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КАЗАХСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫН,
ЗАЦЫ

К^азацстан Республикасыныц биологиялык Kayincii iiri туралы

Осы Зац Казахстан Республикасыныц биологиялык цаушЛздш
саласындагы мемлекетпк реттеудщ кукыктык непздерш айцындайды жэне
биологиялык кауш-катерлерд1 болгызбауга багытталган.

тарау.
1-

НЕПЗП ЕРЕЖЕЛЕР

1-бап. Осы Зацда пайдаланылатын непзп угымдар
Осы Зацда мынадай непзп угымдар пайдаланылады:
1) ауруга бешм организм - инфекциялык жэне (немесе) паразитпк
аурудыц дамуымен патогенд! биологиялык агентке реакция беретш немесе
оныц тасымалдаушысы болатын адамныц, жануардыц, оЛмджтщ организм!;
2) элеуметпк кашыктык - инфекция жуктыру тэуекелшщ децгешн
томендету уппн кажетп адамдар арасындагы оцтайлы арацашыктыц;
3) биологиялык каушЛздш - адамдардыц жэне табиги ортаныц
жекелеген компоненттершщ (атмосфералык ауаныц, жерусп жэне жерасты
суларыныц, жер бетшщ жэне топырак кабатыныц, еЛмдштер мен жануарлар
дуниесшщ жэне езге де организмдердщ (будан эр! - табиги ортаныц
жекелеген компоненттер1) каушп биологиялык факторлардан коргалуыныц,
оныц !шшде биологиялык коргау шараларымен камтамасыз етыетш жай-куш;
4) биологиялык каушЛздж саласындагы талаптар - Кдзакстан
Республикасыныц зацнамасында, сондай-ак осы Зацныц 9-бабыныц
11) тармакшасына сэйкес бектлетш пзбеге енпзыген нормативтш
техникалык кужаттарда, улттык жэне (немесе) мемлекетаралык стандарттарда
камтылган, биологиялык каушс!зд1кт1 камтамасыз ету мэселелерш реттейтш
нормалар;

5) биологиялык; кдушслздпс саласындагы уэкыетп орган - биологиялык;
каушшздк саласындагы басшылыцты жэне салааралык уйлест1руд1 жузеге
асыратын мемлекетпк орган;
6) биологиялык; коргау - патогенд1 биологиялык; агенттерд1 кукыцка
сыйымсыз
пайдаланудан
физикалык
коргау
(уйымдастырушылык;
ic-шаралардьщ, инженерлж-техникалык куралдардыц жэне оларды коргау
женшдеп ic-кимылдардыц жиынтыгы), патогенд1 биологиялык; агенттермен
Kayinci3 жумыс icTeyfli бакылау, есепке алу жэне камтамасыз ету, олардыц
жогалуын, жымкырылуын, оларга санкцияланбаган кол жетк1зуд1 немесе
олармен жумыс ютеудц сондай-ак патогещц биологиялык агенттер
пайдаланылатын жэне (немесе) ыктимал каушп биологиялык объектшерге
Катысты терроризм жэне (немесе) диверсия актыерш болгызбау жоншдеп
шараларды кабылдау аркылы icKe асырылатын биологиялык каушшздкп
камтамасыз ету женшдеп шаралар кешенц
7) биологиялык тэуекел - патогещц биологиялык агенттердщ
адамдардыц, жануарлардыц саулыгына, ешмджтерге зиян келпру
ыктималдыгы, сондай-ак олардыц табиги ортаныц жекелеген компоненттерше
тусу ыктималдыгы;
8) кемекпп персонал - патогещц биологиялык агенттермен жумыс
icTeyzji жузеге асыратын субъектыердщ патогещц биологиялык агенттермен
жумыс icTey кезшде косалкы функцияны орындайтын жумыскерлерц
9) Kayinri биологиялык фактор - патогещцк биологиялык агенттердщ
жэне
оларды
камтитын
объекплердщ,
тасымалдаушылар
мен
жуктыргыштардыц адамдардыц, жануарлардыц саулыгына, ешмдктерге Tepic
эсер ету, сондай-ак патогещцк биологиялык агенттердщ табиги ортаныц
жекелеген компоненттерше тусу тэуекелдершщ артуына алып келетш окига,
жагдай, касиет жэне (немесе) процесс;
10) микроорганизм штаммы - белгип 6ip биологиялык касиеттер1 бар
микроорганизм туршщ б1ртекп ociHflici;
11) патогещц биологиялык агент - адамныц, жануардыц немесе
ешмдштщ организмшде инфекциялык жэне (немесе) паразитпк процесп
тугыза алатын микроорганизмдер, биологиялык жэне ос1мд1к тектес улар
(уыттар), гельминттер, нематодтар;
12) патогещц биологиялык агенттермен жумыс icTey - патогенд1
биологиялык агенттерд1 оларды зерттеу, жою жэне (немесе) иммундыкбиологиялык препараттарды эз1рлеу максатында белуге (аныктауга), эз1рлеуге
(жасауга), енд1руге (дайындауга), олардыц айналымына (оныц шнде экелуге
(экетуге), сактауга, тасымалдауга) пкелей багытталган патогещц биологиялык
агенттермен жумыс icTey процестер1 (сатылары);

