықаралық келісімдердің жобалары бойынша 
қорытындылар əзірлеу жəне дайындау. Министрліктің

құзыретіне кіретін мəселелер бойынша ЕЭК шеңберінде 
қабылдауға жоспарланған құжаттардың жобаларын, 
қабылданған жəне қабылданатын шешімдерді талдау жəне 
мониторингілеу. Жетекшілік ететін келісімдердің, бекітілген 
жоспарлар мен хаттамалық шешімдердің орындалуына 
Мониторинг жүргізу, келіссөздерді, қабылдауларды, 
жұмыс топтарын ұйымдастыру жəне қатысу, Қазақстан 
Республикасы Президентінің, Қазақстан Республикасы 
Үкіметінің жəне Министрлік басшылығының тапсырмалары 
бойынша ақпараттық-талдау материалдарын, хаттар мен 
қорытындылар дайындау. Заңды жəне жеке тұлғалардың 
өтініштерін қарау. Басқарма құзыретіне кіретін мəселелер 
бойынша Министрліктің семинарларын, алқаларын, 
конференцияларын жəне талдамалық материалдарын 
дайындауға қатысу. Қазақстан Республикасының заңнама-
сына сəйкес өзге де міндеттерді орындау.

  
Еуразиялық интеграция мəселелері басқармасының

сарапшысы С-5 санаты,
(1 бірлік), 08-04-03

Өлшемдер Талаптар
Білім Денсаулық сақтау жəне əлеуметтік қамтамасыз ету 

(жалпы медицина, стоматология, қоғамдық денсаулық 
сақтау, медициналық-профилактикалық іс, фармация) 
немесе құқық (халықаралық құқық) немесе гуманитарлық 
ғылымдар (халықаралық қатынастар) немесе білім беру 
(шет тілі: екі шет тілі) немесе гуманитарлық ғылымдар 
(аударма ісі) немесе қызметтер (туризм) мамандықтары 
бойынша жоғары немесе жоғары оқу орнынан кейінгі білім. 
Кадрларды шетелде даярлау жөніндегі республикалық 
комиссия мақұлдаған жоғарыда көрсетілген басым 
мамандықтар бойынша шетелдік жоғары оқу орындарында 
жоғары жəне жоғары оқу орнынан кейінгі бағдарлама 
бойынша оқуды аяқтағаны жөн, жоғары оқу орнынан кейінгі 
білім (магистратура) жəне шет тілдерін меңгергені жөн.

Кəсіби 
құзыреттілігі

 Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі уəкілетті органның 
бұйрығымен бекітілген «Б» корпусының мемлекеттік 
əкімшілік лауазымдарына орналасуға кандидаттарды 
Қазақстан Республикасының мемлекеттік тілі мен заң-
намасын білуге тестілеу бағдарламасында көзделген 
Қазақстан Республикасының заңнамасын, денсаулық 
сақтау саласындағы қатынастарды реттейтін нормативтік 
құқықтық актілерді білу. Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі 
уəкілетті органның актімен бекітілген «Б» корпусының 
мемлекеттік əкімшілік лауазымдарына қойылатын үлгілік 
біліктілік талаптарына сəйкес құзыреттердің болуы.

Практикалық 
тəжірибесі

 Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі уəкілетті органның 
бұйрығымен бекітілген «Б» корпусы мемлекеттік əкімшілік 
лауазымдарының санаттарына қойылатын үлгілік білік-
тілік талаптарына сəйкес. Компьютерде Microsoft Offi ce 
бағдарламалар пакетімен, электрондық құжат айналы-
мының жүйесімен жұмыс істей білу.

Функционалдық 
міндеттері

Басқармаға келіп түсетін құжаттарды орындау, олардың 
сапалы жəне уақытылы орындалуына талдау жүргізу, 
еңбек тəртібін сақтау. Нормативтік құқықтық актілер 
мен халықаралық келісімдердің жобалары бойынша 
қоры тындыларды əзірлеуге жəне дайындауға қатысу, 
Басқарма құзыреті мəселелері бойынша мемлекеттік 
органдармен жəне құрылымдық бөлімшелермен өзара 
іс-қимыл жасау. Кездесулер мен келіссөздерді өткізуге 
жəне қабылдауларды ұйымдастыруға қатысу. Басқарма 
қызметінің бағыттары бойынша ақпараттық-талдау 
материалдарын дайындауға қатысу, Денсаулық сақтау 
саласында шетелдік халықаралық тəжірибені талдау 
жəне ұсыну. Денсаулық сақтау мəселелері бойынша 
шет мемлекеттермен, халықаралық ұйымдармен жəне 
бірлестіктермен өзара іс-қимылды зерделеу жəне талдау. 
Қазақстан Республикасы Президентінің, Қазақстан 
Республикасы Үкіметінің жəне Министрлік басшылығының 
тапсырмалары бойынша хаттар, материалдар мен қоры-
тындылар дайындау, заңды жəне жеке тұлғалардың 
өтініштерін қарау. Басқарма құзыретіне кіретін мəселелер 
бойынша Министрліктің семинарларын, алқаларын, 
конференцияларын жəне талдамалық материалдарын 
дайындауға қатысу. Қазақстан Республикасының заңна-
масына сəйкес өзге де міндеттерді орындау

  
Жобалық менеджмент басқармасы, 08-05

  Жобалық менеджмент басқармасының басшысы,
С-3 санаты, 08-05-01

Өлшемдер Талаптар
Білім Денсаулық сақтау жəне əлеуметтік қамтамасыз ету (жалпы 

медицина, стоматология, қоғамдық денсаулық сақтау, 
медициналық-профилактикалық іс) немесе əлеуметтік 
ғылымдар, экономика жəне бизнес (жобаларды басқару, 
экономика, менеджмент) немесе құқық (юриспруденция) 
мамандықтары бойынша жоғары немесе жоғары оқу 
орнынан кейінгі білім. Мүмкіндігінше қоғамдық денсаулық 
сақтау немесе экономика бойынша магистр дəрежесінің, 
жобалық басқару жөніндегі сертификаттың болғаны жөн.

Кəсіби 
құзыреттілігі

 Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі уəкілетті органның 
бұйрығымен бекітілген «Б» корпусының мемлекеттік 
əкімшілік лауазымдарына орналасуға кандидаттарды 
Қазақстан Республикасының мемлекеттік тілі мен заң-
намасын білуге тестілеу бағдарламасында көзделген 
Қазақстан Республикасының заңнамасын, денсаулық 
сақтау саласындағы қатынастарды реттейтін нормативтік 
құқықтық актілерді білу. Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі 
уəкілетті органның актімен бекітілген «Б» корпусының 
мемлекеттік əкімшілік лауазымдарына қойылатын үлгілік 
біліктілік талаптарына сəйкес құзыреттердің болуы.

Практикалық 
тəжірибесі

 Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі уəкілетті органның 
бұйрығымен бекітілген «Б» корпусы мемлекеттік əкімшілік 
лауазымдарының санаттарына қойылатын үлгілік біліктілік 
талаптарына сəйкес. Компьютерде Microsoft Offi ce бағ-
дарламалар пакетімен, электрондық құжат айналы мының 
жүйесімен жұмыс істей білу.

Функционалдық 
міндеттері

Жалпы басшылықты жүзеге асыру жəне басқарма қыз-
метін ұйымдастыру. Басқарма қызметкерлерінің қыз-
метін бақылау, қызметкерлердің атқарушылық жəне 
еңбек тəртібін сақтауын қамтамасыз ету, мамандардың 
жұмысында практикалық жəне əдістемелік көмек көрсету. 
Денсаулық сақтау саласындағы бағдарламаларды əзір-
леуге жəне іске асыруға қатысу. Министрліктің құрылымдық 
бөлімшелерін үйлестіру жəне мемлекеттік бағдарламасын 
іске асыру бойынша жобалардың орындалуына мониторинг 
жүргізу. «Денсаулық сақтау саласын жаңғырту» жобасының 
нысаналы жəне түйінді көрсеткіштеріне қол жеткізуді 
іске асыруды есептеу, мониторинг жəне экономикалық 
талдау. Басқарма құзыреті шегінде мəселелер бойынша 
нормативтік құқықтық актілерді əзірлеу. Жетекшілік ете тін 
мəселелер бойынша кеңестерді, семинарларды, кон фе-
ренцияларды, алқаларды жəне басқа да іс-шара ларды 
ұйымдастыру жəне өткізуге қатысу. Қазақстан Респуб лика-
сының заңнамасына сəйкес өзге де міндеттерді орындау.
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(Жалғасы. Басы 21-22-беттерде) 

(Жалғасы 24-бетте) 

  Жобалық менеджмент басқармасының бас сарапшысы (1 бірлік),
С-4 санаты, 08-05-02

Өлшемдер Талаптар
Білім Денсаулық сақтау жəне əлеуметтік қамтамасыз ету (жалпы 

медицина, стоматология, қоғамдық денсаулық сақтау, 
ме дициналық-профилактикалық іс) немесе əлеуметтік 
ғылымдар, экономика жəне бизнес (жобаларды басқару, 
экономика, менеджмент) немесе құқық (юриспруденция) 
мамандықтары бойынша жоғары немесе жоғары оқу ор-
нынан кейінгі білім. Мүмкіндігінше жобалық басқару жө-
ніндегі сертификаттың болғаны жөн.

Кəсіби 
құзыреттілігі

 Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі уəкілетті органның 
бұйрығымен бекітілген «Б» корпусының мемлекеттік 
əкімшілік лауазымдарына орналасуға кандидаттарды 
Қазақстан Республикасының мемлекеттік тілі мен заң-
намасын білуге тестілеу бағдарламасында көзделген 
Қазақстан Республикасының заңнамасын, денсаулық 
сақтау саласындағы қатынастарды реттейтін нормативтік 
құқықтық актілерді білу. Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі 
уəкілетті органның актімен бекітілген «Б» корпусының 
мемлекеттік əкімшілік лауазымдарына қойылатын үлгілік 
біліктілік талаптарына сəйкес құзыреттердің болуы.

Практикалық 
тəжірибесі

 Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі уəкілетті органның 
бұйрығымен бекітілген «Б» корпусы мемлекеттік əкімшілік 
лауазымдарының санаттарына қойылатын үлгілік білік-
тілік талаптарына сəйкес. Компьютерде Microsoft Offi ce 
бағдарламалар пакетімен, электрондық құжат айна-
лымының жүйесімен жұмыс істей білу.

Функционалдық 
міндеттері

 Басқармаға келіп түсетін құжаттарды орындау, олардың 
сапалы жəне уақытылы орындалуына талдау жүргізу, 
еңбек тəртібін сақтау. Денсаулық сақтау саласындағы 
бағдарламаларды əзірлеуге жəне іске асыруға қатысу. 
Министрліктің құрылымдық бөлімшелерін үйлестіру 
жəне мемлекеттік бағдарламаны іске асыру бойынша 
жобалардың орындалуына мониторинг жүргізу. «Денсаулық 
сақтау саласын жаңғырту» жобасының нысаналы жəне 
негізгі көрсеткіштеріне қол жеткізуді іске асыруды есеп-
теуге, мониторингіне жəне экономикалық талдауға қа-
тысу. Басқарма құзыреті шегінде мəселелер бойынша 
нор  мативтік құқықтық актілерді əзірлеу. Жетекшілік ете-
тін мəселелер бойынша кеңестерді, семинарларды, кон-
ференцияларды, алқаларды жəне басқа да іс-шара ларды 
ұйымдастыру жəне өткізуге қатысу. Қазақстан Респуб ли-
касының заңнамасына сəйкес өзге де міндеттерді орындау.

Жобалық менеджмент басқармасының сарапшысы (3 бірлік),
С-5 санаты, 08-05-03, 08-05-04, 08-05-05

Өлшемдер Талаптар
Білім Денсаулық сақтау жəне əлеуметтік қамтамасыз ету (жалпы 

медицина, стоматология, қоғамдық денсаулық сақтау, 
медициналық-профилактикалық іс) немесе əлеуметтік 
ғылымдар, экономика жəне бизнес (жобаларды басқару, 
экономика, менеджмент) немесе құқық (юриспруденция) 
мамандықтары бойынша жоғары немесе жоғары оқу 
орнынан кейінгі білім. Мүмкіндігінше жобалық басқару 
бойынша сертификаттың болғаны жөн.

Кəсіби 
құзыреттілігі

 Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі уəкілетті органның 
бұйрығымен бекітілген «Б» корпусының мемлекеттік 
əкімшілік лауазымдарына орналасуға кандидаттарды 
Қазақстан Республикасының мемлекеттік тілі мен заң-
намасын білуге тестілеу бағдарламасында көзделген 
Қазақстан Республикасының заңнамасын, денсаулық 
сақтау саласындағы қатынастарды реттейтін нормативтік 
құқықтық актілерді білу. Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі 
уəкілетті органның актімен бекітілген «Б» корпусының 
мемлекеттік əкімшілік лауазымдарына қойылатын үлгілік 
біліктілік талаптарына сəйкес құзыреттердің болуы.

Практикалық 
тəжірибесі

 Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі уəкілетті органның 
бұйрығымен бекітілген «Б» корпусы мемлекеттік əкімшілік 
лауазымдарының санаттарына қойылатын үлгілік білік-
тілік талаптарына сəйкес. Компьютерде Microsoft Offi ce 
бағдарламалар пакетімен, электрондық құжат айналы-
мының жүйесімен жұмыс істей білу.

Функционалдық 
міндеттері

 Басқармаға келіп түсетін құжаттарды орындау, олардың 
сапалы жəне уақытылы орындалуына талдау жүргізу, 
еңбек тəртібін сақтау. Денсаулық сақтау саласындағы 
бағдарламаларды əзірлеуге жəне іске асыруға қатысу. 
Министрліктің құрылымдық бөлімшелерін үйлестіру 
жəне мемлекеттік бағдарламаны іске асыру бойынша 
жобалардың орындалуына мониторинг жүргізу. «Денсаулық 
сақтау саласын жаңғырту» жобасының нысаналы 
жəне негізгі көрсеткіштеріне қол жеткізуді іске асыруды 
есептеуге, мониторингіне жəне экономикалық талдауға 
қатысу. Денсаулық сақтауды дамыту мəселелері бойынша 
өңірлік денсаулық сақтау органдарының қызметіне 
мониторинг жүргізуге қатысу. Басқарманың құзыреті шегінде 
Министрліктің құрылымдық бөлімшелерімен жəне өңірлік 
денсаулық сақтау басқармаларымен өзара іс-қимылды 
жүзеге асыру. Министрліктің Талдамалық есептерін жəне 
денсаулық сақтау саласындағы ақпараттық-талдамалық 
материалдарды қалыптастыру. Басқарма құзыреті шегінде 
мəселелер бойынша нормативтік құқықтық актілерді 
əзірлеу. Жетекшілік ететін мəселелер бойынша кеңестерді, 
семинарларды, конференцияларды, алқаларды жəне 
басқа да іс-шараларды ұйымдастыру жəне өткізуге қатысу. 
Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес өзге де 
міндеттерді орындау.

Жұртшылықпен байланыс департаменті – 09
  Жұртшылықпен байланыс департаментінің директоры,

санаты С-1, 09-1
Өлшемшарттар Талаптар
Білімі Құқық (құқықтану, халықаралық құқық) немесе гуманитар-

лық ғылымдар (филология, аударма ісі, халықаралық 
қатынастар) немесе білім (қазақ тілі мен əдебиеті) не-
месе əлеуметтік ғылымдар, экономика жəне бизнес 
(жур налистика, экономика, қаржы, есеп жəне аудит, 
мем лекеттік жəне жергілікті басқару) немесе денсаулық 
сақтау жəне əлеуметтік қамтамасыз ету (жалпы медицина, 
стома тология, қоғамдық денсаулық сақтау, медициналық-
профилактикалық іс) мамандықтары бойынша жоғары 
немесе жоғары оқу орнынан кейінгі білім

Кəсіби 
құзыреттілігі

 Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі уəкілетті органның 
бұйрығымен бекітілген «Б» корпусының мемлекеттік 
əкімшілік лауазымдарына орналасуға кандидаттарды 
Қазақстан Республикасының мемлекеттік тілі мен заңна-
масын білуге тестілеу бағдарламасында көзделген 
Қазақстан Республикасының заңнамасын, денсаулық 
сақтау саласындағы қатынастарды реттейтін нормативтік 
құқықтық актілерді білу. Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі 
уəкілетті органның актімен бекітілген «Б» корпусының 
мемлекеттік əкімшілік лауазымдарына қойылатын үлгілік 
біліктілік талаптарына сəйкес құзыреттердің болуы.

Практикалық 
тəжірибесі

 Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі уəкілетті органның 
бұйрығымен бекітілген «Б» корпусы мемлекеттік əкімшілік 
лауазымдарының санаттарына қойылатын үлгілік білік-
тілік талаптарына сəйкес. Компьютерде Microsoft Offi ce 
бағдарламалар пакетімен, электрондық құжат айналы-
мының жүйесімен жұмыс істей білу.

Функционалдық 
міндеттері 

Департамент қызметіне жалпы басшылық, Қазақстан 
Республикасы Президентінің, Қазақстан Республикасы 
Үкіметінің жəне Министрлік басшыларының департамент 
құзыретіне кіретін мəселелері жөніндегі шешімдері 
мен тапсырмаларының орындалуын бақылауды жəне 
тексеруді жүзеге асыру, орындаушылық тəртіп жағдайын, 
Министрлік жүйесінде тілдер жəне мемлекеттік рəміздер 
туралы заңнаманың іске асырылуын бақылау, департамент 
құзыреті шегінде нормативтік құқықтық актілердің 
жобаларын əзірлеу.

Жұртшылықпен байланыс департаментінің директорының 
орынбасары, С-2 санаты, 09-2

Өлшемшарттар Талаптар
Білімі Құқық (құқықтану, халықаралық құқық) немесе гуманитар-

лық ғылымдар (филология, аударма ісі, халықаралық 
қаты настар) немесе білім (қазақ тілі мен əдебиеті) не-
месе əлеуметтік ғылымдар, экономика жəне бизнес (жур-
налистика, экономика, қаржы, есеп жəне аудит, мем ле-
кеттік жəне жергілікті басқару) немесе денсаулық сақтау 
жəне əлеуметтік қамтамасыз ету (жалпы медицина, сто-
матология, қоғамдық денсаулық сақтау, медициналық-
профилактикалық іс) мамандықтары бойынша жоғары 
немесе жоғары оқу орнынан кейінгі білім

Кəсіби 
құзыреттілігі

 Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі уəкілетті органның 
бұйрығымен бекітілген «Б» корпусының мемлекеттік 
əкімшілік лауазымдарына орналасуға кандидаттарды 
Қазақстан Республикасының мемлекеттік тілі мен 
заңнамасын білуге тестілеу бағдарламасында көзделген 
Қазақстан Республикасының заңнамасын, денсаулық 
сақтау саласындағы қатынастарды реттейтін нормативтік 
құқықтық актілерді білу. Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі 
уəкілетті органның актімен бекітілген «Б» корпусының 
мемлекеттік əкімшілік лауазымдарына қойылатын үлгілік 
біліктілік талаптарына сəйкес құзыреттердің болуы.

Практикалық 
тəжірибесі

 Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі уəкілетті органның 
бұйрығымен бекітілген «Б» корпусы мемлекеттік əкімшілік 
лауазымдарының санаттарына қойылатын үлгілік білік-
тілік талаптарына сəйкес. Компьютерде Microsoft Offi ce 
бағдарламалар пакетімен, электрондық құжат айна-
лымының жүйесімен жұмыс істей білу.

 Функционалдық 
міндеттері 

Өз өкілеті шеңберінде департаменттің орталық аппараттың 
басқа құрылымдық бөлімшелерімен, мемлекеттік орган-
дармен жəне ұйымдармен өзара іс-қимылын үйлестіру, 
орындаушылық тəртіп жағдайын, тілдер туралы заңнама ның 
іске асырылуын бақылау, актілер мен Мемлекет бас шысы, 
Президент Əкімшілігі басшылары, Үкімет жəне Парла-
мент берген тапсырмалардың, депутаттық сауалдарды, 
Министр лік басшылары тапсырмаларының дұрыс жəне 
уақтылы орындалуын бақылауды ұйымдастыру, БАҚпен 
өзара іс-қимыл жасау, Министрліктің орындаушылық 
тəртіп бөлігіндегі қызметін бағалау бойынша материалдар 
дайын дауды қамтамасыз ету, департаменттің құзыретіне 
кіретін мəселелер бойынша заңды жəне жеке тұлғалардың 
өтініштерін қарауды қамтасыз ету, нормативтік құқықтық 
актілердің жобаларын əзірлеуге қатысу.

Мемлекеттік тілді дамыту басқармасы 09-01
  Мемлекеттік тілді дамыту басқармасының басшысы,

санаты С-3, 09-01-01
Өлшемшарттар Талаптар
Білімі Гуманитарлық ғылымдар (филология, аударма ісі, халық-

аралық қатынастар) немесе білім (қазақ тілі жəне əдебиеті) 
мамандықтары бойынша жоғары немесе жоғары оқу ор-
нынан кейінгі білім

Кəсіби 
құзыреттілігі

 Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі уəкілетті органның 
бұйрығымен бекітілген «Б» корпусының мемлекеттік 
əкімшілік лауазымдарына орналасуға кандидаттарды 
Қазақстан Республикасының мемлекеттік тілі мен заң-
намасын білуге тестілеу бағдарламасында көзделген 
Қазақстан Республикасының заңнамасын, денсаулық 
сақтау саласындағы қатынастарды реттейтін нормативтік 
құ қықтық актілерді білу. Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі 
уəкілетті органның актімен бекітілген «Б» корпусының 
мемлекеттік əкімшілік лауазымдарына қойылатын үлгілік 
біліктілік талаптарына сəйкес құзыреттердің болуы.

Практикалық 
тəжірибесі

 Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі уəкілетті органның 
бұйрығымен бекітілген «Б» корпусы мемлекеттік əкімшілік 
лауазымдарының санаттарына қойылатын үлгілік білік-
тілік талаптарына сəйкес. Компьютерде Microsoft Offi ce 
бағдарламалар пакетімен, электрондық құжат айналы-
мының жүйесімен жұмыс істей білу.