13) патогещц биологиялык агенттермен жумыс 1стеуд1 жузеге асыратын
маман (будан api - маман) - техникалык жэне кэсштпс жэне (немесе) орта
бЫмнен кешнп 61л1м1, жэне (немесе) жотары, жэне (немесе) жогары бипмнен
кешнп бипмц жэне (немесе) гылыми дэрежес1 бар жэне белпленген тэртшпен
патогещц биологиялык; агенттермен жумыс icTeyre ж1берыген жеке тулга;
14) патогещц биологиялык; агенттермен жумыс 1стеуд1 жузеге асыратын
субъект - осы Зацда белпленген тэртшпен жэне шарттарда патогещц
биологиялык агенттермен жумыс icTeyai жузеге асыратын зацды тулга;
15 ) химиялык профилактика - адамга, жануарга инфекциялык жэне
(немесе) паразигпк аурулардыц алдын алу упйн химиялык; препараттарды
тагайындау;
16) ыцтимал Kayimi биологиялык объект - патогенд1 биологиялык
агенттермен жумыс icTey женшдеп кызмет жузеге асырылатын
жылжымайтын (стационарлык) немесе мобилщц объект.

2- бап. Кдзакстан Республикасыныц биологиялык
Каушс1зд1к саласындагы зацнамасы
1. Кдзакстан Республикасыныц биологиялык каушс1зд1к саласындагы
зацнамасы Ь^азакстан Республикасыныц Конституциясына непзделед1 жэне
осы Зац мен Кдзакстан Республикасыныц езге де нормативах кукьщтык
ахтыершен турады.
2. Егер Кдзакстан Республикасы ратификациялаган хальщаралык шартта
осы Зацда камтылганнан езгеше кагидалар белпленсе, онда халыкаралык
шарттыц кагидалары колданылады.
3- бап. Осы Зацныц колданылу аясы

Осы Зац биологиялык каушс1зд1кт1 камтамасыз ету максатында
патогещц биологиялык агенттермен жумыс ютеумен байланысты когамдык
катынастарды реттейдк

4- бап. Биологиялык каушс1зд1кп камтамасыз ету кагидаттары
Биологиялык каушс1зд1к мынадай кагидаттардыц нег!з1нде камтамасыз
етшедй
1) патогещц биологиялык агенттермен тек кана эскери емес максаттарда
жумыс icTey - бактериологиялык (биологиялык) жэне уытты каруды эз1рлеу
(жасау), онд1ру (дайындау) жэне (немесе) оныц корларын жинактау,