 Функционалдық 
міндеттері 

 Мемлекеттік тілді қолдану мен дамыту мəселелері бойынша 
басқарманың жұмысына жалпы басшылық, мемлекеттік 
тілді қолдануды кеңейту бойынша шараларды қабылдау, 
мемлекеттік тілді қолдану саласын дамыту процесін 
əдіс темелік қамтамасыз ету, Министрліктің құрылымдық 
бөлімшелерінде мемлекеттік тілді дамыту бойынша 
жоспарлы іс-шаралардың орындалуын ұйымдастыру 
жəне бақылау, Қазақстан Республикасы Президентінің, 
Қазақстан Республикасы Үкіметінің жəне Министрлік 
басшылығының тапсырмалары бойынша материалдар 
мен қорытындыларды дайындау, басқарманың құзыретіне 
кіретін мəселелер бойынша заңды жəне жеке тұлғалардың 
хаттарын, ұсыныстарын, өтініштері мен шағымдарын 
қарауды қамтамасыз ету. 

  
Мемлекеттік тілді дамыту басқармасының бас сарапшысы (екі бірлік), 

С-4 санаты, 09-01-02, 09-01-03
Өлшемшарттар Талаптар
Білімі Гуманитарлық ғылымдар (филология, аударма ісі, халық-

аралық қатынастар) немесе білім (қазақ тілі жəне əдебиеті) 
мамандықтары бойынша жоғары немесе жоғары оқу 
орнынан кейінгі білім

Кəсіби 
құзыреттілігі

 Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі уəкілетті органның 
бұйрығымен бекітілген «Б» корпусының мемлекеттік 
əкімшілік лауазымдарына орналасуға кандидаттарды 
Қазақстан Республикасының мемлекеттік тілі мен заң-
намасын білуге тестілеу бағдарламасында көзделген 
Қазақстан Республикасының заңнамасын, денсаулық 
сақтау саласындағы қатынастарды реттейтін нормативтік 
құқықтық актілерді білу. Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі 
уəкілетті органның актімен бекітілген «Б» корпусының 
мемлекеттік əкімшілік лауазымдарына қойылатын үлгілік 
біліктілік талаптарына сəйкес құзыреттердің болуы.

Практикалық 
тəжірибесі

 Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі уəкілетті органның 
бұйрығымен бекітілген «Б» корпусы мемлекеттік əкімшілік 
лауазымдарының санаттарына қойылатын үлгілік білік-
тілік талаптарына сəйкес. Компьютерде Microsoft Offi ce 
бағдарламалар пакетімен, электрондық құжат айналы-
мының жүйесімен жұмыс істей білу.

Функционалдық 
міндеттері 

Нормативтік құқықтық актілерді жəне Министрліктің 
басқа да құжаттарын əзірлеу кезінде мемлекеттік тілдің 
қолданылуын кеңейту жөніндегі шараларды дайындауға 
қатысу, мемлекеттік тілді қолдану саласын дамыту про-
цесін əдістемелік қамтамасыз ету, қазақ тілін оқыту бо-
йынша курстардың ұйымдастырылуын бақылау, қазақ 
тілінің қолданылуын кеңейту бөлігінде Министрліктің құ-
рылымдық бөлімшелерінің қызметін бағалау бойынша

материалдарды дайындау, мемлекеттік басқару саласында 
мемлекеттік тілді дамыту жəне жұмыс істеуі бойынша 
Министрліктің іс-шараларын қамтамсыз етуді үйлестіру 
жəне бақылау, мемлекеттік тілде дайындалатын заң 
жобаларын, нормативтік құқықтық актілерді жəне өзге 
де материалдарды редакциялау жəне түзету, Қазақстан 
Республикасы Президентінің, Қазақстан Республикасы 
Үкіметінің жəне Министрлік басшылығының тапсырмалары 
бойынша материалдар мен қорытындыларды дайындау, 
тілдер бойынша уəкілетті органға статистикалық есептерді 
дайындау, басқарманың құзыретіне кіретін мəселелер 
бойынша заңды жəне жеке тұлғалардың хаттарын, ұсы-
ныстарын, өтініштері мен шағымдарын қарауды қамта-
масыз ету.

  
Мемлекеттік тілді дамыту басқармасының сарапшысы, (бір бірлік), 

С-5 санаты, 09-01-04
Өлшемшарттар  Талаптар
Білімі Гуманитарлық ғылымдар (филология, аудармасы ісі, ха-

лықаралық қатынастар) немесе білім (қазақ тілі жəне 
əдебиеті) мамандықтары бойынша жоғары немесе жоғары 
оқу орнынан кейінгі білім.

Кəсіби 
құзыреттілігі

 Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі уəкілетті органның 
бұйрығымен бекітілген «Б» корпусының мемлекеттік 
əкімшілік лауазымдарына орналасуға кандидаттарды 
Қазақстан Республикасының мемлекеттік тілі мен заңна-
масын білуге тестілеу бағдарламасында көзделген Қа-
зақстан Республикасының заңнамасын, денсаулық сақ-
тау саласындағы қатынастарды реттейтін нормативтік 
құқықтық актілерді білу. Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі 
уəкілетті органның актімен бекітілген «Б» корпусының 
мемлекеттік əкімшілік лауазымдарына қойылатын үлгілік 
біліктілік талаптарына сəйкес құзыреттердің болуы.

Практикалық 
тəжірибесі

 Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі уəкілетті органның 
бұйрығымен бекітілген «Б» корпусы мемлекеттік əкімшілік 
лауазымдарының санаттарына қойылатын үлгілік білік-
тілік талаптарына сəйкес. Компьютерде Microsoft Offi ce 
бағдарламалар пакетімен, электрондық құжат айналы-
мының жүйесімен жұмыс істей білу.

 Функционалдық 
міндеттері 

Нормативтік құқықтық актілерді жəне Министрліктің басқа 
да құжаттарын дайындау кезінде мемлекеттік тілдің 
қолданылуын кеңейту жөніндегі шараларды дайын дауға 
қатысу, қазақ тілін оқыту бойынша курстарды ұйым-
дастыруды бақылау, мемлекеттік тілде дайындалатын 
заң жобаларын, нормативтік құқықтық актілерді жəне өзге 
де материалдарды редакциялау жəне түзету, іс қағаз-
дарын мемлекеттік тілде жүргізу бойынша əдістемелік 
материалдарды əзірлеуге қатысу, Қазақстан Республикасы 
Президентінің, Қазақстан Республикасы Үкіметінің жəне 
Министрлік басшылығының тапсырмалары бойынша 
материалдар мен қорытындыларды дайындау, тілдер 
бойынша уəкілетті органға статистикалық есептерді дайын-
дау, басқарманың құзыретіне кіретін мəселелер бойынша 
заңды жəне жеке тұлғалардың хаттарын, ұсы ныстарын, 
өтініштері мен шағымдарын қарауды қамтамасыз ету.

  
Құжаттамалық қамтамасыз ету жəне бақылау басқармасы - 09-02
  Құжаттамалық қамтамасыз ету жəне бақылау басқармасының 

басшысы, С-3 санаты, 09-02-01
Өлшемшарттар Талаптар
Білімі Құқық (құқықтану, халықаралық құқық), немесе əлеуметтік 

ғылымдар, экономика жəне бизнес (мұрағаттану, құжаттану 
жəне құжаттамалық қамтамасыз ету), немесе денсаулық 
сақтау жəне əлеуметтік қамтамасыз ету (жалпы медицина, 
қоғамдық денсаулық сақтау, стоматология, медициналық-
профилактикалық іс) мамандықтары бойынша жоғары 
немесе жоғары оқу орнынан кейінгі білім.

Кəсіби 
құзыреттілігі

 Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі уəкілетті органның 
бұйрығымен бекітілген «Б» корпусының мемлекеттік 
əкімшілік лауазымдарына орналасуға кандидаттарды 
Қазақстан Республикасының мемлекеттік тілі мен заң-
намасын білуге тестілеу бағдарламасында көзделген 
Қазақстан Республикасының заңнамасын, денсаулық 
сақтау саласындағы қатынастарды реттейтін нормативтік 
құқықтық актілерді білу. Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі 
уəкілетті органның актімен бекітілген «Б» корпусының 
мемлекеттік əкімшілік лауазымдарына қойылатын үлгілік 
біліктілік талаптарына сəйкес құзыреттердің болуы.

Практикалық 
тəжірибесі

 Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі уəкілетті органның 
бұйрығымен бекітілген «Б» корпусы мемлекеттік əкімшілік 
лауазымдарының санаттарына қойылатын үлгілік білік-
тілік талаптарына сəйкес. Компьютерде Microsoft Offi ce 
бағдарламалар пакетімен, электрондық құжат айналы-
мының жүйесімен жұмыс істей білу.

 Функционалдық 
міндеттері 

Министрлік қызметінің құжаттамалық жəне соған байла-
нысты ақпараттық қамтамасыз етілуін бақылауды жүзеге 
асыру жөнінде басқарма жұмысын басқару, құжаттау 
жəне құжаттаманы басқару талаптарын сақтау, Мемлекет 
басшысының, Қазақстан Республикасы Президентінің 
Əкімшілігі, Қазақстан Республикасының Үкіметі жəне 
Қазақстан Республикасының Парламенті басшылығының 
актілері мен тапсырмаларының, Қазақстан Республикасы 
Үкіметі мен Қазақстан Республикасы Премьер-Министрі-
нің актілері мен өкімдерінің, депутаттық сауалдардың, 
Ми нистрлік басшылығы тапсырмаларының тиісінше жəне 
уақтылы орындалуын бақылауды қамтамасыз ету, Қазақстан 
Республикасы Премьер-Министрінің Кеңсе сін жəне Ми-
нистрлік басшылығын орындаушылық тəртіп жағдайы 
туралы уақытында хабардар ету, аппа рат тық кеңестердің 
хаттамаларын жүргізу жəне олардың орындалуын бақылау, 
ісқағаздарын жүргізу, электрондық құжат айналымы 
жөнінде нормативтік актілер мен нұсқаулықтар əзірлеу, 
электрондық құжат айналымын (ЭҚАБЖ) енгізу, ЭҚАБЖ-
ды пайдалана отырып, Министрліктің қағазсыз ішкі құжат 
айналымына көшуі бойынша жұмыстарды, мемлекеттік 
органдардың интранет-порталы (МОИП) жұмысын үйлес-
тіру, басқарма қызметінің мəселелері жөніне ақпараттық 
жəне талдамалық материалдар дайындау, орындаушылық 
тəртіп бөлігінде Министрлік қызметін бағалау жөнінде 
материалдарды дайындау, азаматтарды жеке мəселесі 
жөнінде қабылдау бойынша Министрлік басшыларының 
жұмысын ұйымдастыру, Қазақстан Республикасы Премьер-
Министрінің Кеңсесіне азаматтарды қабылдау жұмысы 
туралы ақпарат дайындау жəне ұсыну, Қазақстан Респуб-
ликасы Президентінің, Қазақстан Республикасы Үкіметінің 
жəне Министрлік басшыларының тапсырмалары бойынша 
материалдар мен қорытындылар дайындау, басқарма 
құзыретіне енетін мəселелер бойынша заңды жəне жеке 
тұлғалардың хаттарын, ұсыныстарын, өтініштері мен ша-
ғым дарын қарауды қамтамасыз ету.

  
Құжаттамалық қамтамасыз ету жəне бақылау басқармасының бас 
сарапшысы (үш бірлік), С-4 санаты, 09-02-02, 09-02-03, 09-02-04

Өлшемшарттар Талаптар
Білімі Құқық (құқықтану, халықаралық құқық), немесе əлеуметтік 

ғылымдар, экономика жəне бизнес (мұрағаттану, құжаттану 
жəне құжаттамалық қамтамасыз ету), немесе денсаулық 
сақтау жəне əлеуметтік қамтамасыз ету (жалпы медицина, 
стоматология, қоғамдық денсаулық сақтау, медициналық-
профилактикалық іс) мамандықтары бойынша жоғары 
жоғары немесе жоғары оқу орнынан кейінгі білім.
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(Жалғасы 25-бетте) 

(Жалғасы. Басы 18-23-беттерде) 

Кəсіби 
құзыреттілігі

 Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі уəкілетті органның 
бұйрығымен бекітілген «Б» корпусының мемлекеттік 
əкімшілік лауазымдарына орналасуға кандидаттарды 
Қазақстан Республикасының мемлекеттік тілі мен 
заңнамасын білуге тестілеу бағдарламасында көздел-
ген Қазақстан Республикасының заңнамасын, денсаулық 
сақтау саласындағы қатынастарды реттейтін нормативтік 
құқықтық актілерді білу. Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі 
уəкілетті органның актімен бекітілген «Б» корпусының 
мемлекеттік əкімшілік лауазымдарына қойылатын үлгілік 
біліктілік талаптарына сəйкес құзыреттердің болуы.

Практикалық 
тəжірибесі

 Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі уəкілетті орган-
ның бұйрығымен бекітілген «Б» корпусы мемле кеттік 
əкімшілік лауазымдарының санаттарына қойылатын үлгілік 
біліктілік талаптарына сəйкес. Компьютерде Microsoft 
Office бағдарламалар пакетімен, электрондық құжат 
айналымының жүйесімен жұмыс істей білу.

 Функционалдық 
міндеттері 

Құжаттаудың бірыңғай тəртібін сақтауды ұйымдастыру, 
құжаттармен жұмыс жасау, хат-хабарларды қабылдау, 
тіркеу, компьютерлік жəне құжат айналымының электрондық 
бағдарламасында (ЭҚАБЖ) өзге де өңдеулерді, қызметтік 
хат-хабарларды, жеке жəне заңды тұлғалардың хаттарын 
есепке алуды, Министрліктің құрылымдық бөлімшелеріне 
таратуды жəне жеткізуді жүзеге асыру, жоғары тұрған 
органдардың бақылау тапсырмаларын орындау бары-
сына, жеке жəне заңды тұлғалардың өтініштеріне күн 
сайын мониторинг жүргізу, орындаушы бөлімшелерге 
бақылаудағы директивті құжаттардың, жеке жəне заңды 
тұлғалар хаттарының орындалу мерзімі туралы ескер-
тулерді уақытында жіберу, бақылаудағы құжаттардың 
орындалуын, бақылаудан өту барысын, құжаттардың 
белгіленген мерзімде ресімделуін жəне орындалуын реттеу, 
орындау барысы жəне нəтижелері туралы мəліметтерді 
жинақтау, басшылықты орындаушылық тəртіп жағдайы 
туралы жүйелі түрде хабардар ету, орындаушылық 
тəртіп жағдайын талдау жəне басшылықтың аппараттық 
кеңесіне ай сайын жəне Қазақстан Республикасы Премьер-
Министрінің Кеңсесіне ұсыну үшін тоқсан сайын ақпарат 
дайындау, материалдарды жинақтау, азаматтарды жеке 
мəселесі жөнінде қабылдау нəтижесі бойынша басшылық 
тапсырмаларының орындалуын бақылау, Қазақстан 
Республикасы Президентінің, Қазақстан Республикасы 
Үкіметінің жəне Министрлік басшыларының тапсырмалары 
бойынша материалдар мен қорытындылар дайындау, 
басқарма құзыретіне енетін мəселелер бойынша заңды 
жəне жеке тұлғалардың хаттарын, ұсыныстарын, өтініштері 
мен шағымдарын қарау.

  
Бұқаралық ақпараттық құралдармен
өзара іс-қимыл басқармасы - 09-03

  Бұқаралық ақпараттық құралдармен өзара іс-қимыл басқармасының 
басшысы, санаты С-3, 09-03-01

Өлшемшарттар Талаптар
Білімі Денсаулық сақтау жəне əлеуметтік қамтамасыз ету 

(жалпы медицина, қоғамдық денсаулық сақтау, стома-
тология, медициналық-профилактикалық іс) немесе 
гуманитарлық ғылымдар (филология, шетел филологиясы) 
немесе əлеуметтік ғылымдар, экономика жəне бизнес 
(журналистика, қоғаммен байланыс) немесе (орыс тілі 
мен əдебиеті, қазақ тілі мен əдебиеті, шетел тілі: екі шет 
тілі, оқыту орыс тілінде жүргізілмейтін мектептердегі 
орыс тілі мен əдебиеті) мамандықтары бойынша жоғары 
немесе жоғары оқу орнынан кейінгі білім, мүмкін-
дігінше негізгі мамандығы бойынша біліктілікті арттыру 
сертификаттарының болуы.

Кəсіби 
құзыреттілігі

 Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі уəкілетті органның 
бұйрығымен бекітілген «Б» корпусының мемлекеттік 
əкімшілік лауазымдарына орналасуға кандидаттарды 
Қазақстан Республикасының мемлекеттік тілі мен заң-
намасын білуге тестілеу бағдарламасында көзделген 
Қазақстан Республикасының заңнамасын, денсаулық 
сақтау саласындағы қатынастарды реттейтін нормативтік 
құқықтық актілерді білу. Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі 
уəкілетті органның актімен бекітілген «Б» корпусының 
мемлекеттік əкімшілік лауазымдарына қойылатын үлгілік 
біліктілік талаптарына сəйкес құзыреттердің болуы.

Практикалық 
тəжірибесі

 Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі уəкілетті органның 
бұйрығымен бекітілген «Б» корпусы мемлекеттік əкімшілік 
лауазымдарының санаттарына қойылатын үлгілік білік-
тілік талаптарына сəйкес. Компьютерде Microsoft Offi ce 
бағдарламалар пакетімен, электрондық құжат айналы-
мының жүйесімен жұмыс істей білу.

 Функционалдық 
міндеттері 

Бұқаралық ақпарат құралдарымен Министрліктің өзара 
байланысын жүзеге асыру. Баспасөз конференцияларын, 
брифингтерді ұйымдастыру жəне өткізу. Бұқаралық ақпарат 
құралдарынан денсаулық сақтау мəселелері бойынша 
жаңалықтарды іріктеу. Министрлік өткізетін іс-шараларға 
бұқаралық ақпарат құралдарын аккредиттеу. Медиа-
жоспарларды əзірлеу жəне іске асыру. Министрліктің 
құрылымдық бөлімшелерінің жəне комитеттерінің, 
ведомстволық бағынысты ұйымдардың бұқаралық ақпарат 
құралдарымен өзара іс-қимыл жұмысын үйлестіру жəне 
ұйымдастыру. Министрлік Web-сайтының «Жаңалықтар» 
бөлімінің жұмысын үйлестіру. Басқарманың құзыретіне 
кіретін мəселелер бойынша азаматтардың өтініштерін, 
мемлекеттік органдардың жəне басқа ұйымдардың 
хаттарын қарау. Министрліктің қызметін республикалық, 
өңірлік электрондық жəне баспасөз БАҚ-та жариялау 
туралы есептерді мемлекеттік органдарға жіберу. Кіріс жəне 
шығыс ақпарат бойынша құжаттарды уақтылы дайындау, 
жоғары тұрған басшылардың өзге де тапсырмаларын 
орындау. Министрлік өткізетін іс-шараларға қатысу. 
Басқарманың құзыреті шегінде қолданыстағы заңнамаға 
сəйкес басқа да функцияларды жүзеге асыру.

  
Бұқаралық ақпараттық құралдармен өзара іс-қимыл 
басқармасының бас сарапшысы, (екі бірлік),

С-4 санаты, 09-03-02, 09-03-03
Өлшемшарттар Талаптар
Білімі Денсаулық сақтау жəне əлеуметтік қамтамасыз ету 

(жалпы медицина, қоғамдық денсаулық сақтау, стома-
тология, медициналық-профилактикалық іс) немесе гума-
нитарлық ғылымдар (филология, шетел филологиясы) 
немесе əлеуметтік ғылымдар, экономика жəне бизнес 
(журналистика, қоғаммен байланыс) немесе (орыс тілі 
мен əдебиеті, қазақ тілі мен əдебиеті, шетел тілі, оқыту 
орыс тілінде жүргізілмейтін мектептердегі орыс тілі мен 
əдебиеті, шет тілі: екі шет тілі) мамандықтары бойынша 
жоғары немесе жоғары оқу орнынан кейінгі білім, мүм-
кіндігінше негізгі мамандығы бойынша біліктілікті арттыру 
сертификаттарының болуы.

Кəсіби 
құзыреттілігі

 Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі уəкілетті органның 
бұйрығымен бекітілген «Б» корпусының мемлекеттік 
əкімшілік лауазымдарына орналасуға кандидаттарды 
Қазақстан Республикасының мемлекеттік тілі мен заң-
намасын білуге тестілеу бағдарламасында көзделген 
Қазақстан Республикасының заңнамасын, денсаулық 
сақтау саласындағы қатынастарды реттейтін нормативтік 
құқықтық актілерді білу. Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі 
уəкілетті органның актімен бекітілген «Б» корпусының 
мемлекеттік əкімшілік лауазымдарына қойылатын үлгілік 
біліктілік талаптарына сəйкес құзыреттердің болуы.

Практикалық 
тəжірибесі

 Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі уəкілетті органның 
бұйрығымен бекітілген «Б» корпусы мемлекеттік əкімшілік 
лауазымдарының санаттарына қойылатын үлгілік біліктілік 
талаптарына сəйкес. Компьютерде Microsoft Offi ce бағ-
дарламалар пакетімен, электрондық құжат айналы мының 
жүйесімен жұмыс істей білу.

 Функционалдық 
міндеттері 

Бұқаралық ақпарат құралдарымен Министрліктің өзара 
байланысты жүзеге асыру. Бұқаралық ақпарат құрал-
дарынан денсаулық сақтау мəселелері бойынша жаңалық-
тарды іріктеу. Министрлік өткізетін іс-шараларға бұқара-
лық ақпарат құралдарын аккредиттеуді қамтамасыз 
ету. Министрліктің құрылымдық бөлімшелерінің жəне 
коми теттерінің, ведомстволық бағынысты ұйымдардың 
бұқаралық ақпарат құралдарымен өзара іс-қимыл жұмы-
сын үйлестіру жəне ұйымдастыру. Министрлік Web-сай-
тының «Жаңалықтар» бөлімінің жұмысын үйлестіру. Бас-
қарманың құзыретіне кіретін мəселелер бойынша аза-
маттардың өтініштерін, мемлекеттік органдардың жəне 
басқа ұйымдардың хаттарын қарау. Министрлік өткізетін 
іс-шараларға қатысу. Басқарманың құзыреті шегінде қол-
да ныстағы заңнамаға сəйкес басқа да функцияларды 
жүзеге асыру.

  
Медициналық көмекті ұйымдастыру департаменті - 10 

  Медициналық көмекті ұйымдастыру департаментінің директоры,
С-1 санаты, 10-1

Өлшемшарттар Талаптар
Білімі Денсаулық сақтау жəне əлеуметтік қамтамасыз ету 

(медицина: жалпы медицина, стоматология, қоғамдық 
денсаулық сақтау, фармация, медициналық-профилакти-
калық іс) мамандықтары бойынша жоғары немесе 
жоғары оқу орнынан кейінгі білім, мүмкіндігінше ғылыми 
дəрежесінің немесе денсаулық сақтау ісін ұйымдастыру 
бойынша немесе мамандығы бойынша жоғары біліктілік 
санатының, біліктілікті арттыру сертификаттарының болуы.

Кəсіби 
құзыреттілігі

 Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі уəкілетті органның 
бұйрығымен бекітілген «Б» корпусының мемлекеттік 
əкімшілік лауазымдарына орналасуға кандидаттарды 
Қазақстан Республикасының мемлекеттік тілі мен заң-
намасын білуге тестілеу бағдарламасында көзделген 
Қазақстан Республикасының заңнамасын, денсаулық 
сақтау саласындағы қатынастарды реттейтін нормативтік 
құқықтық актілерді білу. Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі 
уəкілетті органның актімен бекітілген «Б» корпусының 
мемлекеттік əкімшілік лауазымдарына қойылатын үлгілік 
біліктілік талаптарына сəйкес құзыреттердің болуы.

Практикалық 
тəжірибесі

 Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі уəкілетті органның 
бұйрығымен бекітілген «Б» корпусы мемлекеттік əкімшілік 
лауазымдарының санаттарына қойылатын үлгілік білік-
тілік талаптарына сəйкес. Компьютерде Microsoft Offi ce 
бағдарламалар пакетімен, электрондық құжат айналы-
мының жүйесімен жұмыс істей білу.

 Функционалдық 
міндеттері 

Департамент жұмысына жалпы басшылық, үйлестіру, 
жоспарлау; Медициналық ұйымдардың халыққа меди-
циналық көмек көрсету, денсаулық сақтау саласын 
реформалау мəселелері бойынша қызметін үйлестіру. 
Денсаулық сақтау органдарымен жəне ұйымдарымен 
медициналық көмекті ұйымдастыру мəселелері бойынша 
өзара іс-қимыл. Азаматтардың денсаулығын сақтау 
мəселелері жөніндегі мемлекеттік жəне салалық бағдар-
ламаларды əзірлеуге қатысу; министрліктің алқаларына 
материалдарды, үкімет құжаттарының жобаларын, 
денсаулық сақтау саласы бойынша заңнамаларды, 
олардың түпкілікті редакцияларын дайындауға бақылауды 
жүзеге асыру. Қызметтік жазбаларды, азаматтардың 
хаттары мен өтініштерін қарау. Жетекшілік ететін мəсе-
лелер бойынша дəрілік заттардың қажеттілігін қалып-
тастыруға қатысу. Шетелге емделуге жіберу жəне басқа 
да бағыттар бойынша мемлекеттік сатып алулар конкурс-
тарын өткізу жөніндегі комиссияларға қатысу.

  
Медициналық көмекті ұйымдастыру департаменті директорының 

орынбасары, С-2 санаты, 10-2
Өлшемшарттар Талаптар
Білімі Денсаулық сақтау жəне əлеуметтік қамтамасыз ету (ме-

дицина: жалпы медицина, стоматология, қоғамдық ден-
сау лық сақтау, фармация, медициналық-профилакти калық 
іс) мамандықтары бойынша жоғары немесе жоғары оқу 
орнынан кейінгі білім, мүмкіндігінше ғылыми дəрежесінің 
немесе денсаулық сақтау ісін ұйымдастыру бойынша 
немесе мамандығы бойынша жоғары біліктілік санатының, 
біліктілікті арттыру сертификаттарының болуы.

Кəсіби 
құзыреттілігі

 Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі уəкілетті органның 
бұйрығымен бекітілген «Б» корпусының мемлекеттік 
əкімшілік лауазымдарына орналасуға кандидаттарды 
Қазақстан Республикасының мемлекеттік тілі мен заң-
намасын білуге тестілеу бағдарламасында көзделген 
Қазақстан Республикасының заңнамасын, денсаулық 
сақтау саласындағы қатынастарды реттейтін нормативтік 
құқықтық актілерді білу. Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі 
уəкілетті органның актімен бекітілген «Б» корпусының 
мемлекеттік əкімшілік лауазымдарына қойылатын үлгілік 
біліктілік талаптарына сəйкес құзыреттердің болуы.

Практикалық 
тəжірибесі

 Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі уəкілетті органның 
бұйрығымен бекітілген «Б» корпусы мемлекеттік əкімшілік 
лауазымдарының санаттарына қойылатын үлгілік білік-
тілік талаптарына сəйкес. Компьютерде Microsoft Offi ce 
бағдарламалар пакетімен, электрондық құжат айналы-
мының жүйесімен жұмыс істей білу.

Функционалдық 
міндеттері

 БМСК жəне амбулаториялық-емханалық көмек, оның 
ішінде консультациялық-диагностикалық көмек деңгейінде 
медициналық көмек көрсетуді ұйымдастыру. БМСК бойынша 
жобалық кеңсе.Республикалық ауқымдағы бұқаралық іс-
шараларды медициналық қамтамасыз етуді ұйымдастыру. 
Ауруларды басқару бағдарламасын, патронаждық 
қызметтің əмбебап-прогрессивті моделін енгізуді үйлестіру. 
Жедел жəне кезек күттірмейтін медициналық көмек, 
санитарлық авиация, алғашқы көмек, зертханалық 
қызмет, қан қызметі мəселелері ұйымдарын курациялау.
Онкология бойынша жобалық кеңсе. Міндетті медициналық 
сақтандыруды енгізу жөніндегі мəселелерді курациялау, 
ДКОСМС-мен өзара іс-қимыл жасау. Директордың орын-
басарының лауазымдық нұсқаулықтарына сəйкес басқа 
да функцичларды жүзеге асыру.

  
Медициналық көмекті ұйымдастыру департаменті директорының 

орынбасары, С-2 санаты, 10-3
Өлшемшарттар Талаптар
Білімі Денсаулық сақтау жəне əлеуметтік қамтамасыз ету 

(медицина: жалпы медицина, стоматология, қоғамдық ден-
саулық сақтау, фармация, медициналық-профилакти калық 
іс) мамандықтары бойынша жоғары немесе жоғары оқу 
орнынан кейінгі білім, мүмкіндігінше ғылыми дəрежесінің 
немесе денсаулық сақтау ісін ұйымдастыру бойынша 
немесе мамандығы бойынша жоғары біліктілік санатының, 
біліктілікті арттыру сертификаттарының болуы.

Кəсіби 
құзыреттілігі

 Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі уəкілетті органның 
бұйрығымен бекітілген «Б» корпусының мемлекеттік 
əкім шілік лауазымдарына орналасуға кандидаттарды 
Қазақстан Республикасының мемлекеттік тілі мен заңна ма-

сын білуге тестілеу бағдарламасында көзделген Қазақстан 
Республикасының заңнамасын, денсаулық сақтау сала-
сындағы қатынастарды реттейтін нормативтік құқықтық 
актілерді білу. Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі уəкілетті 
органның актімен бекітілген «Б» корпусының мемлекеттік 
əкімшілік лауазымдарына қойылатын үлгілік біліктілік 
талаптарына сəйкес құзыреттердің болуы.

Практикалық 
тəжірибесі

 Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі уəкілетті органның 
бұйрығымен бекітілген «Б» корпусы мемлекеттік əкімшілік 
лауазымдарының санаттарына қойылатын үлгілік білік-
тілік талаптарына сəйкес. Компьютерде Microsoft Offi ce 
бағдарламалар пакетімен, электрондық құжат айналы-
мының жүйесімен жұмыс істей білу.

 Функционалдық 
міндеттері 

 Тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі 
жəне міндетті əлеуметтік медициналық сақтандыру 
шеңберінде стационарлық жəне стационарды алмасты-
ратын медициналық көмекті ұйымдастыру. Бес нозо-
логия бойынша Үйлестіру кеңестерінің жұмысын ұйым-
дастыру, терапия жəне хирургия, оның ішінде спорттық 
медицина бойынша 28 бейінді қызметтің жұмысын 
үйлестіру. Жоғары технологиялық медициналық қызмет-
терді, трансплантологияны, медициналық оңалтуды, 
санаторлық-курорттық емдеуді дамыту, шетелге емделу-
ге жіберу, иондаушы радиацияның азаматтардың ден-
сау  лығына əсерін анықтау мəселелері. Мүгедектік, ҰОС 
қатысу шыларына қызмет көрсету жəне басқа да қарулы 
қақтығыстар мəселелерін курациялау. ҚР ІІМ, ҚР ҚМ 
ведомстволық медицина бойынша өзара іс-қимыл. 
Директордың орынбасарының лауазымдық нұсқаулық-
тарына сəйкес басқа да функцичларды жүзеге асыру.

  
Медициналық көмекті ұйымдастыру департаменті директорының 

орынбасары, С-2 санаты, 10-4
Өлшемшарттар Талаптар
Білімі Денсаулық сақтау жəне əлеуметтік қамтамасыз ету (ме-

дицина) (жалпы медицина, стоматология, қоғам дық ден-
саулық сақтау, фармация, медициналық-профилак тикалық 
іс) мамандықтары бойынша жоғары немесе жоғары оқу 
орнынан кейінгі білім, мүмкіндігінше ғылыми дəрежесінің 
немесе денсаулық сақтау ісін ұйымдастыру бойынша 
немесе мамандығы бойынша жоғары біліктілік санатының, 
біліктілікті арттыру сертификаттарының болуы.

Кəсіби 
құзыреттілігі

 Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі уəкілетті органның 
бұйрығымен бекітілген «Б» корпусының мемлекеттік 
əкімшілік лауазымдарына орналасуға кандидаттарды 
Қазақстан Республикасының мемлекеттік тілі мен заң -
на масын білуге тестілеу бағдарламасында көз делген 
Қазақстан Республикасының заңнамасын, ден  саулық 
сақтау саласындағы қатынастарды рет тей тін нормативтік 
құқықтық актілерді білу. Мемле кеттік қызмет істері жөніндегі 
уəкілетті органның актімен бекітілген «Б» корпусының 
мемлекеттік əкімшілік лауазым дарына қойылатын үлгілік 
біліктілік талаптарына сəйкес құзыреттердің болуы.

Практикалық 
тəжірибесі

 Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі уəкілетті органның 
бұйрығымен бекітілген «Б» корпусы мемлекеттік əкімшілік 
лауазымдарының санаттарына қойылатын үлгілік білік-
тілік талаптарына сəйкес. Компьютерде Microsoft Offi ce 
бағдарламалар пакетімен, электрондық құжат айналы-
мының жүйесімен жұмыс істей білу.

 Функционалдық 
міндеттері 

БМСК деңгейінде жүкті əйелдерге, босанған əйелдерге 
жəне 0-ден 6 жасқа дейінгі балаларға медициналық көмек 
көрсетуді ұйымдастыру жəне курациялау. Босандыру 
қызметін ұйымдастыру. Босандыру жағдайының мони-
торингі. оның ішінде ана, бала жəне бала өлімінің 
көрсет кіштері. Ана мен бала өлімін азайту жөніндегі 
республикалық штабтың жұмысын ұйымдастыру. Педиат-
риялық көмек көрсету, 0-6 жастағы балаларға арналған 
педиатриялық учаскелерді ұйымдастыру мəселелерін 
үйлестіру. Тиімді перинаталдық технологияларды, 
емшек пен емізу принциптерін енгізу мониторингі. 
Əлеу меттік жетімдіктің алдын алу жəне көп балалы 
отбасы ларға медициналық көмек көрсету бойынша іс-
шараларды үйлестіру. Терапия жəне хирургия бойынша 
педиатриялық бейінді қызметтердің, оның ішінде балалар 
онкогемато логиялық қызметінің, отоларингологиялық жəне 
сурдологиялық, кардиохирургиялық жəне неврологиялық 
(ДПР, церебральды паралич, аутизм жəне т. б.) курациясы. 
Орфандық аурулар кезінде медициналық көмекті ұйым-
дастыру. Балалар мүгедектігі, балаларды оңалту жəне 
паллиативтік көмек мəселелерін курациялау. Əлеу-
меттік маңызы бар аурулар кезінде медициналық көмек 
көрсетуді үйлестіру. Паллиативтік көмек. Жазасын өтеп 
жатқан адамдарға медициналық қызмет көрсету мəсе-
лелері бойынша ҚР ІІМ ҚАЖК өзара іс-қимыл мəсе лелері. 
Директордың орынбасарының лауазымдық нұсқау лық-
тарына сəйкес басқа да функцичларды жүзеге асыру.

  
Амбулаториялық-емханалық жəне жедел медициналық көмек 

басқармасы-10-1 
  Амбулаториялық-емханалық жəне жедел медициналық көмек 

басқармасының басшысы, С-3 санаты, 10-01-01
Өлшемшарттар Талаптар
Білімі Денсаулық сақтау жəне əлеуметтік қамтамасыз ету 

(медицина) (жалпы медицина, стоматология, қоғам дық 
денсаулық сақтау, фармация, медициналық-профилак-
тикалық іс) мамандықтары бойынша жоғары немесе 
жоғары оқу орнынан кейінгі білім, мүмкіндігінше денсаулық 
сақтау ісін ұйымдастыру бойынша немесе мамандығы 
бойынша жоғары біліктілік санатының, біліктілікті арттыру 
сертификаттарының болуы.

Кəсіби 
құзыреттілігі

 Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі уəкілетті органның 
бұйрығымен бекітілген «Б» корпусының мемлекеттік 
əкімшілік лауазымдарына орналасуға кандидаттарды 
Қазақстан Республикасының мемлекеттік тілі мен заңна-
масын білуге тестілеу бағдарламасында көзделген 
Қазақстан Республикасының заңнамасын, денсаулық 
сақтау саласындағы қатынастарды реттейтін нормативтік 
құқықтық актілерді білу. Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі 
уəкілетті органның актімен бекітілген «Б» корпусының 
мемлекеттік əкімшілік лауазымдарына қойылатын үлгілік 
біліктілік талаптарына сəйкес құзыреттердің болуы.

Практикалық 
тəжірибесі

 Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі уəкілетті органның 
бұйрығымен бекітілген «Б» корпусы мемлекеттік əкімшілік 
лауазымдарының санаттарына қойылатын үлгілік білік-
тілік талаптарына сəйкес. Компьютерде Microsoft Offi ce 
бағдарламалар пакетімен, электрондық құжат айналы-
мының жүйесімен жұмыс істей білу.

Функционалдық 
міндеттері 

Амбулаториялық-емханалық көмек, жедел медициналық 
көмек жəне санитариялық авиация, медициналық-
санитариялық алғашқы көмек, консультациялық-диаг-
ностикалық, дəрігерге дейінгі, білікті медициналық көмек 
көрсету, зертханалық қызмет, қан қызметі сұрақтары, 
ауруларды басқару бағдармаласын енгізу амбула-
ториялық-дəрі-дəрмекпен қамтамасыз ету, амбула тория-
лық жағдайлардағы медициналық оңалту, тұрмыстық 
зорлық-зомбылық мəселелері бойынша жетекшілік ету. 
Амбулаториялық-емханалық қызмет қызмет, жедел меди-
циналық жəрдем, санитариялық авиация, қан қызметі, 
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(Жалғасы. Басы 18-24-беттерде) 

(Жалғасы 26-бетте) 

жарақаттануды азайту жəне оларды жүзеге асыру мəсе-
ле лері бойынша үкіметтік емес ұйымдар арасында 
мемлекеттік əлеуметтік тапсырысты орналастыруға 
арнал ған тақырыптарды жəне басым бағыттарды əзірлеу. 
Құ зыреті шегінде бюджеттік өтінімді қалыптастыруға 
қатысу; Жарақат кезінде медициналық көмек көрсетудің 
ықпалдастырылған үлгісін енгізу бойынша үйлестіру кеңе-
сінің жұмысын ұйымдастыру; БМСК жəне КДК көрсету 
деңгейінде медициналық қызметтер тізбесін (номенкла-
турасын) қалыптастыру бойынша ұсыныстар əзірлеу.

  
Амбулаториялық-емханалық жəне жедел медициналық көмек 

басқармасының бас сарапшысы (төрт бірлік),
С-4 санаты, 10-01-02, 10-01-03, 10-01-04, 10-01-05

Өлшемшарттар Талаптар
Білімі Денсаулық сақтау жəне əлеуметтік қамтамасыз ету 

(медицина) (жалпы медицина, стоматология, қоғам дық 
денсаулық сақтау, фармация, медициналық-профилак-
тикалық іс) мамандықтары бойынша жоғары немесе 
жоғары оқу орнынан кейінгі білім, мүмкіндігінше денсаулық 
сақтау ісін ұйымдастыру бойынша немесе мамандығы 
бойынша жоғары біліктілік санатының, біліктілікті арттыру 
сертификаттарының болуы.

Кəсіби 
құзыреттілігі

 Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі уəкілетті органның 
бұйрығымен бекітілген «Б» корпусының мемлекеттік 
əкімшілік лауазымдарына орналасуға кандидаттарды 
Қазақстан Республикасының мемлекеттік тілі мен заңна-
масын білуге тестілеу бағдарламасында көзделген 
Қазақстан Республикасының заңнамасын, денсаулық 
сақтау саласындағы қатынастарды реттейтін нормативтік 
құқық тық актілерді білу. Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі 
уəкілетті органның актімен бекітілген «Б» корпусының 
мемлекеттік əкімшілік лауазымдарына қойылатын үлгілік 
біліктілік талаптарына сəйкес құзыреттердің болуы.

Практикалық 
тəжірибесі

 Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі уəкілетті органның 
бұйрығымен бекітілген «Б» корпусы мемлекеттік əкімшілік 
лауазымдарының санаттарына қойылатын үлгілік білік-
тілік талаптарына сəйкес. Компьютерде Microsoft Offi ce 
бағдарламалар пакетімен, электрондық құжат айналы-
мының жүйесімен жұмыс істей білу.

Функционалдық 
міндеттері 

Амбулаториялық-емханалық көмек, жедел медициналық 
көмек жəне санитариялық авиация, медициналық-сани-
тариялық алғашқы көмек, консультациялық-диагнос-
тикалық, дəрігерге дейінгі, білікті медициналық көмек 
көрсету, зертханалық қызмет мəселелері, динамикалық 
қадағалау мəселелері бойынша жетекшілік ету, ауруларды 
басқару бағдарламасын енгізу. Амбулаториялық-емха-
налық деңгейде, шұғыл жəне жедел медициналық көмек, 
санитариялық авиация түріндегі медициналық көмек, 
травматологияда клиникалық хаттамаларды əзірлеуге 
қатысу; Көпшілік іс-шараларды медициналық қамта-
масыз ету; Басқарма құзыретіндегі мəселелер бойынша 
ұйғарымдарды, пікірлерді, заңдарға түзетулерді, сонымен 
қатар Министрліктің қарауына келіп түскен өзге де норма-
тивтік құқықтық актілерді қарау жəне əзірлеу. Құзыреті 
шегінде бюджеттік өтінімді қалыптастыруға қатысу; 
төтенше жағдайлардың алдын алу жəне жою бойынша 
мемле кеттік органдармен бірлесе əрекет ету, Департамент 
қызмет керлерінің ІІМ ТЖК бірге маусымдық штабтық оқу-
жатты ғуларына қатысу.

  
Амбулаториялық-емханалық жəне жедел медициналық көмек 
басқармасының сарапшысы, (бір бірлік), С-5 санаты, 10-01-06

Өлшемшарттар Талаптар
Білімі Денсаулық сақтау жəне əлеуметтік қамтамасыз ету 

(медицина) (жалпы медицина, стоматология, қоғам дық 
денсаулық сақтау, фармация, медициналық-профилак-
тикалық іс) мамандықтары бойынша жоғары немесе 
жоғары оқу орнынан кейінгі білім, мүмкіндігінше денсаулық 
сақтау ісін ұйымдастыру бойынша немесе мамандығы 
бойынша жоғары біліктілік санатының, біліктілікті арттыру 
сертификаттарының болуы.

Кəсіби 
құзыреттілігі

 Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі уəкілетті органның 
бұйрығымен бекітілген «Б» корпусының мемлекеттік 
əкімшілік лауазымдарына орналасуға кандидаттарды 
Қазақстан Республикасының мемлекеттік тілі мен заң-
намасын білуге тестілеу бағдарламасында көздел ген 
Қазақстан Республикасының заңнамасын, денсау  лық 
сақтау саласындағы қатынастарды реттей  тін нормативтік 
құқықтық актілерді білу. Мемлекет тік қызмет істері жөніндегі 
уəкілетті органның актімен бекі тілген «Б» корпусының 
мемлекеттік əкімшілік лауазым дарына қойылатын үлгілік 
біліктілік талаптарына сəйкес құзыреттердің болуы.

Практикалық 
тəжірибесі

 Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі уəкілетті органның 
бұйрығымен бекітілген «Б» корпусы мемлекеттік əкімшілік 
лауазымдарының санаттарына қойылатын үлгілік білік-
тілік талаптарына сəйкес. Компьютерде Microsoft Offi ce 
бағдарламалар пакетімен, электрондық құжат айналы-
мының жүйесімен жұмыс істей білу.

 Функционалдық 
міндеттері 

ТМККК шеңберінде санитариялық авиация нысанындағы 
тұрғындарды медициналық көмекпен қамтамасыз ету 
мəселелері (санитариялық авиация қызметін дамыту, 
жедел медициналық қызметті дамыту, жедел медициналық 
көмектің халықаралық стандарттарының оқу-клиникалық 
орталығын құру); ЖПД, учаскелік терапевтер, əлеуметтік 
қызметкерлер мен психологтар қызметінің тиімділігін 
жетілдіру, парамедиктерге медициналық көмек көрсету, 
ЖКО кезінде шұғыл жəне жедел медициналық көмек 
көрсетуге оқыту, скринингтік қарау мəселелері.

  
Ана мен бала денсаулығын сақтау басқармасы 10-02

  Ана мен бала денсаулығын сақтау басқармасының басшысы,
С-3 санаты, 10-02-01

Өлшемшарттар Талаптар
Білімі Денсаулық сақтау жəне əлеуметтік қамтамасыз ету 

(медицина) (жалпы медицина, стоматология, қоғам-
дық денсаулық сақтау, фармация, медициналық-про-
фи лактикалық іс) мамандықтары бойынша жоғары 
не месе жоғары оқу орнынан кейінгі білім, мүмкіндігін-
ше акушерлік жəне гинекология немесе педиатрия бо-
йынша жоғарғы/бірінші біліктілік санатының, денсаулық 
сақтау ісін ұйымдастыру бойынша біліктілікті арттыру 
сертификаттарының болуы.

Кəсіби 
құзыреттілігі

 Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі уəкілетті органның 
бұйрығымен бекітілген «Б» корпусының мемлекеттік 
əкімшілік лауазымдарына орналасуға кандидаттарды 
Қазақстан Республикасының мемлекеттік тілі мен заңна-
масын білуге тестілеу бағдарламасында көзделген Қазақ-
стан Республикасының заңнамасын, денсаулық сақ-
тау саласындағы қатынастарды реттейтін нормативтік 
құқықтық актілерді білу. Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі 
уəкілетті органның актімен бекітілген «Б» корпусының 
мемлекеттік əкімшілік лауазымдарына қойылатын үлгілік 
біліктілік талаптарына сəйкес құзыреттердің болуы.