пайдалану максатында патогенд! биологиялык; агенттермен жумыс icTeyre
тыйым салынады;
2) биологиялык; каушщатерлерд! алдын ала тану — мемлекетпк органдар
биологиялык каушшздш саласындагы окыетйктерд1 icKe асыру кезшде
биологиялык каушщатерлердщ профилактикасыныц кажетплшн басым
тэртшпен басшыльщка алуга, биологиялык каушшздк саласындагы есепке
алу жэне мониторинг деректер1 непзшде биологиялык каушщатерлерд!
талдауга жэне болжауга тшс;
3) патогенд1 биологиялык агенттермен жумыс icTeyfli бакылауда
устау - патогенд1 биологиялык агенттермен жумыс icTey биологиялык
каушшздш саласындагы талаптарга сэйкес жузеге асырылады, оларды сактау
биологиялык тэуекелдерд1 баскару, патогещц биологиялык агенттермен
жумыс icTeyre руксат беру тэрпбш колдану, биологиялык каупклздак
саласындагы есепке алу, мониторинг жэне болжау (модельдеу), биологиялык
Kayinci3fliK саласындагы талаптардыц сакталуын мемлекетт1к бакылау жэне
кадагалау шецбершде камтамасыз епледц
4) мемлекетпк реттеу шараларыныц молшерлес болуы - биологиялык
каушыздж саласындагы профилактика шаралары биологиялык факторлардыц
кауштшк дэрежесше, оныц шшде биологиялык каушшздж саласындагы
елшемшарттар мен сыныптамаларга сэйкес молшерлес болуга тшс;
5) Кдзакстан Республикасыныц улттык мудделершщ басымдыгы Кдзакстан Республикасыныц улттык мудделерше сэйкес келмейпн, Кдзакстан
Республикасыныц улттык каушшздшне нуксан келпретш немесе Кдзакстан
Республикасыныц тэуелшздтнен айыруга алып келепн хальщаралык
ынтымактастык шецбершдеп мшдеттемелерд1 кабылдауга жол берымейдь
бап.
5-

Heri3ri биологиялык каушщатерлер

1. Мыналар непзп биологиялык каушщатерлер болып табылады:
1) ьщтимал каушп биологиялык объекплерге эсер ететш
табиги, техногещцк жэне элеуметпк сипаттагы тетенше жагдайдыц (будан
эр! - тетенше жагдай) туындауы;
2) адамныц жэне (немесе) жануарлардыц аса каушп инфекцияльщ
ауруыныц аньщталуы;
3) хальщтыц, жануарлардыц инфекцияльщ сыркаттанушылыгыныц
орташа статистикальщ децгейден асып тусуц
4) инфекцияльщ аурулардан болатын ол1мшц (ол1м-жтмнщ) орташа
статистикальщ децгейден асып тусу!;
5) ешмджтер ауруларыныц зиян типзудщ экономикалык шепнен
жогары таралуы;