Практикалық 
тəжірибесі

 Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі уəкілетті органның 
бұйрығымен бекітілген «Б» корпусы мемлекеттік əкімшілік 
лауазымдарының санаттарына қойылатын үлгілік білік-
тілік талаптарына сəйкес. Компьютерде Microsoft Offi ce 
бағдарламалар пакетімен, электрондық құжат айналы-
мының жүйесімен жұмыс істей білу.

Функционалдық 
міндеттері 

 Аналар мен балаларға медициналық көмек көрсету мəселе-
леріне жетекшілік ету, ана мен бала денсаулығын сақтау 
бойынша нормативтік құқықтық актілер əзірлеу. Орфандық 
(сирек кездесетін) аурулар кезінде, БЦП, аутизм кезінде 
медициналық көмек көрсету, ана мен бала денсаулығын 
сақтауға қатысты дəрілік қамтамасыз ету мəселелерін 
шешу. Ана мен бала денсаулығын қорғау мақсатында 
босандыру жəне балалар қызметінің жұмыс тиімділігін 
арттыру бойынша ықпалдастырылған үлгілерді енгізу 
жөніндегі Үйлестіру кеңесінің жұмысын ұйымдастыру. Ана 
мен бала өлімін төмендету бойынша Республикалық штаб 
жұмысын ұйымдастыру, педиатриялық көмекті жетілдіру 
бойынша ұсыныстар əзірлеу, 0-6 жастағы балалар үшін 
педиатрия учаскелерін ұйымдастыру. Халықтың əлеу-
меттік осал топтарына сапалы медициналық көмек тің 
қолжетімділігін жоғарылату үшін патронаждық қызмет тің 
əмбебап- прогрессивтік үлгісін енгізуді үйлестіру жəне 
əлеуметтік жетімдіктің алдын алу. Ана мен бала денсау-
лығын қорғау саласында клиникалық хаттамаларды 
əзір леуге, баланың құқықтары бойынша БҰҰ комитетінің 
ұсыным дарын іске асыруға, ана мен бала денсаулығын 
қорғау саласында ДДҰ, ЮНИСЕФ, ЮСАИД, ЮНФПА-мен 
халық аралық бірлескен жобаларды іске асыруға қатысу. 

Ана мен бала денсаулығын қорғау басқармасының бас сарапшысы 
(төрт бірлік), С-4 санаты, 10-02-02, 10-02-03, 10-02-04, 10-02-05

Өлшемшарттар Талаптар
Білімі Денсаулық сақтау жəне əлеуметтік қамтамасыз ету 

(медицина) (жалпы медицина, стоматология, қоғам-
дық денсаулық сақтау, фармация, медициналық-про-
филактикалық іс) мамандықтары бойынша жоғары 
немесе жоғары оқу орнынан кейінгі білім, мүмкінді гін-
ше акушерлік жəне гинекология немесе педиатрия бо-
йынша жоғарғы/бірінші біліктілік санатының, денсаулық 
сақтау ісін ұйымдастыру бойынша біліктілікті арттыру 
сертификаттарының болуы.

Кəсіби 
құзыреттілігі

 Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі уəкілетті органның 
бұйрығымен бекітілген «Б» корпусының мемлекеттік 
əкімшілік лауазымдарына орналасуға кандидаттарды 
Қазақстан Республикасының мемлекеттік тілі мен заңна-
масын білуге тестілеу бағдарламасында көзделген 
Қазақстан Республикасының заңнамасын, денсаулық 
сақ тау саласындағы қатынастарды реттейтін нормативтік 
құқық тық актілерді білу. Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі 
уəкілетті органның актімен бекітілген «Б» корпусының 
мем лекеттік əкімшілік лауазымдарына қойылатын үлгілік 
біліктілік талаптарына сəйкес құзыреттердің болуы.

Практикалық 
тəжірибесі

 Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі уəкілетті органның 
бұйрығымен бекітілген «Б» корпусы мемлекеттік əкімшілік 
лауазымдарының санаттарына қойылатын үлгілік білік-
тілік талаптарына сəйкес. Компьютерде Microsoft Offi ce 
бағдарламалар пакетімен, электрондық құжат айналы-
мының жүйесімен жұмыс істей білу.

Функционалдық 
міндеттері 

Перинаталдық көмекті өнірлендіруге, тиімді пери натал-
дық технологиялардың, емшек сүтімен қоректендіру 
қағидаттарының, бала жасындағы ауруларды ықпал-
дастырып жүргізу жəне ДДҰ ұсынған өзге де қағидаттардың 
енгізілуіне мониторинг жүргізу. Ана мен бала денсаулығын 
сақтау бойынша жағдайды, ана мен бала өлімінің деңгейін 
мониторингілеу. Неврологиялық аурулары бар балаларға 
(БЦП, аутизм жəне т.б.) көмек көрсетуді жетілдіру, 
диагностикалау мен емдеуде жаңа технологияларды енгізу 
бойынша іс-шаралар əзірлеу, балаларға сурдологиялық 
көмек көрсетуді жетілдіру, балаларға оңалту жəне 
паллиативтік көмек көрсетуді жетілдіру бойынша іс-
шаралар əзірлеу, туа біткен даму ақаулары бар балалардың 
туылуын төмендету үшін пренаталдық диагностиканы 
жетілдіру үшін ұсыныстар əзірлеу жəне талдау, орфандық 
аурулары бар (муковисцидоз, мукополисахаридоз, Гоше 
ауруы жəне т.б.) балаларды диагностикалау, емдеу жəне 
оңалтуды жетілдіру үшін ұсыныстар əзірлеу. Медициналық 
ұйымдарда балалар саудасының алдын алу бойынша 
ұсыныстар əзірлеу. Балалар денсаулығын нығайтуға 
бағытталған іс-шараларды үйлестіру, жарақаттанудан, 
жазатайым оқиғалардан балардың өлім-жітімін төмендету 
жөніндегі іс-шараларды орындау. Жетім балаларға 
жəне ата-аналардың қамқорлығынсыз қалған, Сəбилер 
үйлеріндегі балаларға медициналық көмек көрсетуді 
жетілдіру. Азаматтардың өтініштерімен жұмыс жасау.

  
Стационарлық жəне стационарды алмастыратын

көмек басқармасы -10-03
  Стационарлық жəне стационарды алмастыратын көмек 

басқармасының басшысы, С-3 санаты, 10-03-01
Өлшемшарттар Талаптар
Білімі Денсаулық сақтау жəне əлеуметтік қамтамасыз ету 

(медицина) (жалпы медицина, стоматология, қоғам дық 
денсаулық сақтау, фармация, медициналық-профилак-
тикалық іс) мамандықтары бойынша жоғары немесе 
жоғары оқу орнынан кейінгі білім, мүмкіндігінше денсаулық 
сақтау ісін ұйымдастыру бойынша немесе мамандығы 
бойынша жоғары біліктілік санатының болуы.

Кəсіби 
құзыреттілігі

 Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі уəкілетті органның 
бұйрығымен бекітілген «Б» корпусының мемлекеттік 
əкімшілік лауазымдарына орналасуға кандидаттарды 
Қазақстан Республикасының мемлекеттік тілі мен заңна-
масын білуге тестілеу бағдарламасында көзделген 
Қазақстан Республикасының заңнамасын, денсаулық 
сақтау саласындағы қатынастарды реттейтін нормативтік 
құқықтық актілерді білу. Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі 
уəкілетті органның актімен бекітілген «Б» корпусының 
мемлекеттік əкімшілік лауазымдарына қойылатын үлгілік 
біліктілік талаптарына сəйкес құзыреттердің болуы.

Практикалық 
тəжірибесі

 Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі уəкілетті органның 
бұйрығымен бекітілген «Б» корпусы мемлекеттік əкімшілік 
лауазымдарының санаттарына қойылатын үлгілік білік-
тілік талаптарына сəйкес. Компьютерде Microsoft Offi ce 
бағдарламалар пакетімен, электрондық құжат айналы-
мының жүйесімен жұмыс істей білу.

Функционалдық 
міндеттері 

Стационарлық деңгейде медициналық көмек көрсету 
мəсе лелеріне жетекшілік ету, ЖТМҚ бөлігінде медицина-
лық қызметтер тізбесін қалыптастыру, стратегиялық 
жəне бағдар ламалық құжаттарды қалыптастыру үшін 
ұсы ныстарды, стационарлық жəне стационарды алмас-
тыра тын медициналық көмектің ұйымдастырылуын же-
тіл діру мəселелері бойынша Қазақстан Республикасы 
Үкіметінің заңдық жобалық жұмыстар жоспарын əзірлеу, 
бейінге байланысты мамандандырылған медициналық 
көмектің жəне жоғары технологиялық медициналық 
қызметтерге халықтың қажеттіліктерін анықтау.Қазақстан 
Республикасының азаматтарын жолдама бойынша бюд-
жет қаражаты есебінен шетелге емделуге Министрлік 
комиссияның қызметін ұйымдастыру, трансплантологиялық 
қызметті, сондай-ақ денсаулық сақтау саласында бейінді 
қызметтерді дамыту бойынша іс-шараларды іске асыру.
Миокардтың жіті инфаркті кезінде медициналық көмектің 
ықпалдастырылған модельдерін енгізу бойынша Үйлестіру 
кеңесінің жұмысын ұйымдастыру, жіті инсульттар мен 
онкологиялық ауруларды басқару. Шұғыл стационарларды

(қабылдау бөлімдері) үйлестіру. Неврологиялық қызметтің, 
стационарлық жағдайлардағы медициналық оңалтудың 
мəселелерін, адам құқықтары, жүгіну кезінде адам абы-
ройын кемсіту, азаптау мəселелеріне жетекшілік ету.

Стационарлық жəне стационарды алмастыратын көмек 
басқармасының бас сарапшысы,

(үш бірлік), С-4 санаты, 10-03-02, 10-03-03, 10-03-04
Өлшемшарттар Талаптар
Білімі Денсаулық сақтау жəне əлеуметтік қамтамасыз ету 

(медицина) (жалпы медицина, стоматология, қоғам дық 
денсаулық сақтау, фармация, медициналық-профилак-
тикалық іс) мамандықтары бойынша жоғары немесе 
жоғары оқу орнынан кейінгі білім, мүмкіндігінше денсаулық 
сақтау ісін ұйымдастыру бойынша немесе мамандығы 
бойынша жоғары біліктілік санатының, қоғамдық денсаулық 
сақтау магистрі, біліктілікті арттыру сертификаттарының 
болуы.

Кəсіби 
құзыреттілігі

 Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі уəкілетті органның 
бұйрығымен бекітілген «Б» корпусының мемлекеттік 
əкімшілік лауазымдарына орналасуға кандидаттарды 
Қазақстан Республикасының мемлекеттік тілі мен заңна-
масын білуге тестілеу бағдарламасында көзделген 
Қазақстан Республикасының заңнамасын, денсаулық 
сақтау саласындағы қатынастарды реттейтін нормативтік 
құқықтық актілерді білу. Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі 
уəкілетті органның актімен бекітілген «Б» корпусының 
мемлекеттік əкімшілік лауазымдарына қойылатын үлгілік 
біліктілік талаптарына сəйкес құзыреттердің болуы.

Практикалық 
тəжірибесі

 Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі уəкілетті органның 
бұйрығымен бекітілген «Б» корпусы мемлекеттік əкімшілік 
лауазымдарының санаттарына қойылатын үлгілік білік-
тілік талаптарына сəйкес. Компьютерде Microsoft Offi ce 
бағдарламалар пакетімен, электрондық құжат айналы-
мының жүйесімен жұмыс істей білу.

 Функционалдық 
міндеттері 

Стационарлық медициналық көмек көрсету мəселелеріне 
жетекшілік ету, иондаушы сəулелендіру əсерімен себеп-
тік байланыстарды анықтау бойынша іс-шараларды 
жоспарлау, ММК, ЖТМҚ жəне басқа дамыту саласында 
мемлекеттік саясатты іске асыру бойынша қоғамдық 
бірлестіктермен өзара əрекеттесуді жүзеге асыру, респуб-
ликалық қаражат есебінен, сонымен бірге лизинг шеңбе-
рінде сатып алынатын медициналық жабдықтар тізбесін 
анықтауға қатысу, ТМККК жəне МƏМС шеңберінде амбу-
ла ториялық дəрілік қамтамасыз етуді жетілдіру бойын-
ша ұсыныстарды əзірлеу, адам құқықтары жəне адам 
құқықтары жөніндегі Уəкілетті тұлғаның мерзімдік баянда-
маларының материалдарын дайындауға қатысу. Шұғыл 
стационарларды (қабылдау бөлімдері) үйлестіру.

Стационарлық жəне стационарды алмастыратын көмек 
басқармасының сарапшысы, (екі бірлік), С-5 санаты, 10-03-04, 10-03-05 
Өлшемшарттар Талаптар
Білімі Денсаулық сақтау жəне əлеуметтік қамтамасыз ету 

(медицина) (жалпы медицина, стоматология, қоғам дық 
денсаулық сақтау, фармация, медициналық-профи лак-
тикалық іс) мамандықтары бойынша жоғары немесе жо-
ғары оқу орнынан кейінгі білім, мүмкіндігінше денсаулық 
сақтау ісін ұйымдастыру бойынша немесе мамандығы 
бо йынша біліктілікті арттыру сертификаттарының болуы.

Кəсіби 
құзыреттілігі

 Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі уəкілетті органның 
бұйрығымен бекітілген «Б» корпусының мемлекеттік 
əкімшілік лауазымдарына орналасуға кандидаттарды 
Қазақстан Республикасының мемлекеттік тілі мен заң-
намасын білуге тестілеу бағдарламасында көздел ген 
Қа зақстан Республикасының заңнамасын, ден сау лық 
сақтау саласындағы қатынастарды реттей тін нормативтік 
құқықтық актілерді білу. Мемле кеттік қызмет істері жөніндегі 
уəкілетті органның актімен бекітілген «Б» корпусының 
мемлекеттік əкімшілік лауазымдарына қойылатын үлгілік 
біліктілік талаптарына сəйкес құзыреттердің болуы.

Практикалық 
тəжірибесі

 Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі уəкілетті органның 
бұйрығымен бекітілген «Б» корпусы мемлекеттік əкімшілік 
лауазымдарының санаттарына қойылатын үлгілік білік-
тілік талаптарына сəйкес. Компьютерде Microsoft Offi ce 
бағдарламалар пакетімен, электрондық құжат айналы-
мының жүйесімен жұмыс істей білу.

 Функционалдық 
міндеттері 

ҚР азаматтарының шетелде емделу мəселелеріне жетек-
шілік ету. Достас шетел клиникаларының тізбесін анықтау, 
олармен ынтымақтастықта болу жəне ҚР науқас аза-
мат тарын емделуге жіберу үшін клиникаларды таңдау. 
ҚР азаматтарын шетелге емделуге жіберу жөніндегі Ко-
миссияның жұмысына қатысу. ҚР азаматтарын шетел-
де емделуін жүзеге асыратын халықаралық ұйым дар-
мен жұмыс жасау. ҚР азаматтарын шетелде емделу 
нəтижелеріне талдау жасау. Шетелде емделген ҚР аза-
маттарының нəтижесіне мониторинг жүргізу. Шетел де 
емделудің тиімділігі бойынша аналитикалық материалдарды 
дайындау. Оториноларингология, офтоль малогия, стома-
тология жəне көз аурулары мəселеле ріне жетекшілік ету. 
Жоғары мамандандырылған медициналық көмекті жетілдіру 
бойынша шараларды əзірлеуге жəне іске асыруға қатысу. 
Медициналық көмек көрсету мəселелері бойынша жетекшілік 
етілетін штаттан тыс бас мамандармен жұмыс. Жұмыстың 
жетекшілік етілетін бөлімі бойынша заңнамалық жəне 
нормативтік құқықтық актілерін əзірлеуге қатысу. Жетекшілік 
етілетін мəселелер бойынша ведомствоаралық жұмыс 
топтарының жұмыстарына қатысу. Жетекшілік етілетін 
бө лімдер бойынша конференцияларды, семинарларды, 
симпозиумдарды жəне кеңестерді дайындауға жəне өткізуге 
қатысу. Азаматтардың хаттарымен жұмыс. Жетекшілік 
етілетін ұйымды дəрілік қамтамасыз ету мен қажеттілік 
нормативін əзірлеу.

  
Əлеуметтік мəні бар аурулар кезінде медициналық көмек көрсету 

басқармасы-10-04 
  Əлеуметтік мəні бар аурулар кезінде медициналық көмек көрсету 

басқармасының басшысы, (бір бірлік), С-3 санаты, 10-04-01
Өлшемшарттар Талаптар
Білімі Денсаулық сақтау жəне əлеуметтік қамтамасыз ету (ме-

дицина) (жалпы медицина, стоматология, қоғам дық 
денсаулық сақтау, фармация, медициналық-профилак-
тикалық іс) мамандықтары бойынша жоғары немесе 
жоғары оқу орнынан кейінгі білім, мүмкіндігінше денсаулық 
сақтау ісін ұйымдастыру бойынша немесе мамандығы 
бойынша біліктілік санатының, қоғамдық денсаулық сақтау 
магистрі, біліктілікті арттыру сертификаттарының болуы.

Кəсіби 
құзыреттілігі

 Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі уəкілетті органның 
бұйрығымен бекітілген «Б» корпусының мемлекеттік 
əкім  шілік лауазымдарына орналасуға кандидаттарды 
Қазақстан Республикасының мемлекеттік тілі мен заңна-
масын білуге тестілеу бағдарламасында көзделген Қа-
зақстан Республикасының заңнамасын, денсаулық сақ тау 
саласындағы қатынастарды реттейтін нормативтік құқық-
тық актілерді білу. Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі 
уəкілетті органның актімен бекітілген «Б» корпусының 
мемлекеттік əкімшілік лауазымдарына қойылатын үлгілік 
біліктілік талаптарына сəйкес құзыреттердің болуы.
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(Жалғасы 27-бетте) 

(Жалғасы. Басы 18-25-беттерде) 

Практикалық 
тəжірибесі

 Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі уəкілетті органның 
бұйрығымен бекітілген «Б» корпусы мемлекеттік əкімшілік 
лауазымдарының санаттарына қойылатын үлгілік білік-
тілік талаптарына сəйкес. Компьютерде Microsoft Offi ce 
бағдарламалар пакетімен, электрондық құжат айналы-
мының жүйесімен жұмыс істей білу.

 Функционалдық 
міндеттері 

Əлеуметтік маңызды аурулар мен айналадағыларға 
қауіп төндіретін аурулар кезінде медициналық көмекті 
ұйым дастыру жəне көрсету мəселелері, əлеуметтік ма-
ңызды ауруларды диагностикалау, емдеу жəне оңал ту 
мəселелерін əзірлеу, жетекшілік ету, маңызды ауру лар 
кезінде клиникалық хаттамаларды əзірлеуге, жайыл-
ған беріш, дəнекер тіннің жүйелі зақымдануы, туа біткен 
дегенеративтік, орталық нерв жүйесінің демиелини-
зацияланған аурулары, ревматизм кезінде көмек көрсету 
мəселелеріне қатысу. Медициналық көмекті жəне бейінді 
қызметтерді ұйымдастыру бойынша талдау материалдарын 
дайындау, əлеуметтік маңызды аурулары бар науқастарға 
амбулаториялық дəрілік қамсыздандыруды жетілдіру 
бойынша ұсыныстарды əзірлеу.

Əлеуметтік мəні бар аурулар кезінде медициналық көмек көрсету 
басқармасының бас сарапшысы, (үш бірлік),

С-4 санаты, 10-04-02, 10-04-03, 10-04-04
Өлшемшарттар Талаптар
Білімі Денсаулық сақтау жəне əлеуметтік қамтамасыз ету 

(медицина) (жалпы медицина, стоматология, қоғам дық 
денсаулық сақтау, фармация, медициналық-профилак-
тикалық іс) мамандықтары бойынша жоғары немесе 
жоғары оқу орнынан кейінгі білім, мүмкіндігінше денсаулық 
сақтау ісін ұйымдастыру бойынша немесе мамандығы 
бойынша біліктілік санатының, қоғамдық денсаулық сақтау 
магистрі, біліктілікті арттыру сертификаттарының болуы.

Кəсіби 
құзыреттілігі

 Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі уəкілетті органның 
бұйрығымен бекітілген «Б» корпусының мемлекеттік 
əкімшілік лауазымдарына орналасуға кандидаттарды 
Қазақстан Республикасының мемлекеттік тілі мен заңна-
масын білуге тестілеу бағдарламасында көзделген 
Қазақстан Республикасының заңнамасын, денсаулық сақ-
тау саласындағы қатынастарды реттейтін нормативтік құ-
қықтық актілерді білу. Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі 
уəкілетті органның актімен бекітілген «Б» корпусының 
мемлекеттік əкімшілік лауазымдарына қойылатын үлгілік 
біліктілік талаптарына сəйкес құзыреттердің болуы.

Практикалық 
тəжірибесі

 Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі уəкілетті органның 
бұйрығымен бекітілген «Б» корпусы мемлекеттік əкімшілік 
лауазымдарының санаттарына қойылатын үлгілік білік-
тілік талаптарына сəйкес. Компьютерде Microsoft Offi ce 
бағдарламалар пакетімен, электрондық құжат айналы-
мының жүйесімен жұмыс істей білу.

 Функционалдық 
міндеттері 

Əлеуметтік маңызды аурулар мен айналадағыларға қауіп 
төндіретін аурулар мəселелеріне жетекшілік ету; əлеуметтік 
маңызды аурулар кезінде медициналық көмек көрсету 
саласында қызметті жүзеге асыратын ведомстволық 
бағынысты ұйымдардың жұмысын үйлестіру, əлеуметтік 
маңызды ауруларды диагностикалау, емдеу, оңалту 
бойынша іс-шараларды ұйымдастыруға қатысу; Əлеуметтік 
маңызды аурулар бойынша үкіметтік емес ұйымдар 
арасында мемлекеттік əлеуметтік тапсырысты орналастыру 
үшін басымдық бағыттар мен тақырыптамаларды əзірлеу, 
əлеуметтік маңызды аурулар (туберкулезге қарсы, нар-
кологиялық, психиатриялық, онкологиялық көмек, В,С 
вирустық гепатиттер, қант диабеті) бойынша халықаралық 
ұйымдармен əрекеттесу жəне бірлескен халықаралық 
жобалар мен бағдарламаларды іске асыру.

  
Əлеуметтік мəні бар аурулар кезінде медициналық көмек көрсету 
басқармасының сарапшысы, С-5 санаты, (бір бірлік), 10-04-03

Өлшемшарттар Талаптар
Білімі Денсаулық сақтау жəне əлеуметтік қамтамасыз ету (ме-

дицина: жалпы медицина, стоматология, қоғамдық ден-
саулық сақтау, фармация, медициналық-профилак-
тикалық іс) мамандықтары бойынша жоғары немесе жо-
ғары оқу орнынан кейінгі білім, мүмкіндігінше денсаулық 
сақтау ісін ұйымдастыру бойынша немесе мамандығы 
бойынша жоғары біліктілік санатының, біліктілікті арттыру 
сертификаттарының болуы.

Кəсіби 
құзыреттілігі

 Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі уəкілетті органның 
бұйрығымен бекітілген «Б» корпусының мемлекеттік 
əкімшілік лауазымдарына орналасуға кандидаттарды 
Қазақстан Республикасының мемлекеттік тілі мен заңна-
масын білуге тестілеу бағдарламасында көзделген 
Қазақстан Республикасының заңнамасын, денсаулық 
сақтау саласындағы қатынастарды реттейтін нормативтік 
құқықтық актілерді білу. Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі 
уəкілетті органның актімен бекітілген «Б» корпусының 
мемлекеттік əкімшілік лауазымдарына қойылатын үлгілік 
біліктілік талаптарына сəйкес құзыреттердің болуы.

Практикалық 
тəжірибесі

 Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі уəкілетті органның 
бұйрығымен бекітілген «Б» корпусы мемлекеттік əкімшілік 
лауазымдарының санаттарына қойылатын үлгілік білік-
тілік талаптарына сəйкес. Компьютерде Microsoft Offi ce 
бағдарламалар пакетімен, электрондық құжат айналы-
мының жүйесімен жұмыс істей білу.

Функционалдық 
міндеттері 

Əлеуметтік маңызды аурулар мен айналадағыларға қауіп 
төндіретін аурулар кезінде тұрғындарды медициналық 
көмекпен қамсыздандыру мəселелері, əлеуметтік маңызды 
ауруларды диагностикалау, емдеу, оңалту мəселелері 
бойынша нормативтік-құқықтық актілерді əзірлеу, келісілу, 
əлеуметтік маңызды аурулар кезінде медициналық 
көмек көрсету саласында əкімдіктердің денсаулық сақтау 
басқармасының (келісім бойынша), республикалық ұйым-
дардың қызметін үйлестіру.

  
Міндетті əлеуметтік медициналық сақтандыруды үйлестіру 

департаменті - 11 
  Міндетті əлеуметтік медициналық сақтандыруды үйлестіру 

департаментінің директоры, С-1 санаты, 11-1
Өлшемшарттар Талаптар
Білімі Денсаулық сақтау жəне əлеуметтік қамтамасыз ету (жалпы 

медицина, қоғамдық денсаулық сақтау, стоматология, 
ме дициналық-профилактикалық іс) немесе əлеуметтік 
ғылымдар, экономика жəне бизнес (экономика, менедж-
мент, мемлекеттік жəне жергілікті басқару) немесе құқық 
(құқықтану) мамандықтары бойынша жоғары немесе 
жоғары оқу орнынан кейінгі білім, мүмкіндігінше қоғамдық 
денсаулық сақтау немесе экономика бойынша магистр 
дəрежесінің болуы

Кəсіби 
құзыреттілігі

 Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі уəкілетті органның 
бұйрығымен бекітілген «Б» корпусының мемлекеттік 
əкімшілік лауазымдарына орналасуға кандидаттарды 
Қазақстан Республикасының мемлекеттік тілі мен заңна-
масын білуге тестілеу бағдарламасында көзделген 
Қазақстан Республикасының заңнамасын, денсаулық 
сақ тау саласындағы қатынастарды реттейтін нормативтік 
құқықтық актілерді білу. Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі 
уəкілетті органның актімен бекітілген «Б» корпусының 
мемлекеттік əкімшілік лауазымдарына қойылатын үлгілік 
біліктілік талаптарына сəйкес құзыреттердің болуы.

Практикалық 
тəжірибесі

 Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі уəкілетті органның 
бұйрығымен бекітілген «Б» корпусы мемлекеттік əкімшілік 
лауазымдарының санаттарына қойылатын үлгілік білік-
тілік талаптарына сəйкес. Компьютерде Microsoft Offi ce 
бағдарламалар пакетімен, электрондық құжат айналы-
мының жүйесімен жұмыс істей білу.

Функционалдық 
міндеттері 

Департаменттің жұмысына жалпы басшылық ету, үйлестіру, 
жоспарлау. Медициналық қызметтерді қаржыландырудың 
жəне оларға тарифтерді қалыптастырудың əдістерін 
жетіл діру мəселелерін қоса алғанда, міндетті əлеуметтік 
медициналық сақтандыруды енгізу жөніндегі іс-шараларды 
үйлестіру. Бюджетті қалыптастыруға қатысу. Медициналық 
сақтандыру жүйесі тəуекелдерінің жұмыс істеуінің жəне 
басқарудың халықаралық тəжірибесін зерделеу жəне 
қорыту. Міндетті əлеуметтік медициналық сақтандыру (бұдан 
əрі - МƏМС) саласындағы заңнаманы жетілдіру бойынша 
ұсынымдарды, əлеуметтік медициналық сақтандыру 
қоры ның қызметін жетілдіру, тарифтерді қалыптастыру 
бойынша ұсыныстарды, сондай-ақ Қор қызметінің негізгі 
көрсеткіштерін құру. Əлеуметтік медициналық сақтандыру 
қорының қаржылық тұрақтылығын талдауды, бағалауды 
жəне бақылауды жүзеге асыруға қатысу. Денсаулық сақтау 
саласын құруға, МƏМС жүйесін ендіруге жəне жетілдіруге, 
қаржыландыруға жəне тарифтерді қалыптастыруға 
бағдарланған заң жобалары мен нормативтік құқықтық 
актілердің жобаларын əзірлеуге қатысу. Жеке жəне заңды 
тұлғалардың МƏМС енгізу, тарифтерді қалыптастыру жəне 
медициналық қызметтерге ақы төлеу мəселелері бойынша 
өтініштерін қарау. Қызметтік құжаттарды, хаттарды қарау, 
олардың орындалуын бақылау. Департаменттің қызмет-
керлерін көтермелеу жəне тəртіптік жаза қолдану туралы 
ұсынымдарды енгізу.

  
Міндетті əлеуметтік медициналық сақтандыруды үйлестіру 
департаменті директорының орынбасары, С-2 санаты, 11-2

Өлшемшарттар Талаптар
Білімі Денсаулық сақтау жəне əлеуметтік қамтамасыз ету (жалпы 

медицина, қоғамдық денсаулық сақтау, стоматология, ме-
дициналық-профилактикалық іс) немесе əлеуметтік ғылым-
дар, экономика жəне бизнес (экономика, менеджмент, 
мемлекеттік жəне жергілікті басқару) немесе құқық (құқық-
тану) мамандықтары бойынша жоғары немесе жоғары оқу 
орнынан кейінгі білім, мүмкіндігінше қоғамдық денсаулық 
сақтау немесе экономика бойынша магистр дəрежесінің 
болуы

Кəсіби 
құзыреттілігі

 Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі уəкілетті органның 
бұйрығымен бекітілген «Б» корпусының мемлекеттік 
əкімшілік лауазымдарына орналасуға кандидаттарды 
Қа зақстан Республикасының мемлекеттік тілі мен заңна-
масын білуге тестілеу бағдарламасында көзделген Қа-
зақстан Республикасының заңнамасын, денсаулық сақ-
тау саласындағы қатынастарды реттейтін нормативтік құ-
қықтық актілерді білу. Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі 
уəкілетті органның актімен бекітілген «Б» корпусының 
мемлекеттік əкімшілік лауазымдарына қойылатын үлгілік 
біліктілік талаптарына сəйкес құзыреттердің болуы.

Практикалық 
тəжірибесі

 Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі уəкілетті органның 
бұйрығымен бекітілген «Б» корпусы мемлекеттік əкімшілік 
лауазымдарының санаттарына қойылатын үлгілік білікті-
лік талаптарына сəйкес. Компьютерде Microsoft Offi ce 
бағдарламалар пакетімен, электрондық құжат айналы-
мының жүйесімен жұмыс істей білу.

 Функционалдық 
міндеттері 

Министрліктің қызметінің негізгі бағыттарын жəне МƏМС 
жүйесін енгізу жəне дамыту жөніндегі саланы əзірлеу, 
денсаулық сақтау жүйесінде реформалауды іске асыру, 
халықаралық тəжірибені зерттеу жəне салыстыру. 
МƏМС енгізу бойынша іс-шараларды ұйымдастыру; 
денсаулық сақтау жүйесін реформалауға, МƏМС жүйесін 
енгізу жəне жетілдіруге бағытталған заң жобаларын 
жəне нормативті құқықтық актілер жобаларын, міндетті 
əлеуметтік медициналық сақтандыру қорының қызметін 
жетілдіру бойынша ұсынымдар əзірлеуге қатысу; ден-
саулық сақтау көрсеткіштерінің медициналық қызметке 
мониторинг жəне бағалау əсерін жүргізуге қатысу; 
МƏМС жүйесінде жəне ТМККК шеңберінде жұмыстың 
нəти жесіне бағдарланған медициналық ұйымдардың 
қызметкерлерін ынталандыру жүйесін жетілдіру; ТМККК 
шеңберінде жəне МƏМС жүйесінде медициналық қызмет-
терді басымдықпен қаржыландыруды қамтамасыз ету 
бөлігінде бағдарламалық құжаттардың орындалуына 
мониторингті жүзеге асыру. ТМККК шеңберінде жəне 
МƏМС жүйесінде медициналық қызмет көрсетуін мони-
то рин гілеу; сараптама жүргізу үшін оқиғаларды ірік-
теуді автоматты түрде қалыптастыру бойынша ұсы ныс -
тарды əзірлеу; медициналық көмектің түрлері (амбу-
ла ториялық-емханалық көмек, станционарлық, стан-
ционарды алмастыратын, жедел жəрдем қызметі, санита-
риялық авиация) бойынша медициналық қызметтер 
шы ғындарының тиімділігін талдау; құзыреті бойынша 
ведомстволық бағынысты ұйымдардың қызметін үйлестіру 
жəне өзара іс-қимыл. МƏМС енгізу, медициналық қызмет 
көрсету жəне медициналық қызметтерге ақы төлеу бойын ша 
жеке жəне заңды тұлғалардың өтініштерін қарау; қызметтік 
құжаттарды, хаттарды қарау, олардың орындалуын ба-
қылау; департаменттің қызметкерлерін көтермелеу жəне 
тəртіптік жаза қолдану туралы ұсынымдарды енгізу.

  
Міндетті əлеуметтік медициналық сақтандыруды үйлестіру 
департаменті директорының орынбасары, С-2 санаты, 11-3

Өлшемшарттар Талаптар
Білімі Денсаулық сақтау жəне əлеуметтік қамтамасыз ету (жалпы 

медицина, қоғамдық денсаулық сақтау, стоматология, 
медициналық-профилактикалық іс) немесе əлеуметтік 
ғылымдар, экономика жəне бизнес (экономика, менедж-
мент, мемлекеттік жəне жергілікті басқару) немесе құқық 
(құқықтану) мамандықтары бойынша жоғары немесе жо-
ғары оқу орнынан кейінгі білім, мүмкіндігінше қоғамдық 
денсаулық сақтау немесе экономика бойынша магистр 
дəрежесінің болуы

Кəсіби 
құзыреттілігі

 Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі уəкілетті органның 
бұйрығымен бекітілген «Б» корпусының мемлекеттік 
əкімшілік лауазымдарына орналасуға кандидаттарды 
Қазақстан Республикасының мемлекеттік тілі мен заң-
намасын білуге тестілеу бағдарламасында көзделген 
Қазақстан Республикасының заңнамасын, денсаулық 
сақтау саласындағы қатынастарды реттейтін нормативтік 
құқықтық актілерді білу. Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі 
уəкілетті органның актімен бекітілген «Б» корпусының 
мемлекеттік əкімшілік лауазымдарына қойылатын үлгілік 
біліктілік талаптарына сəйкес құзыреттердің болуы.

Практикалық 
тəжірибесі

 Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі уəкілетті органның 
бұйрығымен бекітілген «Б» корпусы мемлекеттік əкімшілік 
лауазымдарының санаттарына қойылатын үлгілік білік-
тілік талаптарына сəйкес. Компьютерде Microsoft Offi ce 
бағдарламалар пакетімен, электрондық құжат айналы-
мының жүйесімен жұмыс істей білу.

Функционалдық 
міндеттері 

Министрлік пен сала қызметінің МƏМС жүйесін енгізу жəне 
дамыту, денсаулық сақтау жүйесінде реформалауды іске 
асыру, медициналық қызметтерді қаржыландыру жəне 
тарифтерді қалыптастыру əдістерін жетілдіру мəсе лелері

бойынша негізгі бағыттарын əзірлеу. Бюджетті қалыптас-
тыруға қатысу. ТМККК шеңберінде жəне МƏМС жүйе-
сінде көрсетілетін медициналық қызметтерге тариф-
терді қалыптастырудың тəртібін, əдістемесін, ТМККК 
шеңберінде жəне МƏМС жүйесінде ұсынылатын меди-
циналық қызметтерге тарифтердің мөлшерлерін əзірлеу 
жəне бекіту жөніндегі іс-шараларды ұйымдастыру жə-
не іске асыру. Тарифтерді қалыптастырудың жəне ме-
ди  ци налық қызметтерге ақы төлеудің халықаралық 
тəжі рибесін зерделеу жəне жалпылау, медициналық 
қызметтерге ақы төлеу əдістерін жетілдіру бойынша 
ұсыным дарды құру. Медициналық қызметтерге ақы төлеу 
əдістеріне салыстырмалы талдауды жүргізу. Медицина-
лық қызметтерге ақы төлеу жүйесінің денсаулық сақтау 
көрсеткіштеріне əсер етуіне мониторинг жүргізуді жəне 
талдауды жүзеге асыру. МƏМС енгізу бойынша іс-шара-
ларды ұйымдастыру. Денсаулық сақтау саласын рефор-
малауға, МƏМС жүйесін енгізуге жəне жетілдіруге, қар-
жы  ландыру жəне тарифтерді қалыптастыру əдістерін 
жетілдіруге, бағдарланған заң жобалары мен нормативтік 
құқықтық актілердің жобаларын əзірлеуге қатысу. Жеке 
жəне заңды тұлғалардың МƏМС енгізу, тарифтерді 
қалып тастыру жəне медициналық қызметтерге ақы төлеу 
мəселелері бойынша өтініштерін қарау. Қызметтік құжат-
тарды, хаттарды қарау, олардың орындалуын бақылау. 
Департаменттің қызметкерлерін көтермелеу жəне тəртіптік 
жаза қолдану туралы ұсынымдарды енгізу.

  
Міндетті əлеуметтік медициналық сақтандыруды енгізуді үйлестіру 

басқармасы -11-01
  Міндетті əлеуметтік медициналық сақтандыруды енгізуді үйлестіру 

басқармасының басшысы, С-3 санаты, 11-01-01
Өлшемшарттар Талаптар
Білімі Денсаулық сақтау жəне əлеуметтік қамтамасыз ету (жалпы 

медицина, қоғамдық денсаулық сақтау, стоматология, 
медициналық-профилактикалық іс) немесе əлеуметтік 
ғылымдар, экономика жəне бизнес (экономика, менедж-
мент, мемлекеттік жəне жергілікті басқару) немесе құқық 
(құқықтану) мамандықтары бойынша жоғары немесе жо-
ғары оқу орнынан кейінгі білім, мүмкіндігінше қоғамдық 
денсаулық сақтау немесе экономика бойынша магистр 
дəрежесінің болуы.

Кəсіби 
құзыреттілігі

 Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі уəкілетті органның 
бұйрығымен бекітілген «Б» корпусының мемлекеттік 
əкім шілік лауазымдарына орналасуға кандидаттарды 
Қа зақстан Республикасының мемлекеттік тілі мен заң-
намасын білуге тестілеу бағдарламасында көзделген 
Қазақстан Республикасының заңнамасын, денсаулық 
сақтау саласындағы қатынастарды реттейтін нормативтік 
құқықтық актілерді білу. Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі 
уəкілетті органның актімен бекітілген «Б» корпусының 
мемлекеттік əкімшілік лауазымдарына қойылатын үлгілік 
біліктілік талаптарына сəйкес құзыреттердің болуы.

Практикалық 
тəжірибесі

 Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі уəкілетті органның 
бұйрығымен бекітілген «Б» корпусы мемлекеттік əкімшілік 
лауазымдарының санаттарына қойылатын үлгілік білік-
тілік талаптарына сəйкес. Компьютерде Microsoft Offi ce 
бағдарламалар пакетімен, электрондық құжат айналы-
мының жүйесімен жұмыс істей білу.

Функционалдық 
міндеттері 

Жалпы басшылықты жүзеге асыру жəне басқарма қыз-
метін ұйымдастыру. МƏМС жүйесін дамытудың жəне 
жетілдірудің бағыттары мен міндеттерін айқындауға; МƏМС 
жүйесінің жұмыс істеуін регламенттейтін нормативтік 
құ қықтық актілерді əзірлеу жəне жетілдіру бойынша 
жұмыс мониторингін жүзеге асыруға; Министрліктің құ-
ры лымдық бөлімшелерімен МƏМС жүйесі мəселелері 
бойынша өзара іс-қимылды жүзеге асыруға; «Міндетті 
əлеуметтік медициналық сақтандыру қоры» КЕАҚ-пен, 
облыстардың, Астана, Алматы қалаларының денсаулық 
сақтау басқармаларымен жəне МƏМС-тің басқа да қаты су-
шыларымен енгізу мəселелері бойынша өзара іс-қимылды 
жүзеге асыруға; басқарма құзыреті шегіндегі мəселелер 
бойынша нормативтік құқықтық актілерді əзірлеуге қатысу. 
МƏМС енгізу кезінде тəуекелдерді басқару жөніндегі іс-
шараларды ұйымдастыру, тəуекелдерді басқару жөнін-
дегі іс-шаралардың орындалуына мониторинг жүр гізу. 
Денсаулық сақтау саласындағы мемлекеттік бағдар ла-
ма ларды əзірлеуге қатысу. Құзырет шегінде жеке жəне 
заңды тұлғалардың өтініштерін қарау. Жетекшілік ететін 
мəселелер бойынша семинарлар, конференциялар, 
алқалар өткізуді ұйымдастыру жəне қатысу; Басқарма 
қызметкерлерінің қызметін бақылауды жүзеге асыру, қыз-
меткерлердің атқарушылық жəне еңбек тəртібін сақтауын 
қамтамасыз ету, мамандардың жұмысына практикалық 
жəне əдістемелік көмек көрсету.

  
Міндетті əлеуметтік медициналық сақтандыруды енгізуді үйлестіру 

басқармасының бас сарапшысы (екі бірлік),
С-4 санаты, 11-01-02, 11-01-03

Өлшемшарттар Талаптар
Білімі Денсаулық сақтау жəне əлеуметтік қамтамасыз ету (жалпы 

медицина, қоғамдық денсаулық сақтау, стоматология, 
медициналық-профилактикалық іс) немесе əлеуметтік 
ғы лымдар, экономика жəне бизнес (экономика, менедж-
мент, мемлекеттік жəне жергілікті басқару) немесе құқық 
(құқықтану) мамандықтары бойынша жоғары немесе жо-
ғары оқу орнынан кейінгі білім

Кəсіби 
құзыреттілігі

 Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі уəкілетті органның 
бұйрығымен бекітілген «Б» корпусының мемлекеттік 
əкімшілік лауазымдарына орналасуға кандидаттарды 
Қазақстан Республикасының мемлекеттік тілі мен заң-
намасын білуге тестілеу бағдарламасында көзделген 
Қазақстан Республикасының заңнамасын, денсаулық 
сақ тау саласындағы қатынастарды реттейтін нормативтік 
құқықтық актілерді білу. Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі 
уəкілетті органның актімен бекітілген «Б» корпусының 
мем лекеттік əкімшілік лауазымдарына қойылатын үлгі лік 
біліктілік талаптарына сəйкес құзыреттердің болуы.

Практикалық 
тəжірибесі

 Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі уəкілетті органның 
бұйрығымен бекітілген «Б» корпусы мемлекеттік əкімшілік 
лауазымдарының санаттарына қойылатын үлгілік білік-
тілік талаптарына сəйкес. Компьютерде Microsoft Offi ce 
бағдарламалар пакетімен, электрондық құжат айналы-
мының жүйесімен жұмыс істей білу.

 Функционалдық 
міндеттері 

МƏМС енгізу, МƏМС енгізу кезінде тəуекелдерді басқару 
жөніндегі іс-шараларды, іс-шаралардың орындалуына 
мониторингті ұйымдастыру жəне қатысу. МƏМС жүйе-
сінің жұмыс істеуін регламенттейтін нормативтік құқық-
тық актілерді əзірлеу жəне жетілдіру бойынша жұмыс тың 
мониторингісін жүзеге асыру; Министрліктің құры лым-
дық бөлімшелерімен МƏМС жүйесі мəселелері бо йынша 
өзара іс-қимылды жүзеге асыру; «Міндетті əлеу меттік 
медициналық сақтандыру қоры» КЕАҚ-пен, облыс-
тардың, Астана, Алматы қалаларының денсаулық сақтау 
басқармаларымен жəне МƏМС-тің басқа да қатысу шы-
ларымен МƏМС жүйесін енгізу, дамыту жəне жетілдіру 
мəселелері бойынша өзара іс-қимылды жүзеге асыру. Же-
текшілік ететін мəселелер бойынша семинарлар, конфе-
ренциялар, алқалар өткізуді ұйымдастыру жəне қатысу; 
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(Жалғасы. Басы 18-26-беттерде) 

(Жалғасы 28-бетте) 

Басқарма құзыреті шегіндегі мəселелер бойынша нор-
мативтік құқықтық актілерді əзірлеу. Денсаулық сақтау 
саласындағы мемлекеттік бағдарламаларды əзірлеуге 
жəне іске асыруға қатысу. Құзырет шегінде жеке жəне 
заңды тұлғалардың өтініштерін қарау.