6) Еуразиялык экономикалык одактыц карантищцк объектшершщ
б1рыцгай т1збес1не жэне (немесе) ешмдштер карантиш бойынша
ic-шаралар белпленетш жэне жузеге асырылатын карантищцк объектшер мен
бетен теки турлердщ пзбесше енпзшген ешмдштердщ карантиндж
ауруларыныц таралуы;
7) патогещц биологиялык агенттермен жумыс icTey кезшде туындаган,
биологиялык тэуекелдщ туындауына накты немесе ыктимал мумкшдш
беретш жагдай;
8) патогещц биологиялык агенттермен жумыс icTey бойынша
талаптардыц бузылуы, оныц Ынде патогенд1 биологиялык агенттермен
жумыс icTey бойынша акпаратты жасыру;
9) патогещц биологиялык агенттерге санкцияланбаган кол жетюзу;
10) патогещц биологиялык агенттермен реттелмейтш, еркш жумыс
icTey;
11) патогещц биологиялык агенттер пайдаланылатын жэне (немесе)
ьщтимал Kayimi биологиялык объекплерге катысты терроризм жэне (немесе)
диверсия актыерц биологиялык технологияларды жэне езге де аралас
технологияларды бактериологиялык (биологиялык) жэне уытты кару эз1рлеу
(жасау), ещцру (дайындау) жэне патогещц биологиялык агенттерд1 осындай
кару ретшде пайдалану уппн колдану;
12) патогенд1 биологиялык агенттердщ дор инк, химияльщ жэне (немесе)
биологиялык куралдардыц эсерше орныктылыгын (резистентолшн)
калыптастыру;
13) биологиялык каушшздпс саласындагы мамандар бтоктпппшц
томещцгц кадрлардыц жепспеушипгц
14) халыктыц бакылаусыз копи-коны жэне аса Kayimi инфекциялык
жэне (немесе) паразиток ауруларды жуктыргыштар
жэне (немесе)
тасымалдаушылар болып табылатын жануарлар мен ошмдштердщ мекендеу
ортасыныц езгеруц
15) Кдзакстан Республикасыныц аумагында ыктимал Kayimi
биологиялык объекплерге эсер ететш жэне (немесе) патогенд1 биологиялык
агенттерд1 колданумен байланысты эскери ic-кимылдар.
2. Мемлекеток органдар Кдзакстан Республикасы Мемлекетпк
жоспарлау жуйесшщ нормативтж кукыктык aKTinepi мен кужаттарын эз1рлеу
кезшде, сондай-ак патогенд1 биологиялык агенттермен жумыс штеуд1 жузеге
асыратын субъекплер уйымдастырушылык ic-шараларды эз1рлеу кезшде осы
баптыц 1-тармагында санамаланган биологиялык кауш-катерлердщ алдын
алуга багытталган тепктерд1 кездейтш ережелердщ тужырымдалуын
камтамасыз етуге мшдето.

2-тарау. БИОЛОГИЯЛЫК КДУ1ПС13Д1К САЛАСЫНДАГЫ
МЕМЛЕКЕТПК РЕТТЕУ

6- бап. Биологиялык каушйздпс саласындагы мемлекетпк реттеу

1. Биологиялык; каушНздЫ саласындагы непзп проблемалар мен
Kayin-катерлер, стратегиялык максаттар, непзп багыттар, нысаналы
индикаторлар, мшдеттер жэне нэтижелер керсетгаштерц ведомствоаралык
езара
ic-кимыл
Казахстан
Республикасыныц
Улттык;
цаушЛздш
стратегиясында айцындалады.
2. Биологиялык каушЛздЫ саласында жедел ведомствоаралык акпарат
алмасуды камтамасыз ету жэне уйлеспршген шараларды кабылдау
биологиялык каушНздж саласындагы мемлекетпк акпараттык жуйе аркылы
жэне Казакстан Республикасыныц зацнамасына сэйкес озге де тэсыдермен
жузеге асырылады.
3. Биологиялык каушНздЫ саласындагы мемлекетпк реттеу:
1) биологиялык каушНздж саласындагы б1рыцгай мемлекетпк саясатты
icKe асыру;
2) патогещц биологиялык агенттермен жумыс гстеудщ руксат беру
тэрпбш енпзу;
3) биологиялык каушНздш саласындагы талаптардыц сакталуына
мемлекетпк бакылауды жэне кадагалауды журпзу;
4) биологиялык тэуекелдерд1 баскару;
5) биологиялык каушНздш саласындагы есепке алу, мониторинг жэне
болжау (модельдеу) аркылы жузеге асырылады.
7- бап. Ведомствоаралык уйлеспру
1. Биологиялык каушНздшп камтамасыз ету женшдеп кызметп
ведомствоаралык уйлеспруд1 биологиялык каушНздш саласындагы уэкыетп
орган жузеге асырады. Биологиялык каушНздш саласындагы мемлекетпк
саясатты icKe асыру максатында мемлекетпк органдар, уйымдар биологиялык
цаушНздш саласындагы уэкшетп органга жэне биологиялык каушЛздшп
камтамасыз етуге багытталган ic-шараларды реттеу мен icKe асыруды жузеге
асыратын мемлекетпк органдарга жэрдем корсетуге мшдетп.
2. Кдзакстан Республикасыныц Мемлекетпк кузет кызмеп «Кдзакстан
Республикасы
Мемлекетпк
кузет
кызмеп
туралы»
Кдзакстан
Республикасыныц Зацына сэйкес кузет ic-шаралары етюзыетш орындарда
кузеплепн адамдардыц жэне объектыердщ биологиялык каушЛздшш