  
Міндетті əлеуметтік медициналық сақтандыруды енгізуді үйлестіру 

басқармасының сарапшысы (бір бірлік), С-5 санаты, 11-01-04
Өлшемшарттар Талаптар
Білімі Денсаулық сақтау жəне əлеуметтік қамтамасыз ету (жалпы 

медицина, қоғамдық денсаулық сақтау, стоматология, 
медициналық-профилактикалық іс) немесе əлеуметтік 
ғылымдар, экономика жəне бизнес (экономика, менедж-
мент, мемлекеттік жəне жергілікті басқару) немесе құқық 
(құқықтану) мамандықтары бойынша жоғары немесе жо-
ғары оқу орнынан кейінгі білім

Кəсіби 
құзыреттілігі

 Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі уəкілетті органның 
бұйрығымен бекітілген «Б» корпусының мемлекеттік 
əкімшілік лауазымдарына орналасуға кандидаттарды 
Қазақстан Республикасының мемлекеттік тілі мен заң-
намасын білуге тестілеу бағдарламасында көзделген 
Қазақстан Республикасының заңнамасын, денсаулық 
сақ тау саласындағы қатынастарды реттейтін нормативтік 
құқықтық актілерді білу. Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі 
уəкілетті органның актімен бекітілген «Б» корпусының 
мемлекеттік əкімшілік лауазымдарына қойылатын үлгілік 
біліктілік талаптарына сəйкес құзыреттердің болуы.

Практикалық 
тəжірибесі

 Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі уəкілетті органның 
бұйрығымен бекітілген «Б» корпусы мемле кеттік əкімшілік 
лауазымдарының санаттарына қойылатын үлгілік білік-
тілік талаптарына сəйкес. Компьютерде Microsoft Offi ce 
бағдарламалар пакетімен, электрондық құжат айналы-
мының жүйесімен жұмыс істей білу.

 Функционалдық 
міндеттері 

МƏМС енгізу, МƏМС енгізу кезінде тəуекелдерді басқару 
жөніндегі іс-шараларды, іс-шаралардың орындалуына 
мониторингті ұйымдастыру жəне қатысу. Денсаулық сақтау 
саласындағы мемлекеттік бағдарламаларды əзірлеуге 
қатысу. МƏМС жүйесінің жұмыс істеуін регламенттейтін 
нормативтік құқықтық актілерді əзірлеу жəне жетілдіру 
бойынша жұмыс мониторингін жүзеге асыру; Министрліктің 
құрылымдық бөлімшелерімен МƏМС жүйесі мəселелері 
бойынша өзара іс-қимылды жүзеге асыру; «Міндетті 
əлеуметтік медициналық сақтандыру қоры» КЕАҚ-пен, 
облыстардың, Астана, Алматы қалаларының денсаулық 
сақтау басқармаларымен жəне МƏМС-тің басқа да қаты-
сушыларымен өз құзыреті шегінде МƏМС жүйесін енгізу, 
дамыту жəне жетілдіру мəселелері бойынша өзара іс-
қимылды жүзеге асыру. Жетекшілік ететін мəселелер 
бойынша семинарлар, конференциялар, алқаларды 
өткізуді ұйымдастыру жəне қатысу; Құзыреті шегінде жеке 
жəне заңды тұлғалардың өтініштерін қарау.

Тарифтерді белгілеуді жетілдіру басқармасы 11-02
  Тарифтерді белгілеуді жетілдіру

басқармасының басшысы,
С-3 санаты, 11-02-01

Өлшемшарттар Талаптар

Білімі Əлеуметтік ғылымдар, экономика жəне бизнес (экономика, 
менеджмент, есеп жəне аудит, қаржы, мемлекеттік жəне 
жергілікті басқару) мамандықтары бойынша жоғары немесе 
жоғары оқу орнынан кейінгі білім

Кəсіби 
құзыреттілігі

 Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі уəкілетті органның 
бұйрығымен бекітілген «Б» корпусының мемлекеттік 
əкімшілік лауазымдарына орналасуға кандидаттарды 
Қазақстан Республикасының мемлекеттік тілі мен заңна-
масын білуге тестілеу бағдарламасында көзделген Қазақ-
стан Республикасының заңнамасын, денсаулық сақ тау 
саласындағы қатынастарды реттейтін нормативтік құқық-
тық актілерді білу. Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі 
уəкілетті органның актімен бекітілген «Б» корпусының 
мем лекеттік əкімшілік лауазымдарына қойылатын үлгілік 
біліктілік талаптарына сəйкес құзыреттердің болуы.

Практикалық 
тəжірибесі

 Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі уəкілетті органның 
бұйрығымен бекітілген «Б» корпусы мемлекеттік əкімшілік 
лауазымдарының санаттарына қойылатын үлгілік білік-
тілік талаптарына сəйкес. Компьютерде Microsoft Offi ce 
бағдарламалар пакетімен, электрондық құжат айналы-
мының жүйесімен жұмыс істей білу.

Функционалдық 
міндеттері

Жалпы басшылықты жүзеге асыру жəне басқарма қызметін 
ұйымдастыру. МƏМС қаржыландыру, көрсетілетін ме-
дициналық қызметтердің тарифтерін қалыптастыру, 
енгізу əдістерін дамытудың жəне жетілдірудің бағыттары 
мен міндеттерін айқындауға қатысу. ТМККК шеңберінде 
жəне МƏМС жүйесінде көрсетілетін медициналық қыз-
меттердің тарифтерін қалыптастыру тəртібін, əдісте-
ме сін əзірлеу жəне бекіту жөніндегі іс-шараларды іске 
асыру. Қаржыландыру əдістерінің тиімділігін жəне 
медициналық қызметтерге тарифтердің денсаулық сақтау 
көрсеткіштеріне əсер етуіне мониторинг жүргізуді жəне 
талдауды жүзеге асыру. Тарифтерді қалыптастырудың 
жəне медициналық қызметтерге ақы төлеудің халықаралық 
тəжірибесін зерделеу жəне қорытындылау, медициналық 
қызметтерге ақы төлеу əдістерін жетілдіру бойынша 
ұсынымдарды құру. Медициналық қызметтерге ақы 
төлеу дің əдістеріне салыстырмалы талдауды жүргізу. 
Министр ліктің құрылымдық бөлімшелерімен, əлеуметтік 
медициналық сақтандыру қорымен, тарифтерді қалып-
тас тыру орталығымен, өңірлердегі денсаулық сақ тау 
басқармаларымен медициналық қызметтерді қаржы-
лан дыру əдістерін жетілдіру, тарифтерді қалыптастыру, 
қаржыландыру əдістерінің тиімділігін жəне медициналық 
қызметтерге тарифтердің денсаулық сақтау көрсеткіштеріне 
əсер етуіне мониторинг жүргізуді жəне талдауды өзара іс-
қимылы. Жеке жəне заңды тұлғалардың МƏМС енгі зу, 
тарифтерді қалыптастыру жəне медициналық қызмет-
терге ақы төлеу мəселелері бойынша өтініштерін қарау. 
Қызметтік құжаттарды, хаттарды қарау, олардың орында-
луын бақылау.

  
Тарифтерді белгілеуді жетілдіру басқармасының бас сарапшысы

(екі бірлік), С-4 санаты 11-02-02, 11-02-03
Өлшемшарттар Талаптар
Білімі Əлеуметтік ғылымдар, экономика жəне бизнес (экономика, 

менеджмент, есеп жəне аудит, қаржы, мемлекеттік жəне 
жергілікті басқару) мамандықтары бойынша жоғары немесе 
жоғары оқу орнынан кейінгі білім

Кəсіби 
құзыреттілігі

 Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі уəкілетті органның 
бұйрығымен бекітілген «Б» корпусының мемлекеттік 
əкімшілік лауазымдарына орналасуға кандидаттарды 
Қазақстан Республикасының мемлекеттік тілі мен заңна-
масын білуге тестілеу бағдарламасында көзделген Қа-
зақстан Республикасының заңнамасын, денсаулық сақ тау 
саласындағы қатынастарды реттейтін нормативтік құқық-
тық актілерді білу. Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі 
уəкілетті органның актімен бекітілген «Б» корпусының 
мем лекеттік əкімшілік лауазымдарына қойылатын үлгілік 
білік тілік талаптарына сəйкес құзыреттердің болуы.

Практикалық 
тəжірибесі

 Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі уəкілетті органның 
бұйрығымен бекітілген «Б» корпусы мемлекеттік əкімшілік 
лауазымдарының санаттарына қойылатын үлгілік білік-
тілік талаптарына сəйкес. Компьютерде Microsoft Offi ce 
бағдарламалар пакетімен, электрондық құжат айналы-
мының жүйесімен жұмыс істей білу.

Функционалдық 
міндеттері

ТМККК шеңберінде жəне МƏМС жүйесінде көрсетілетін 
медициналық қызметтердің тарифтерін қалыптастыру, 
тəртібін, əдістемесін, ТМККК шеңберінде жəне МƏМС 
жүйесінде көрсетілетін медициналық қызметтердің тариф-
терінің мөлшерлерін əзірлеу жəне бекіту жөніндегі іс-
шараларды іске асыру: тарифтік саясат мəселелері бойын-
ша есеп жүргізу, материалдар жинау, нормативтік жəне 
нормативтік құқықтық актілерді, талдамалық жазбаларды, 
хаттарды, презентация жəне басқа да материалдарды 
əзірлеу. Тарифтерді қалыптастырудың жəне медициналық 
қызметтерге ақы төлеудің халықаралық тəжірибесін 
зерделеу жəне қорытындылау, медициналық қызметтерге 
ақы төлеу əдістерін жетілдіру бойынша ұсынымдарды 
құру. Министрліктің құрылымдық бөлімшелерімен, əлеу-
меттік медициналық сақтандыру қорымен, тарифтерді 
қалыптастыру орталығымен, өңірлердегі денсаулық сақ-
тау басқармаларымен медициналық қызметтерді қаржы-
ландыру əдістерін жетілдіру, тарифтерді қалыптастыру, 
медициналық қызметтерді қаржыландыру жəне тариф-
тердің əдістерінің тиімділігін жəне олардың денсаулық 
сақтау көрсеткіштеріне ықпал етуіне мониторинг жүргізу 
жəне талдау. Жеке жəне заңды тұлғалардың МƏМС ен-
гізу, тарифтерді қалыптастыру жəне медициналық қызмет-
терге ақы төлеу мəселелері бойынша өтініштерін қарау. 
Қызметтік құжаттарды, хаттарды қарау, олардың орын-
далуын бақылау

  
Тарифтерді белгілеуді жетілдіру басқармасының сарапшысы,

(бір бірлік), С-5 санаты, 11-02-04
Өлшемшарттар Талаптар
Білімі Əлеуметтік ғылымдар, экономика жəне бизнес (экономика, 

менеджмент, есеп жəне аудит, қаржы, мемлекеттік жəне 
жергілікті басқару) мамандықтары бойынша жоғары немесе 
жоғары оқу орнынан кейінгі білім

Кəсіби 
құзыреттілігі

 Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі уəкілетті органның 
бұйрығымен бекітілген «Б» корпусының мемлекеттік 
əкімшілік лауазымдарына орналасуға кандидаттарды 
Қазақстан Республикасының мемлекеттік тілі мен заңна-
масын білуге тестілеу бағдарламасында көзделген Қа-
зақстан Республикасының заңнамасын, денсаулық сақ-
тау саласындағы қатынастарды реттейтін нормативтік құ-
қықтық актілерді білу. Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі 
уəкілетті органның актімен бекітілген «Б» корпусының 
мемлекеттік əкімшілік лауазымдарына қойылатын үлгілік 
біліктілік талаптарына сəйкес құзыреттердің болуы.

Практикалық 
тəжірибесі

 Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі уəкілетті органның 
бұйрығымен бекітілген «Б» корпусы мемлекеттік əкімшілік 
лауазымдарының санаттарына қойылатын үлгілік білік-
тілік талаптарына сəйкес. Компьютерде Microsoft Offi ce 
бағдарламалар пакетімен, электрондық құжат айналы-
мының жүйесімен жұмыс істей білу.

Функционалдық 
міндеттері

ТМККК шеңберінде жəне МƏМС жүйесінде медициналық 
көрсетілетін қызметтердің тарифтерін қалыптастыру, 
тəртібін, əдістемесін, ТМККК шеңберінде жəне МƏМС 
жүйесінде көрсетілетін медициналық қызметтердің тариф-
терінің мөлшерлерін əзірлеу жəне оларды бекіту жөніндегі 
іс-шараларды іске асыру: тарифтік саясат мəселелері 
бойынша есеп жүргізу, материалдар жинау, нормативтік 
жəне нормативтік құқықтық актілерді, талдамалық жаз-
баларды, хаттарды, презентациялық жəне басқа да ма-
териалдарды дайындау. Медициналық қызметтерге ақы 
төлеу əдістерін жетілдіру бойынша ұсынымдарды құру. 
Денсаулық сақтау саласын реформалауға, МƏМС жүйесін 
енгізуге жəне жетілдіруге, қаржыландыру мен тарифтерді 
қалыптастыру əдістерін жетілдіруге бағытталған нор-
мативтік құқықтық актілердің жобаларын əзірлеуге қаты су. 
Министрліктің құрылымдық бөлімшелерімен, əлеумет тік 
медициналық сақтандыру қорымен, тарифтерді қалып-
тастыру орталығымен, өңірлердегі денсаулық сақтау 
басқармаларымен медициналық қызметтерді қаржы-
ландыру əдістерін жетілдіруге, тарифтерді қалыптастыруға 
өзара іс-қимыл. Жеке жəне заңды тұлғалардың МƏМС 
енгізу, тарифтерді қалыптастыру жəне медициналық 
қыз меттерге ақы төлеу мəселелері бойынша өтініштерін 
қарау. Қызметтік құжаттарды, хаттарды қарау, олардың 
орын далуын бақылау.

  
Медициналық қызмет көлемін жоспарлау мен болжау 

басқармасы-11-03, 
  Медициналық қызмет көлемін жоспарлау мен болжау басқармасының 

басшысы, С-3 санаты, 11-03-01
Өлшемшарттар Біліктілік талаптар
Білімі Əлеуметтік ғылымдар, экономика жəне бизнес (экономика, 

қаржы, есеп жəне аудит, мемлекеттік жəне жергілікті 
басқару) мамандықтары бойынша жоғары немесе жоғары 
оқу орнынан кейінгі білім

Кəсіби 
құзыреттілігі

 Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі уəкілетті органның 
бұйрығымен бекітілген «Б» корпусының мемлекеттік 
əкімшілік лауазымдарына орналасуға кандидаттарды 
Қазақстан Республикасының мемлекеттік тілі мен заң-
намасын білуге тестілеу бағдарламасында көзделген 
Қазақстан Республикасының заңнамасын, денсаулық 
сақтау саласындағы қатынастарды реттейтін нормативтік 
құқықтық актілерді білу. Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі 
уəкілетті органның актімен бекітілген «Б» корпусының 
мемлекеттік əкімшілік лауазымдарына қойылатын үлгілік 
біліктілік талаптарына сəйкес құзыреттердің болуы.

Практикалық 
тəжірибесі

 Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі уəкілетті органның 
бұйрығымен бекітілген «Б» корпусы мемлекеттік əкімшілік 
лауазымдарының санаттарына қойылатын үлгілік білік-
тілік талаптарына сəйкес. Компьютерде Microsoft Offi ce 
бағдарламалар пакетімен, электрондық құжат айналы-
мының жүйесімен жұмыс істей білу.

Функционалдық 
міндеттері

Басым бағыттарды есепке ала отырып, қолжетімділікті 
қамтамасыз ету үшін медициналық қызмет қажеттілігіне 
талдау жүргізу, ТМККК МƏМС жүйесінде жəне ТМККК 
шеңберінде қызмет пакетінің жұмысын үйлестіру, МƏМС 
жүйесінде медициналық қызметті көрсетуде денсаулық 
сақтау субъектілерінен сатып алу тəртібін жетілдіру; меди-
циналық қызметтер берушілер арасында бəсекелестік 
ортаны одан əрі жетілдіру бойынша ұсыныстарды əзірлеу 
жəне мониторингтеу, өңірлер бөлінісінде негізгі бейіндер 
бойынша стационарлық жəне стационарды алмастыратын 
тең көмекке қолжетімділікті қамтамасыз ету бойынша 
ұсыныстарды əзірлеу жəне талдау, құзыреті бойынша 
ведомстволық бағынысты ұйымдардың қызметін үйлестіру 
жəне өзара іс-қимыл жасау, басқарманың құзыретіне 
кіретін жеке жəне заңды тұлғалардың өтініштерін қарау; 
Қазақстан Республикасының заңына сəйкес басқа функ-
цияларды жүзеге асыру.

  Медициналық қызмет көлемін жоспарлау мен болжау басқармасының 
бас сарапшысы, С-4 санаты, (үш бірлік), 11-03-02, 11-03-03, 11-03-04
Өлшемшарттар Біліктілік талаптар
Білімі Əлеуметтік ғылымдар, экономика жəне бизнес (экономика, 

қаржы, есеп жəне аудит, мемлекеттік жəне жергілікті 
басқару) мамандықтары бойынша жоғары немесе жоғары 
оқу орнынан кейінгі білім

Кəсіби 
құзыреттілігі

 Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі уəкілетті органның 
бұйрығымен бекітілген «Б» корпусының мемлекеттік 
əкімшілік лауазымдарына орналасуға кандидаттарды 
Қазақстан Республикасының мемлекеттік тілі мен заң-
намасын білуге тестілеу бағдарламасында көздел ген 
Қазақстан Республикасының заңнамасын, денсау лық 
сақтау саласындағы қатынастарды реттей тін нормативтік 
құ қықтық актілерді білу. Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі 
уəкілетті органның актімен бекітілген «Б» корпусының 
мемлекеттік əкімшілік лауазымдарына қойылатын үлгілік 
біліктілік талаптарына сəйкес құзыреттердің болуы.

Практикалық 
тəжірибесі

 Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі уəкілетті органның 
бұйрығымен бекітілген «Б» корпусы мемлекеттік əкімшілік 
лауазымдарының санаттарына қойылатын үлгілік білік-
тілік талаптарына сəйкес. Компьютерде Microsoft Offi ce 
бағдарламалар пакетімен, электрондық құжат айналы-
мының жүйесімен жұмыс істей білу.

Функционалдық 
міндеттері

 Өз құзыреті шегінде нормативтік құқықтық жəне құқықтық 
актілерді, нормативтік құжаттарды əзірлеуге қатысу;
МƏМС жүйесінде жəне ТМККК шеңберінде медициналық 
қызметті көрсетуде денсаулық сақтау субъектілерінен 
сатып алу жəне ақы төлеу тəртібін жетілдіру; өңірлер 
бөлінісінде негізгі бейіндер бойынша стационарлық жəне 
стационарды алмастыратын тең көмекке қолжетімділікті 
қамтамасыз ету бойынша ұсыныстарды əзірлеу жəне 
талдау, көлемін болжау, талдау, құзыреті бойынша 
ведомстволық бағынысты ұйымдардың қызметін үйлестіру 
жəне өзара іс-қимыл жасау, басқарманың құзыретіне 
кіретін жеке жəне заңды тұлғалардың өтініштерін қарау; 
Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес басқа 
функцияларды жүзеге асыру.

  
Медициналық қызметтердің тиімділігі жəне мониторинг 

басқармасы-11-04, 
  Медициналық қызметтердің тиімділігін бағалау жəне мониторинг 

басқармасының басшысы, С-3 санаты, 11-04-01
Өлшемшарттар Біліктілік талаптар
Білімі Денсаулық сақтау жəне əлеуметтік қамтамасыз ету (жалпы 

медицина, стоматология, қоғамдық денсаулық сақтау, 
медициналық-профилактикалық іс) немесе əлеуметтік 
ғылымдар, экономика жəне бизнес (экономика, есеп 
жəне аудит, қаржы, мемлекеттік жəне жергілікті басқару) 
бойынша жоғары немесе жоғары оқу орнынан кейінгі білім, 
мүмкіндігінше денсаулық сақтауды ұйымдастыру немесе 
экономикалық мамандық бойынша біліктілік санатының, 
біліктілікті арттыру сертификаттарының болуы. 

Кəсіби 
құзыреттілігі

 Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі уəкілетті органның 
бұйрығымен бекітілген «Б» корпусының мемлекеттік 
əкім шілік лауазымдарына орналасуға кандидаттарды 
Қазақстан Республикасының мемлекеттік тілі мен заң-
намасын білуге тестілеу бағдарламасында көзделген 
Қазақстан Республикасының заңнамасын, денсаулық 
сақтау саласындағы қатынастарды реттейтін нормативтік 
құқықтық актілерді білу. Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі 
уəкілетті органның актімен бекітілген «Б» корпусының 
мемлекеттік əкімшілік лауазымдарына қойылатын үлгілік 
біліктілік талаптарына сəйкес құзыреттердің болуы.

Практикалық 
тəжірибесі

 Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі уəкілетті органның 
бұйрығымен бекітілген «Б» корпусы мемлекеттік əкімшілік 
лауазымдарының санаттарына қойылатын үлгілік білік-
тілік талаптарына сəйкес. Компьютерде Microsoft Offi ce 
бағдарламалар пакетімен, электрондық құжат айналы-
мының жүйесімен жұмыс істей білу.

Функционалдық 
міндеттері

Басқарма жұмысына жалпы басшылық ету, үйлестіру, 
жоспарлау; өз құзыреті шегінде нормативтік құқықтық 
жəне құқықтық актілерді, стандарттарды, нормативтік 
құжат тарды əзірлеуге қатысу; медициналық қызметтер 
шығындарының денсаулық сақтау көрсеткіштеріне ықпа-
лын бағалау жəне моноторинг жүргізу; МƏМС жүйе-
сінде жəне ТМККК шеңберінде жұмыстың нəтижесіне 
бағдарланған медициналық ұйымдардың қызметкерлерін 
ынталандыру жүйесін жетілдіру, ТМККК шеңберінде 
жəне МƏМС жүйесінде медициналық қызметтерді ба-
сымды қаржыландыруды қамтамасыз ету бөлігінде бағ-
дарламалық құжаттардың орындалуына мониторингті 
жүзеге асыру; сараптама жүргізу үшін оқиғаларды ірік-
теуді автоматты түрде қалыптастыру бойынша ұсыныс-
тарды əзірлеу; медициналық көмектің түрлері (амбу ла-
ториялық-емханалық көмек, станционарлық, станцио-
нарды алмастыратын, жедел жəрдем қызметі, санита-
риялық авиация) бойынша медициналық қызметтер 
шы ғындарының тиімділігін талдау; құзыреті бойынша 
ведом стволық бағынысты ұйымдардың қызметін үйлестіру 
жəне өзара іс-қимыл, басқарманың құзыретіне кіретін 
мəселелер бойынша заңды жəне жеке тұлғалардың хатта-
рын, ұсыныстарын, өтініштері мен шағымдарын қарау; 
Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау саласын 
дамытудың 2016-2019 жылдарға арналған «Денсаулық» 
мемлекеттік бағдарламасына сəйкес міндетті əлеуметтік 
медициналық сақтандыруды енгізу бойынша жұмысқа 
қатысу.