камтамасыз ету женшдеп кызметп ведомствоаралык; уйлеспруд1 жэне
уйымдастыруды жузеге асырады.
3. Терроризмге жэне экстремизмге карсы, оньщ пшнде патогенд1
биологиялык агенттер пайдаланылатын жэне (немесе) ыктимал KayinTi
биологиялык объекплерге катысты терроризмге жэне экстремизмге карсы
ic-кимыл саласындагы кызметп ведомствоаралык уйлеспруд1 Кдзакстан
Республикасыныц терроризмге жэне экстремизмге карсы ic-кимыл туралы
зацнамасына сэйкес Казакстан Республикасыныц улттык каушшздш
органдары жузеге асырады.
4. Ыктимал KayinTi биологиялык объект!лерге эсер ететш жэне (немесе)
патогещц биологиялык агенттердщ эсершен туындаган тетенше жагдайлар
кезшде басшылыкты жэне салааралык уйлеспрудц тетенше жагдайлардыц
алдын алу жэне оларды жою жешндеп шараларды icKe асыруды, халыкка
шугыл медициналык жэне психологиялык кемек керсетуд! Кдзакстан
Республикасыныц азаматтык коргау туралы зацнамасына сэйкес азаматтык
Коргау саласындагы уэюлетт! орган жузеге асырады.
Казакстан Республикасыныц азаматтык коргау туралы зацнамасына
сэйкес эз1рленетш жайандык, ещрлш жэне жергшкп аукымдардагы тетенше
жагдайларды жою жешндеп ic-кимылдар жоспарлары
биологиялык
Каушшздк
саласындагы
мемлекетпк
органдардыц,
уйымдардыц
ic-кимылдарыныц, ведомствоаралык езара ic-кимылдыц алгоритмдерш
кездейтш биологиялык каушшздж саласындагы ден кою хаттамаларын да
(сценарийлерш) камтуга тшс.
Биологиялык Kayinci3flix саласындагы уэкыетп орган жэне мемлекетпк
органдар ез кузыреп шепнде ыктимал KayinTi биологиялык объекплерге эсер
ететш жэне (немесе) патогенд! биологиялык агенттердщ эсершен туындаган
тетенше жагдайлардыц алдын алу жэне оларды жою бойынша, оныц пшнде
биологиялык Kayinci3fliK саласындагы ден кою хаттамаларын (сценарийлерш)
icKe асыру аркылы жэрдем керсетедг
5. Согыс жагдайы режим! жагдайларында жэне Кдзакстан
Республикасыныц эскери каушшздш мен корганысы шецбершде
биологиялык
Kayinci3fliKTi
камтамасыз
ету
женшдеп
шараларды
ведомствоаралык уйлеспруд! Кдзакстан Республикасыныц корганыс жэне
Кдрулы Куштер туралы зацнамасына сэйкес Кдзакстан Республикасыныц
Корганыс министрлш жузеге асырады.
бап.
8-

Казакстан Республикасы Уюмепнщ
биологиялык Kayinci3fliK саласындагы кузыреп

Казакстан Республикасы Ук!мепнщ кузыретше мыналар жатады:

1) биологияльщ каушйздщ саласындагы мемлекетпк саясаттыц непзп
багыттарын эз!рлеу жэне оларды жузеге асыруды уйымдастыру;
2) патогещц жэне енеркэсштщ микроорганизмдердщ улттьщ
коллекцияларын калыптастыру, журпзу жэне кутш-устау кагидаларын жэне
оларды калыптастыруга, журпзуге жэне кутш-устауга уэйлетпк берыген
уйымдардыц Ti36eciH бейту;
3) патогещц биологияльщ агенттердщ патогещцп жэне кауштый
дэрежей бойынша сыныптамасын ескере отырып, патогещц биологияльщ
агенттерд] аса каушп инфекциялык аурулар тугызатындарга жаткызу
елшемшарттарын жэне патогещц биологияльщ агенттердщ пзбейн бейту;
4) осы Зацмен, Казахстан Республикасыныц озге де зацдарымен жэне
Кдзакстан Республикасы Президентшщ актйер1мен езше жуктелген езге де
функцияларды орындау.

бап.
9-

Уэйлетп органныц биологияльщ
каушйздщ саласындагы кузыреп

Биологияльщ каушйздщ саласындагы уэйлетп органньщ кузырепне
мыналар жатады:
1) биологияльщ каушйздшп камтамасыз ету мэселелер1мен байланысты
нормативпк кукьщтьщ акплердщ, нормативпк техникальщ кужаттардыц,
улттьщ жэне (немесе) мемлекетаральщ стандарттардыц жобаларын келйу;
2) биологияльщ каушйздщ саласындагы мемлекетпк акпараттьщ жуйеш
журпзу;
3) биологияльщ каушйздщ саласындагы есепке алуды, мониторинги
журпзу жэне болжау (модельдеу) кагидаларын эз1рлеу жэне бейту;
4) патогещц биологияльщ агенттермен жумыс йтеуд1 жузеге асыратын
субъекплердц ьщтимал каушп биологияльщ объекплердц патогещцп I жэне
II топтардыц патогенд1 биологияльщ агенттерш жэне олармен жумыс йтеуд!
жузеге асыратын мамандарды есепке алудыц жузеге асырылуын
мониторингтеу;
5) патогенд! жэне енеркэйппк микроорганизмдердщ улттьщ
коллекцияларын калыптастыру, журпзу жэне кутш-устау кагидаларын жэне
оларды калыптастыруга, журпзуге жэне кутш-устауга уэйлетпк берыген
уйымдардыц пзбейн эз!рлеу;
6) биологияльщ каушйздщ саласындагы кадрларды кэйппк
даярлаудыц, кайта даярлаудыц жэне олардыц бипкплшш арттырудыц улгшк
багдарламаларын келйу;
7) патогенд! биологияльщ агенттердщ патогещцп жэне кауштипк
дэрежей бойынша сыныптамасын ескере отырып, патогенд! биологияльщ