  
Медициналық қызметтердің тиімділігін бағалау жəне мониторинг 

басқармасының бас сарапшысы, С-4 санаты,
(екі бірлік), 11-04-02, 11-04-03

Өлшемшарттар Біліктілік талаптар
Білімі Денсаулық сақтау жəне əлеуметтік қамтамасыз ету (жалпы 

медицина, стоматология, қоғамдық денсаулық сақтау, 
медициналық-профилактикалық іс) немесе əлеуметтік 
ғылымдар, экономика жəне бизнес (экономика, есеп 
жəне аудит, қаржы, мемлекеттік жəне жергілікті басқару) 
бойынша жоғары немесе жоғары оқу орнынан кейінгі білім, 
мүмкіндігінше денсаулық сақтауды ұйымдастыру немесе 
экономикалық мамандық бойынша біліктілік санатының, 
біліктілікті арттыру сертификаттарының болуы. 

Кəсіби 
құзыреттілігі

 Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі уəкілетті органның 
бұйрығымен бекітілген «Б» корпусының мемлекеттік 
əкімшілік лауазымдарына орналасуға кандидаттарды 
Қазақстан Республикасының мемлекеттік тілі мен заң-
намасын білуге тестілеу бағдарламасында көзделген 
Қазақстан Республикасының заңнамасын, денсаулық 
сақтау саласындағы қатынастарды реттейтін нормативтік 
құқықтық актілерді білу. Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі 
уəкілетті органның актімен бекітілген «Б» корпусының 
мемлекеттік əкімшілік лауазымдарына қойылатын үлгілік 
біліктілік талаптарына сəйкес құзыреттердің болуы.

Практикалық 
тəжірибесі

 Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі уəкілетті органның 
бұйрығымен бекітілген «Б» корпусы мемлекеттік əкімшілік 
лауазымдарының санаттарына қойылатын үлгілік білік-
тілік талаптарына сəйкес. Компьютерде Microsoft Offi ce 
бағдарламалар пакетімен, электрондық құжат айналы-
мының жүйесімен жұмыс істей білу.
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(Жалғасы бар) 

(Жалғасы. Басы 18-27-беттерде) 

Функционалдық 
міндеттері

Өз құзыреті шегінде нормативтік құқықтық жəне құқық-
тық актілерді, стандарттарды, нормативтік құжат-
тарды əзірлеуге қатысу; медициналық қызметтер шы -
ғындарының денсаулық сақтау көрсеткіштеріне ықпа-
лын бағалау жəне моноторинг жүргізу; МƏМС жүйе-
сінде жəне ТМККК шеңберінде жұмыстың нəтижесіне 
бағытталған медициналық ұйымдардың қызметкерлерін 
ынталандыру жүйесін жетілдіру, ТМККК шеңберінде 
жəне МƏМС жүйесінде медициналық қызметтерді ба-
сымды қаржыландыруды қамтамасыз ету бөлігінде бағ-
дарламалық құжаттардың орындалуына мониторингті 
жүзеге асыру; сараптама жүргізу үшін оқиғаларды 
іріктеуді автоматты түрде қалыптастыру бойынша ұсы-
ныстарды əзірлеу; медициналық көмектің түрлері 
(амбу латориялық-емханалық көмек, станционарлық, 
стан цио нарды алмастыратын, жедел жəрдем қызметі, 
санитариялық авиация) бойынша медициналық қызметтер 
шығындарының тиімділігін талдау; құзыреті бойынша 
ведомстволық бағынысты ұйымдардың қызметін үйлестіру 
жəне өзара іс-қимыл, басқарманың құзыретіне кіретін 
мəселелер бойынша заңды жəне жеке тұлғалардың 
хаттарын, ұсыныстарын, өтініштері мен шағымдарын 
қарау; Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау 
саласын дамытудың 2016-2019 жылдарға арналған 
«Денсаулық» мемлекеттік бағдарламасына сəйкес міндетті 
əлеуметтік медициналық сақтандыруды енгізу бойынша 
жұмысқа қатысу.

  
Медициналық қызметтердің тиімділігін бағалау жəне мониторинг 

басқармасының сарапшысы, С-5 санаты, (1 бірлік), 11-04-04
Өлшемшарттар  Біліктілік талаптар 
Білімі Денсаулық сақтау жəне əлеуметтік қамтамасыз ету (жалпы 

медицина, стоматология, қоғамдық денсаулық сақтау) 
немесе əлеуметтік ғылымдар, экономика жəне бизнес 
(экономика, есеп жəне аудит, қаржы, мемлекеттік жəне 
жергілікті басқару) бойынша жоғары немесе жоғары оқу 
орнынан кейінгі білім

Кəсіби 
құзыреттілігі

 Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі уəкілетті органның 
бұйрығымен бекітілген «Б» корпусының мемлекеттік 
əкімшілік лауазымдарына орналасуға кандидаттарды 
Қазақстан Республикасының мемлекеттік тілі мен заң-
намасын білуге тестілеу бағдарламасында көзделген 
Қазақстан Республикасының заңнамасын, денсаулық 
сақтау саласындағы қатынастарды реттейтін нормативтік 
құқықтық актілерді білу. Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі 
уəкілетті органның актімен бекітілген «Б» корпусының 
мемлекеттік əкімшілік лауазымдарына қойылатын үлгілік 
біліктілік талаптарына сəйкес құзыреттердің болуы.

Практикалық 
тəжірибесі

 Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі уəкілетті органның 
бұйрығымен бекітілген «Б» корпусы мемлекеттік əкімшілік 
лауазымдарының санаттарына қойылатын үлгілік білік-
тілік талаптарына сəйкес. Компьютерде Microsoft Offi ce 
бағдарламалар пакетімен, электрондық құжат айналы-
мының жүйесімен жұмыс істей білу.

Функционалдық 
міндеттері

Өз құзыреті шегінде нормативтік құқықтық жəне құқықтық 
актілерді, стандарттарды, нормативтік құжаттарды 
əзірлеуге қатысу; ТМККК шеңберінде жəне МƏМС жүйесінде 
медициналық қызметтерді басымды қаржыландыруды 
қамтамасыз ету бөлігінде бағдарламалық құжаттардың 
орындалуына мониторингті жүзеге асыру; медициналық 
көмектің түрлері (амбулаториялық-емханалық көмек, 
станционарлық, станционарды алмастыратын, жедел 
жəрдем қызметі, санитариялық авиация) бойынша ме-
дициналық қызметтер шығындарының тиімділігін талдау; 
құзыреті бойынша ведомстволық бағынысты ұйымдардың 
қызметін үйлестіру жəне өзара іс-қимыл, басқарманың 
құзы ретіне кіретін мəселелер бойынша заңды жəне жеке 
тұлғалардың хаттарын, ұсыныстарын, өтініштері мен 
шағымдарын қарау; Қазақстан Республикасының денсау-
лық сақтау саласын дамытудың 2016-2019 жылдарға 
арналған «Денсаулық» мемлекеттік бағдарламасына 
сəйкес міндетті əлеуметтік медициналық сақтандыруды 
енгізу бойынша жұмысқа қатысу.

  
Стандарттау жəне дəрі-дəрмекпен қамтамасыз ету департаменті-12
  Стандарттау жəне дəрі-дəрмекпен қамтамасыз ету департаментінің 

директоры, С-1 санаты, 12-1
Өлшемшарттар Талаптар
Білімі Денсаулық сақтау жəне əлеуметтік қамтамасыз ету 

(жал пы медицина, стоматология, қоғамдық денсаулық 
сақтау, фармация, медициналық-профилактикалық іс) 
немесе техникалық ғылымдар мен технологиялар (фар-
мацевтикалық өндірістің технологиясы, биотехнология, 
органикалық заттардың химиялық технологиясы) маман-
дықтары бойынша жоғары немесе жоғары оқу орнынан 
кейінгі білім

Кəсіби 
құзыреттілігі

 Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі уəкілетті органның 
бұйрығымен бекітілген «Б» корпусының мемлекеттік 
əкімшілік лауазымдарына орналасуға кандидаттарды 
Қазақстан Республикасының мемлекеттік тілі мен заң-
на масын білуге тестілеу бағдарламасында көз делген 
Қазақстан Республикасының заңнамасын, ден саулық 
сақтау саласындағы қатынастарды реттей тін нормативтік 
құқықтық актілерді білу. Мемле кеттік қызмет істері жөніндегі 
уəкілетті органның актімен бекітілген «Б» корпусының 
мемлекеттік əкімшілік лауазымдарына қойылатын үлгі лік 
біліктілік талаптарына сəйкес құзыреттердің болуы.

Практикалық 
тəжірибесі

 Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі уəкілетті органның 
бұйрығымен бекітілген «Б» корпусы мемлекеттік əкімшілік 
лауазымдарының санаттарына қойылатын үлгілік білік-
тілік талаптарына сəйкес. Компьютерде Microsoft Offi ce 
бағдарламалар пакетімен, электрондық құжат айна лы-
мының жүйесімен жұмыс істей білу.

Функционалдық 
міндеттері 

Медициналық қызметтерді стандарттау мен клиникалық 
хаттамаларды əзірлеу, Медициналық қызметтердің са-
пасы бойынша бірлескен комиссияның жұмысын ұйым-
дастыру, дəрілік заттар айналысы салалары бойынша 
департамент жұмысын үйлестіру, жоспарлау, жалпы 
басшылық ету. Мемлекеттік саясатты əзірлеу мен іске 
асыру. Қазақстан Республикасында Ұлттық дəрі-дəрмек 
саясатын іске асыруға қатысу. Халық пен денсаулық сақтау 
ұйымдарын қауіпсіз, тиімді жəне сапалы дəрі-дəрмек 
заттарымен қамтамасыз етуді ұйымдастыруда үйлестіру 
мен мемлекеттік басқаруды іске асыру. Жеке жəне заңды 
тұлғалардың өтініштерін өз құзыретінің шегінде қарау жəне 
олар бойынша керекті шарларды қабылдау (қажет болған 
жағдайда). Қазақстан Республикасы заңнамаларына 
сəйкес басқада міндеттемелерді орындау

  
Стандарттау жəне дəрі-дəрмекпен қамтамасыз ету департаментінің 

директорының орынбасары, С-2 санаты, 12-2
Өлшемшарттар Талаптар
Білімі Денсаулық сақтау жəне əлеуметтік қамтамасыз ету 

(жал пы медицина, стоматология, қоғамдық денсаулық 
сақтау, фармация, медициналық-профилактикалық іс) 
немесе техникалық ғылымдар мен технологиялар (фар-
мацевтикалық өндірістің технологиясы, биотехнология, 
органикалық заттардың химиялық технологиясы) маман-
дықтары бойынша жоғары немесе жоғары оқу орнынан 
кейінгі білім

Кəсіби 
құзыреттілігі

 Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі уəкілетті органның 
бұйрығымен бекітілген «Б» корпусының мемлекеттік 
əкімшілік лауазымдарына орналасуға кандидаттарды 
Қазақстан Республикасының мемлекеттік тілі мен заң-
намасын білуге тестілеу бағдарламасында көзделген 
Қазақстан Республикасының заңнамасын, денсаулық 
сақтау саласындағы қатынастарды реттейтін нормативтік 
құқықтық актілерді білу. Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі 
уəкілетті органның актімен бекітілген «Б» корпусының 
мемлекеттік əкімшілік лауазымдарына қойылатын үлгілік 
біліктілік талаптарына сəйкес құзыреттердің болуы.

Практикалық 
тəжірибесі

 Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі уəкілетті органның 
бұйрығымен бекітілген «Б» корпусы мемлекеттік əкімшілік 
лауазымдарының санаттарына қойылатын үлгілік білік-
тілік талаптарына сəйкес. Компьютерде Microsoft Offi ce 
бағдарламалар пакетімен, электрондық құжат айналы-
мының жүйесімен жұмыс істей білу.

Функционалдық 
міндеттері 

Медициналық қызметтерді стандарттау мен клиникалық 
хаттамаларды əзірлеу, Медициналық қызметтердің сапа-
сы бойынша бірлескен комиссияның жұмысын ұйым-
дастыру, дəрілік заттар айналысы салалары бойынша 
департамент жұмысын үйлестіру, жоспарлау, жалпы 
басшылық ету. Мемлекеттік саясатты əзірлеу мен іске 
асыру. Қазақстан Республикасында Ұлттық дəрі-дəрмек 
саясатын іске асыруға қатысу. Халық пен денсаулық сақтау 
ұйымдарын қауіпсіз, тиімді жəне сапалы дəрі-дəрмек 
заттарымен қамтамасыз етуді ұйымдастыруда үйлестіру 
мен мемлекеттік басқаруды іске асыру. Жеке жəне заңды 
тұлғалардың өтініштерін өз құзыретінің шегінде қарау жəне 
олар бойынша керекті шарларды қабылдау (қажет болған 
жағдайда). Қазақстан Республикасы заңнамаларына 
сəйкес басқада міндетемелерді орындау

  
Дəрі-дəрмекпен қамтамасыз ету басқармасы-12-01

  Дəрі-дəрмекпен қамтамасыз ету басқармасының басшысы, С-3 
санаты, 12-01-01

Өлшемшарттар Талаптар
Білімі Денсаулық сақтау жəне əлеуметтік қамтамасыз ету 

(фармация, қоғамдық денсаулық сақтау, жалпы медицина, 
медициналық-профилактикалық ісі), немесе техникалық 
ғылымдар мен технологиялар (фармацевтикалық өнді-
рістің технологиясы, биотехнология, органикалық заттар-
дың химиялық технологиясы) мамандықтары бойынша 
жоғары немесе жоғары оқу орнынан кейінгі білім

Кəсіби 
құзыреттілігі

 Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі уəкілетті органның 
бұйрығымен бекітілген «Б» корпусының мемлекеттік 
əкімшілік лауазымдарына орналасуға кандидаттарды 
Қазақстан Республикасының мемлекеттік тілі мен заң-
намасын білуге тестілеу бағдарламасында көзделген 
Қазақстан Республикасының заңнамасын, денсаулық 
сақтау саласындағы қатынастарды реттейтін нормативтік 
құқықтық актілерді білу. Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі 
уəкілетті органның актімен бекітілген «Б» корпусының 
мемлекеттік əкімшілік лауазымдарына қойылатын үлгілік 
біліктілік талаптарына сəйкес құзыреттердің болуы.

Практикалық 
тəжірибесі

 Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі уəкілетті органның 
бұйрығымен бекітілген «Б» корпусы мемлекеттік əкімшілік 
лауазымдарының санаттарына қойылатын үлгілік білік-
тілік талаптарына сəйкес. Компьютерде Microsoft Offi ce 
бағдарламалар пакетімен, электрондық құжат айналы-
мының жүйесімен жұмыс істей білу.

Функционалдық 
міндеттері

Басқарма қызметіне, сондай-ақ басқарма құзыретінің 
мəселелері бойынша аумақтық бөлімшелердің қызметіне 
басшылық ету жəне ұйымдастыру. Дəрілік заттар айна-
лысы саласындағы мемлекеттік саясатты, соның ішінде 
бірлескен халықаралық жобаларды іске асыру. Өз құзы-
реті шегінде Формулярлық жүйені жетілдіру бойынша 
іс-шараларды іске асыру, облыстардың, Алматы жəне 
Астана қалаларының денсаулық сақтау басқармаларының 
жəне республикалық денсаулық сақтау ұйымдарының 
дəрілік формулярларың келісу жəне формулярлық 
комиссияларының жұмыстарын үйлестіру. «Денсаулық 
сақтауды дамыту республикалық орталығы» ШЖҚ РМК 
Дəрілік заттарды ұтымды пайдалану орталығының қыз-
метін үйлестіру. Дəрілік заттармен қамтамасыз ету 
бөлігінде Бірыңғай дистрибьюторды үйлестіру. Тегін 
медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңбе-
рінде міндетті əлеуметтік медициналық сақтандыру 
жүйе сінде дəрілік заттар бойынша анықтаманы əзірлеу 
(қайта қарау), соның ішінде бағаларды мониторингтеу 
мəсе лелері бойынша жетекшілік ету. Дəрі-дəрмекпен, 
соның ішінде амбулаториялық деңгейде қамтамасыз 
етуді жетілдіру бойынша іс-шараларды жүзеге асыру. 
Тегін медициналық көмектің кепілдік көлемінің шеңберінде 
міндетті əлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде 
дəрілік заттарды, соның ішінде есірткі құралдарының, 
психотроптық заттардың жəне прекурсорлардың, акцизсіз 
этиль спирті айналымы саласында пайдаланылуына 
мониторинг жүргізу. Тегін медициналық көмектің кепілдік 
берілген көлемінің шеңберінде жəне міндетті əлеуметтік 
медициналық сақтандыру жүйесінде жүйесінде жергілікті 
атқарушы органдармен, республикалық денсаулық 
сақтау ұйымдарымен дəрілік заттармен қамтамасыз ету 
мəсе лелері бойынша өзара іс-қимыл. Жеке жəне заңды 
тұлғалардың өтініштерін өз құзыретінің шегінде қарау. Өз 
құзы реті шегінде нормативтік құқықтық актілерді əзірлеуге 
қатысу. Басқарма қызметшілерінің жұмысына бақылауды 
жүзеге асыру, еңбек жəне орындаушылық тəртіпті 
сақтауды бақылау, мамандардың жұмысында практикалық 
жəне əдістемелік көмек көрсету. Басқарма қызметкерлерін 
көтер мелеу, тəртіптік жаза қолдану, сондай-ақ олардың 
орын дарын ауыстыру туралы ұсыныстар енгізу. Қазақстан 
Респуб ликасының заңнамасына сəйкес өзге де міндеттерді 
орындау.

  
Дəрі-дəрмекпен қамтамасыз ету басқармасының бас сарапшысы,

С-4 санаты, (бес бірлік), 12-01-02, 12-01-03, 12-01-04, 12-01-05, 12-01-06
Өлшемшарттар Талаптар
Білімі Денсаулық сақтау жəне əлеуметтік қамтамасыз ету (фар-

мация, қоғамдық денсаулық сақтау, жалпы медицина, 
медициналық-профилактикалық ісі), немесе техникалық 
ғылымдар мен технологиялар (фармацевтикалық өнді-
рістің технологиясы, биотехнология, органикалық заттар-
дың химиялық технологиясы) мамандықтары бойынша 
жоғары немесе жоғары оқу орнынан кейінгі білім

Кəсіби 
құзыреттілігі

 Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі уəкілетті органның 
бұйрығымен бекітілген «Б» корпусының мемлекеттік 
əкімшілік лауазымдарына орналасуға кандидаттарды 
Қазақстан Республикасының мемлекеттік тілі мен заң-
намасын білуге тестілеу бағдарламасында көздел ген 
Қазақстан Республикасының заңнамасын, денсау лық 
сақтау саласындағы қатынастарды реттей тін нормативтік 
құқықтық актілерді білу. Мемлекет тік қызмет істері жөніндегі 
уəкілетті органның актімен бекітілген «Б» корпусының 
мемлекеттік əкімшілік лауазымдарына қойылатын үлгілік 
біліктілік талаптарына сəйкес құзыреттердің болуы.

Практикалық 
тəжірибесі

 Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі уəкілетті органның 
бұйрығымен бекітілген «Б» корпусы мемлекеттік əкімшілік 
лауазымдарының санаттарына қойылатын үлгілік білік-
тілік талаптарына сəйкес. Компьютерде Microsoft Offi ce 
бағдарламалар пакетімен, электрондық құжат айналы-
мының жүйесімен жұмыс істей білу.

Функционалдық 
міндеттері

Дəрілік заттар айналысы саласындағы мемлекеттік сая-
сатты, сондай-ақ бірлескен халықаралық жобаларды іске 
асыру. Өз құзыреті шегінде Формулярлық жүйені жетілдіру 
бойынша іс-шараларды іске асыру, облыстардың, Алма-
ты жəне Астана қалаларының денсаулық сақтау бас-
қар маларының, республикалық денсаулық сақтау ұйым-
дарының, формулярлық комиссияларының жұмыста рын 
үйлестіру жəне дəрілік формулярларды келісу. «Ден-
саулық сақтауды дамыту республикалық орталығы» 
ШЖҚ РМК Дəрілік заттарды ұтымды пайдалану орталығы 
қызметін үйлестіру. Дəрілік заттармен қамтамасыз ету бө-
лігінде бірыңғай дистрибьюторды үйлестіру. Тегін меди-
циналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде 
жəне міндетті əлеуметтік медициналық сақтандыру жү-
йе сінде дəрілік заттар бойынша анықтаманы əзірлеу 
(қай та қарау), соның ішінде бағаларды мониторингтеу 
мəселелері бойынша жетекшілік ету. Дəрі-дəрмекпен, 
соның ішінде амбулаториялық деңгейде қамтамасыз 
етуді жетілдіру бойынша шараларды жүзеге асыру. Тегін 
медициналық көмектің кепілдік көлемінің шеңберінде жəне 
міндетті əлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде 
дəрілік заттарды, соның ішінде есірткі құралдарының, 
психотроптық заттардың жəне прекурсорлардың, акциз-
сіз этиль спирті айналысы саласында пайдаланылу мо-
ни торингін жүзеге асыру. Тегін медициналық көмектің 
кепілдік берілген көлемінің шеңберінде жəне міндетті 
əлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде жергілікті 
атқарушы органдармен, республикалық денсаулық 
сақтау ұйымдарымен дəрілік заттармен қамтамасыз ету 
мəселелері бойынша өзара іс-қимыл. Жеке жəне заңды 
тұлғалардың өтініштерін өз құзыретінің шегінде қарау. 
Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес өзге де 
міндеттерді орындау. 

  
Дəрі-дəрмекпен қамтамасыз ету басқармасының сарапшысы,

С-5 санаты, (бір бірлік), 12-01-07
Өлшемшарттар Талаптар
Білімі Денсаулық сақтау жəне əлеуметтік қамтамасыз ету 

(фармация, қоғамдық денсаулық сақтау, жалпы медицина, 
медициналық-профилактикалық ісі), немесе техникалық 
ғылымдар мен технологиялар (фармацевтикалық өнді-
рістің технологиясы, биотехнология, органикалық заттар-
дың химиялық технологиясы) мамандықтары бойынша 
жоғары немесе жоғары оқу орнынан кейінгі білім

Кəсіби 
құзыреттілігі

 Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі уəкілетті органның 
бұйрығымен бекітілген «Б» корпусының мемлекеттік 
əкімшілік лауазымдарына орналасуға кандидаттарды 
Қазақстан Республикасының мемлекеттік тілі мен заңна-
масын білуге тестілеу бағдарламасында көзделген Қа-
зақстан Республикасының заңнамасын, денсаулық сақ-
тау саласындағы қатынастарды реттейтін нормативтік 
құқықтық актілерді білу. Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі 
уəкілетті органның актімен бекітілген «Б» корпусының 
мемлекеттік əкімшілік лауазымдарына қойылатын үлгілік 
біліктілік талаптарына сəйкес құзыреттердің болуы.

Практикалық 
тəжірибесі

 Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі уəкілетті органның 
бұйрығымен бекітілген «Б» корпусы мемлекеттік əкімшілік 
лауазымдарының санаттарына қойылатын үлгілік білік-
тілік талаптарына сəйкес. Компьютерде Microsoft Offi ce 
бағдарламалар пакетімен, электрондық құжат айналы-
мының жүйесімен жұмыс істей білу.

Функционалдық 
міндеттері

Дəрілік заттар айналысы саласындағы мемлекеттік сая-
сатты, сондай-ақ бірлескен халықаралық жобаларды іске 
асыру. Өз құзыреті шегінде Формулярлық жүйені жетілдіру 
бойынша іс-шараларды іске асыру, облыстардың, Ал-
маты жəне Астана қалаларының денсаулық сақтау 
бас  қар маларының, республикалық денсаулық сақтау 
ұйым дарының, формулярлық комиссияларының жұмыс-
тарын үйлестіру жəне дəрілік формулярларды келісу. 
«Денсаулық сақтауды дамыту республикалық орталығы» 
ШЖҚ РМК Дəрілік заттарды ұтымды пайдалану орталығы 
қызметін үйлестіру. Дəрілік заттармен қамтамасыз ету 
бөлігінде бірыңғай дистрибьюторды үйлестіру. Тегін меди-
циналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде 
жəне міндетті əлеуметтік медициналық сақтандыру жү-
йесінде дəрілік заттар бойынша анықтаманы əзірлеу 
(қайта қарау), соның ішінде бағаларды мониторингтеу 
мəселелері бойынша жетекшілік ету. Дəрі-дəрмекпен, 
соның ішінде амбулаториялық деңгейде қамтамасыз 
етуді жетілдіру бойынша шараларды жүзеге асыру. Тегін 
медициналық көмектің кепілдік көлемінің шеңберінде жəне 
міндетті əлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде 
дəрілік заттарды, соның ішінде есірткі құралдарының, 
психотроптық заттардың жəне прекурсорлардың, акциз-
сіз этиль спирті айналысы саласында пайдаланылу мо-
ни  торингін жүзеге асыру. Тегін медициналық көмектің 
кепіл дік берілген көлемінің шеңберінде жəне міндетті 
əлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде жергілікті 
атқарушы органдармен, республикалық денсаулық 
сақтау ұйымдарымен дəрілік заттармен қамтамасыз ету 
мəселелері бойынша өзара іс-қимыл. Жеке жəне заңды 
тұлғалардың өтініштерін өз құзыретінің шегінде қарау. 
Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес өзге де 
міндеттерді орындау. 

  
Медициналық қызметтерді стандарттау басқармасы, 12-02

  Медициналық қызметтерді стандарттау басқармасының басшысы, С-3 
санаты, 12-02-01

Өлшемшарттар Талаптар
Білімі Денсаулық сақтау жəне əлеуметтік қамтамасыз ету (ме-

дицина: жалпы медицина, стоматология, қоғамдық ден-
саулық сақтау, фармация, медициналық-профилак тикалық 
іс) мамандықтары бойынша жоғары немесе жоғары оқу 
орнынан кейінгі білім

Кəсіби 
құзыреттілігі

 Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі уəкілетті органның 
бұйрығымен бекітілген «Б» корпусының мемлекеттік 
əкімшілік лауазымдарына орналасуға кандидаттарды 
Қазақстан Республикасының мемлекеттік тілі мен заң-
намасын білуге тестілеу бағдарламасында көзделген 
Қазақстан Республикасының заңнамасын, денсаулық 
сақтау саласындағы қатынастарды реттейтін нормативтік 
құқықтық актілерді білу. Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі 
уəкілетті органның актімен бекітілген «Б» корпусының 
мемлекеттік əкімшілік лауазымдарына қойылатын үлгілік 
біліктілік талаптарына сəйкес құзыреттердің болуы.

Практикалық 
тəжірибесі

 Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі уəкілетті органның 
бұйрығымен бекітілген «Б» корпусы мемлекеттік əкімшілік 
лауазымдарының санаттарына қойылатын үлгілік білік-
тілік талаптарына сəйкес. Компьютерде Microsoft Offi ce 
бағдарламалар пакетімен, электрондық құжат айналы-
мының жүйесімен жұмыс істей білу.
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(Жалғасы 30-бетте) 

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ 
МИНИСТРЛІГІНІҢ ТАУАРЛАР МЕН КӨРСЕТІЛЕТІН 

ҚЫЗМЕТТЕРДІҢ САПАСЫ МЕН ҚАУІПСІЗДІГІН 
БАҚЫЛАУ КОМИТЕТІ ТӨРАҒАСЫНЫҢ БҰЙРЫҒЫ

2019 жылғы 3 маусым       № 101-НҚ      Нұр-Сұлтан қаласы 

«Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау 
министрлігінің Тауарлар мен көрсетілетін 

қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау 
комитеті» республикалық мемлекеттік мекемесі 

аумақтық бөлімшелерінің (аудандар мен 
аудандық маңызы бар қалалар) ережелерін 

ережесін бекіту туралы

(Жалғасы. Басы 193-нөмірде)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 4-тарау. Басқарманың мүлкі

  19. Басқармада заңнамада көзделген жағдайларда жедел басқару 
құқығындағы оқшауланған мүлкi болуы мүмкін. 

  Басқарманың мүлкі оған меншік иесі берген, мүлік, сондай-ақ өз қызметі 
нəтижесінде сатып алынған мүлік (ақшалай кірістерді қоса алғанда) жəне 
Қазақстан Республикасының заңнамасында тыйым салынбаған өзге де көздер 
есебінен қалыптастырылады. 

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

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

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

сының заңнамасына сəйкес жүзеге асырылады.

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Тауарлар мен 
көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау комитеті 
Төрағасының 2019 жылғы 3 маусымдағы №101-НҚ бұйрығына 3-қосымша

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

комитеті Ақмола облысының тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің 
сапасы мен қауіпсіздігін бақылау департаментінің Астрахан аудандық 

тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін 
бақылау басқармасы» республикалық мемлекеттік мекемесiнің ережесі

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

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

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

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

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

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

заңнамаға сəйкес бекітіледі.

  7. Басқарманың орналасқан жері – 020300, Қазақстан Республикасы, 
Ақмола облысы, Астрахан ауданы, Астрахан ауылы, Мира көшесі, 51 үй.

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

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

жүзеге асырылады.
  11. Басқармаға Басқарманың функциялары болып табылатын міндеттерді 

орындау тұрғысында кəсіпкерлік субъектілерімен шарттық қатынастарға түсуге 
тыйым салынады.

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

 
2-тарау. Басқарманың негізгі міндеттері, функциялары,

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

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

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

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

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

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

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

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

медициналық бұйымдарға арналған бағаларды мемлекеттік реттеуді жүзеге 
асыру;

  5) денсаулық сақтау субъектілерінің қызметін мемлекеттік бақылауды 
жүзеге асыру;

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

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

  8) медициналық көрсетілетін қызметтердің сапасына сырттай сараптама 
жүргізуге қатысу;

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

асыру;
  12) тұтынушыларға өткізілетін өнімдер мен көрсетілетін қызметтер 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

сының заңнамасына сəйкес жүзеге асырылады.

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Тауарлар мен 
көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау комитеті 
Төрағасының 2019 жылғы 3 маусымдағы №101-НҚ бұйрығына 4-қосымша

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

комитеті Ақмола облысының тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің 
сапасы мен қауіпсіздігін бақылау департаментінің Атбасар аудандық 
тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін 

бақылау басқармасы» республикалық мемлекеттік мекемесiнің ережесі

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

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

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

  3. Басқарма мемлекеттік мекеменің ұйымдастырушылық-құқықтық 
нысанындағы заңды тұлғасы болып табылады, мемлекеттік тілде өз атауы бар 
мөрі мен мөртаңбалары, белгіленген үлгідегі бланкілері болады. 
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  4. Басқарма азаматтық-құқықтық қатынастарға өз атынан түседі. 
  5. Егер Басқармаға заңнамаға сəйкес уəкілеттік берілген болса, ол 

мемлекет атынан азаматтық-құқықтық қатынастардың тарапы болуға құқығы 
бар. 

  6. Басқарманың құрылымы мен штат санының лимиті қолданыстағы 
заңнамаға сəйкес бекітіледі.

  7. Басқарманың орналасқан жері – 020400, Қазақстан Республикасы, 
Ақмола облысы, Атбасар ауданы, Атбасар қаласы, Лука Белаш көшесі, 52 үй.

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

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

жүзеге асырылады.
  11. Басқармаға Басқарманың функциялары болып табылатын міндеттерді 

орындау тұрғысында кəсіпкерлік субъектілерімен шарттық қатынастарға түсуге 
тыйым салынады.

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

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

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

саламаттылығы, медициналық көрсетілетін қызметтердің сапасын бақылау, 
дəрілік заттар мен медициналық бұйымдардың айналысы, тамақ өнімінің 
қауіпсіздігі саласындағы техникалық регламенттер мен нормативтік құжаттарда 
белгіленген талаптардың сақталуын бақылау жəне қадағалау мəселелері бой-
ынша реттеуші, іске асыру жəне бақылау-қадағалау функцияларын жүзеге 
асыру;

  2) тиісті аумақта реттелетін саладағы мемлекеттік көрсетілетін қызметтер-
дің сапасы мен қолжетімділігін қамтамасыз ету; 

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

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

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

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

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

медициналық бұйымдарға арналған бағаларды мемлекеттік реттеуді жүзеге 
асыру;

  5) денсаулық сақтау субъектілерінің қызметін мемлекеттік бақылауды 
жүзеге асыру;

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

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

  8) медициналық көрсетілетін қызметтердің сапасына сырттай сараптама 
жүргізуге қатысу;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  31) тиісті аумақта йод тапшылығы ауруларының профилактикасы 

туралы Қазақстан Республикасының заңнамасы талаптарының орындалуын 
бақылауды жəне қадағалауды жүзеге асыру;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

сының заңнамасына сəйкес жүзеге асырылады.

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Тауарлар мен 
көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау комитеті 
Төрағасының 2019 жылғы 3 маусымдағы №101-НҚ бұйрығына 5-қосымша

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

комитеті Ақмола облысының тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің 
сапасы мен қауіпсіздігін бақылау департаментінің Бурабай аудандық 
тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін 

бақылау басқармасы» республикалық мемлекеттік мекемесiнің ережесі

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

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

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

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

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

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

заңнамаға сəйкес бекітіледі.
  7. Басқарманың орналасқан жері – 021700, Қазақстан Республикасы, 

Ақмола облысы, Бурабай ауданы, Щучинск қаласы, Елемесов көшесі, 73 үй.
  8. Мемлекеттік органның толық атауы – «Қазақстан Республикасы 

Денсаулық сақтау министрлігінің Тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің 
сапасы мен қауіпсіздігін бақылау комитеті Ақмола облысының тауарлар мен 
көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау департаментінің 
Бурабай аудандық тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен 
қауіпсіздігін бақылау басқармасы».

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

жүзеге асырылады.
  11. Басқармаға Басқарманың функциялары болып табылатын міндеттерді 

орындау тұрғысында кəсіпкерлік субъектілерімен шарттық қатынастарға түсуге 
тыйым салынады.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

медициналық бұйымдарға арналған бағаларды мемлекеттік реттеуді жүзеге 
асыру;

  5) денсаулық сақтау субъектілерінің қызметін мемлекеттік бақылауды 
жүзеге асыру;

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

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

  8) медициналық көрсетілетін қызметтердің сапасына сырттай сараптама 
жүргізуге қатысу;

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

асыру;
  12) тұтынушыларға өткізілетін өнімдер мен көрсетілетін қызметтер 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  29) адамдардың өмірі мен денсаулығы үшін қауіпті деп танылған жағдайда 
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(Жалғасы 32-бетте) 

шикізаттың, өнімнің, химиялық заттардың, технологиялық жабдықтардың, 
тетіктердің, процестердің, құрал-саймандардың жаңа түрлерін өндіруге, 
қолдануға жəне өткізуге тыйым салу;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

сының заңнамасына сəйкес жүзеге асырылады.

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Тауарлар мен 
көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау комитеті 
Төрағасының 2019 жылғы 3 маусымдағы №101-НҚ бұйрығына 6-қосымша

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

комитеті Ақмола облысының тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің 
сапасы мен қауіпсіздігін бақылау департаментінің Бұланды аудандық 

тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін 
бақылау басқармасы» республикалық мемлекеттік мекемесiнің ережесі

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

көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау комитеті Ақмола 
облысының тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін 
бақылау департаментінің Бұланды аудандық тауарлар мен көрсетілетін 
қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау басқармасы» республикалық 
мемлекеттік мекемесi (бұдан əрі – Басқарма) қоғамдық денсаулық сақтау, 
халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы, көрсетілетін 

медициналық қызметтердің сапасы, дəрілік заттар мен медициналық бұ-
йымдардың айналысы, техникалық регламенттер мен нормативтік құжат тарда 
белгіленген талаптардың сақталуын бақылау жəне қадағалау сала ларында, 
сондай-ақ тамақ өнімінің қауіпсіздігі саласында (бұдан əрі – реттелетін сала) 
басшылықты жүзеге асыратын, тиісті аумақта құзыретінің шегінде реттеуші, 
іске асыру жəне бақылау-қадағалау функцияларын жүзеге асыратын Қазақстан 
Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Тауарлар мен көрсетілетін 
қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау комитетінің аумақтық бөлімшесі 
болып табылады.

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

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

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

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

заңнамаға сəйкес бекітіледі.
  7. Басқарманың орналасқан жері – 020500, Қазақстан Республикасы, 

Ақмола облысы, Бұланды ауданы, Макинск қаласы, Лесная көшесі, 5 Е үйі.
  8. Мемлекеттік органның толық атауы – «Қазақстан Республикасы 

Денсаулық сақтау министрлігінің Тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің 
сапасы мен қауіпсіздігін бақылау комитеті Ақмола облысының тауарлар мен 
көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау департаментінің 
Бұланды аудандық тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен 
қауіпсіздігін бақылау басқармасы».

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

жүзеге асырылады.
  11. Басқармаға Басқарманың функциялары болып табылатын міндеттерді 

орындау тұрғысында кəсіпкерлік субъектілерімен шарттық қатынастарға түсуге 
тыйым салынады.

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

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

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

саламаттылығы, медициналық көрсетілетін қызметтердің сапасын бақылау, 
дəрілік заттар мен медициналық бұйымдардың айналысы, тамақ өнімінің 
қауіпсіздігі саласындағы техникалық регламенттер мен нормативтік құжаттарда 
белгіленген талаптардың сақталуын бақылау жəне қадағалау мəселелері бой-
ынша реттеуші, іске асыру жəне бақылау-қадағалау функцияларын жүзеге 
асыру;

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

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

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

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

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

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

медициналық бұйымдарға арналған бағаларды мемлекеттік реттеуді жүзеге 
асыру;

  5) денсаулық сақтау субъектілерінің қызметін мемлекеттік бақылауды 
жүзеге асыру;

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

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

  8) медициналық көрсетілетін қызметтердің сапасына сырттай сараптама 
жүргізуге қатысу;

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

асыру;
  12) тұтынушыларға өткізілетін өнімдер мен көрсетілетін қызметтер 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  26) тиісті аумақта инфекциялық жəне паразиттік ауруларды эпидемиоло-
гиялық бақылауды жүзеге асыру;

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

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

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

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

  31) тиісті аумақта йод тапшылығы ауруларының профилактикасы ту-
ралы Қазақстан Республикасының заңнамасы талаптарының орындалуын 
бақылауды жəне қадағалауды жүзеге асыру;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
4-тарау. Басқарманың мүлкі

  19. Басқармада заңнамада көзделген жағдайларда жедел басқару құқы-
ғындағы оқшауланған мүлкi болуы мүмкін. 

  Басқарманың мүлкі оған меншік иесі берген, мүлік, сондай-ақ өз қызметі 
нəтижесінде сатып алынған мүлік (ақшалай кірістерді қоса алғанда) жəне 
Қазақстан Республикасының заңнамасында тыйым салынбаған өзге де көздер 
есебінен қалыптастырылады. 

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

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

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

сының заңнамасына сəйкес жүзеге асырылады.

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Тауарлар мен 
көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау комитеті 
Төрағасының 2019 жылғы 3 маусымдағы №101-НҚ бұйрығына 7-қосымша

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

комитеті Ақмола облысының тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің 
сапасы мен қауіпсіздігін бақылау департаментінің Біржан сал ауданы 
тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін 

бақылау басқармасы» республикалық мемлекеттік мекемесiнің ережесі

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

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

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

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

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

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

заңнамаға сəйкес бекітіледі.
  7. Басқарманың орналасқан жері – 020700, Қазақстан Республикасы, 

Ақмола облысы, Біржан сал ауданы, Степняк қаласы, Əбісəлəм қажы көшесі, 
34 А.

  8. Мемлекеттік органның толық атауы – «Қазақстан Республикасы 
Денсаулық сақтау министрлігінің Тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің 
сапасы мен қауіпсіздігін бақылау комитеті Ақмола облысының тауарлар мен 
көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау департаментінің 
Біржан сал ауданы тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен 
қауіпсіздігін бақылау басқармасы».

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

жүзеге асырылады.
  11. Басқармаға Басқарманың функциялары болып табылатын міндеттерді 

орындау тұрғысында кəсіпкерлік субъектілерімен шарттық қатынастарға түсуге 
тыйым салынады.

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

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

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

саламаттылығы, медициналық көрсетілетін қызметтердің сапасын бақылау, 
дəрілік заттар мен медициналық бұйымдардың айналысы, тамақ өнімінің 
қауіпсіздігі саласындағы техникалық регламенттер мен нормативтік құжаттарда 
белгіленген талаптардың сақталуын бақылау жəне қадағалау мəселелері бой-
ынша реттеуші, іске асыру жəне бақылау-қадағалау функцияларын жүзеге 
асыру;

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

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

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

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

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

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

медициналық бұйымдарға арналған бағаларды мемлекеттік реттеуді жүзеге 
асыру;

  5) денсаулық сақтау субъектілерінің қызметін мемлекеттік бақылауды 
жүзеге асыру;

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

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

  8) медициналық көрсетілетін қызметтердің сапасына сырттай сараптама 
жүргізуге қатысу;

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

асыру;
  12) тұтынушыларға өткізілетін өнімдер мен көрсетілетін қызметтер 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  27) тиісті аумаққа инфекциялық, паразиттік аурулардың, сондай-ақ 
адамның денсаулығы үшін əлеуетті қауіпті заттар мен өнімдердің əкелінуі мен 
таралуын болдырмау мақсатында автомобиль өткізу пункттерін қоспағанда, 
Кеден одағының кедендік шекарасымен тұспа-тұс келетін Қазақстан 
Рес публикасының Мемлекеттік шекарасы арқылы өткізу пункттерінде 

сани тариялық-эпидемияға қарсы (профилактикалық) іс-шараларды, халық-
тың денсаулығы үшін қауіп төндіретін жолаушыларды, экипаждарды, поезд 
бригадаларын, көлік құралдарын, жүктерді санитариялық-карантиндік 
бақылауды ұйымдастыру жəне өткізу;

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

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

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

  31) тиісті аумақта йод тапшылығы ауруларының профилактикасы ту-
ралы Қазақстан Республикасының заңнамасы талаптарының орындалуын 
бақылауды жəне қадағалауды жүзеге асыру;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

сының заңнамасына сəйкес жүзеге асырылады.

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Тауарлар мен 
көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау комитеті 
Төрағасының 2019 жылғы 3 маусымдағы №101-НҚ бұйрығына 8-қосымша

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

комитеті Ақмола облысының тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің 
сапасы мен қауіпсіздігін бақылау департаментінің Егіндікөл аудандық 

тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін 
бақылау басқармасы» республикалық мемлекеттік мекемесiнің ережесі

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

көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау комитеті Ақмола 
облысының тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін 
бақылау департаментінің Егіндікөл аудандық тауарлар мен көрсетілетін 

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

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

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

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

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

заңнамаға сəйкес бекітіледі.
  7. Басқарманың орналасқан жері – 020600, Қазақстан Республикасы, Ақмо-

ла облысы, Егіндікөл ауданы, Егіндікөл ауылы, Победы көшесі, 2 үй, 2 пəтер.
  8. Мемлекеттік органның толық атауы – «Қазақстан Республикасы 

Денсаулық сақтау министрлігінің Тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің 
сапасы мен қауіпсіздігін бақылау комитеті Ақмола облысының тауарлар мен 
көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау департаментінің 
Егіндікөл аудандық тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен 
қауіпсіздігін бақылау басқармасы».

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

жүзеге асырылады.
  11. Басқармаға Басқарманың функциялары болып табылатын міндеттерді 

орындау тұрғысында кəсіпкерлік субъектілерімен шарттық қатынастарға түсуге 
тыйым салынады.

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

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

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

саламаттылығы, медициналық көрсетілетін қызметтердің сапасын бақылау, 
дəрілік заттар мен медициналық бұйымдардың айналысы, тамақ өнімінің 
қауіпсіздігі саласындағы техникалық регламенттер мен нормативтік құжаттарда 
белгіленген талаптардың сақталуын бақылау жəне қадағалау мəселелері бой-
ынша реттеуші, іске асыру жəне бақылау-қадағалау функцияларын жүзеге 
асыру;

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

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

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

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

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

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

медициналық бұйымдарға арналған бағаларды мемлекеттік реттеуді жүзеге 
асыру;

  5) денсаулық сақтау субъектілерінің қызметін мемлекеттік бақылауды 
жүзеге асыру;

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

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

  8) медициналық көрсетілетін қызметтердің сапасына сырттай сараптама 
жүргізуге қатысу;

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

асыру;
  12) тұтынушыларға өткізілетін өнімдер мен көрсетілетін қызметтер 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(Жалғасы. Басы 29-31-беттерде) 