агенттерд1 аса каушп инфекциялык; аурулар тугызатындарга жаткызу
елшемшарттарын жэне патогещц биологиялык; агенттердщ пзбесш эз!рлеу;
8) патогещцй I жэне II топтардьщ патогещц биологиялык агенттер1мен
жумыс гстеуд! жузеге асыруга арналган мамандардыц кадр резервы
Калыптастыру кагидаларын эз1рлеу жэне бекку;
9) биологиялык коргауды камтамасыз ету кагидаларын эз1рлеу жэне
бекку;
10) биологиялык тэуекелдерд! баскару эдштемелерш келку;
11) биологиялык каушйздж саласындагы нормативт!к техникалык
кужаттардыц, улттык жэне (немесе) мемлекетаралык стандарттардыц пзбесш
эз1рлеу жэне бекку;
12) биологиялык тэуекелдерд1 сырткы багалау тшмдшшше мониторинг
журпзу кагидаларын эз1рлеу жэне бекку;
13) осы Зацныц 10-бабыныц З-тармагында керсетшген мемлекетпк
органдар журпзетш биологиялык тэуекелдерд1 сырткы багалау тшмдиппн
мониторингтеу;
14) биологиялык кауш-катерлерд1 талдау жэне болжау;
15) биологиялык каушйздж саласындагы нысаналы гылыми,
гылыми-техникалык жобалар мен багдарламаларды келку;
16) халыкаралык уйымдарда биологиялык каушйзджп камтамасыз ету
мэселелер1 бойынша Кдзакстан Республикасыныц атынан екшдж ету;
17) Кдзакстан Республикасыныц акпаратка кол жеткгзу туралы
зацнамасына сэйкес журтшылыккка
Кдзакстан Республикасыныц
биологиялык каушшздшшщ жай-куш туралы акпарат беру;
18) Осы Зацда, Кдзакстан Республикасыныц ©зге де зацдарында,
Кдзакстан Республикасы Президент! мен Уюметшщ актшершде кезделген
езге де екшеттжтерд! жузеге асыру.

бап.
10-

Мемлекетпк органдардыц биологиялык
цаушйздж саласындагы кузыреп

1.
Биологиялык
каушшзджп
камтамасыз
етущ
Кдзакстан
Республикасыныц зацнамасында белгшенген кузыреп шегшде мына
мемлекетпк органдар жузеге асырады:
1)
халыктыц
санитариялык-эпидемиологиялык
саламаттылыгы
саласындагы мемлекетпк орган;
2) ветеринария саласындагы уэкшетп орган;
3) оймджтер карантин! жоншдей уэкшетп орган;
4) ес1мд1ктерд1 коргау саласындагы уэкшетп орган;
5) коршаган ортаны коргау саласындагы уэкшетп орган;

6) азаматтык коргау саласындагы уэкшетп орган;
7) гылым саласындагы уэкшетп орган;
8) Казахстан Республикасыныц Корганыс министрлш;
9) мемлекетпк Kipic органдары;
10) денсаулыц сацтау саласындагы уэкшетп орган;
11) Казахстан Республикасыныц улттык каушшздк органдары;
12) Казахстан Республикасыныц iniKi 1стер органдары;
13) Казахстан Республикасыныц Мемлекетпк кузет кызмеп.
2. Биологиялык каушшзджп камтамасыз етуд1 осы баптыц
1- тармагында керсетшген мемлекетпк органдар Казахстан Республикасыныц
зацнамасында белгшенген кузыреп шепнде, оныц шпнде:
1) биологиялык каушшздк саласындагы мемлекетпк саясатты icKe
асыруга катысу;
2) Казахстан Республикасыныц акпаратка кол жетюзу туралы
зацнамасына сэйкес
журтшылыккка биологиялык кауш-катерлер
тэуекелдерше алып келепн жагдайлар туралы акпарат беру;
3) биологиялык каушшздж саласындагы есепке алуды, мониторинги
журпзу жэне болжау (модельдеу) кагидаларына сэйкес биологиялык
каупклздак саласындагы статистикалык акпаратты жэне езге де есепке алу мен
есеппк кужаттаманы (акпаратты) беру;
4) биологиялык каушшздш саласындагы уэкшетп органмен
биологиялык каушшздшп камтамасыз ету мэселелер1мен байланысты
нормативпк кукыктык актшердщ, нормативпк техникалык кужаттардыц,
улттык жэне (немесе) мемлекетаралык стандарттардыц жобаларын кел1су;
5) биологиялык тэуекелдерд! баскару эдютемелерш эз1рлеу жэне беюту:
6) осы Зацда, Казахстан Республикасыныц езге де зацдарында,
Казахстан Республикасы Президент! мен Уюмепшц актшершде кезделген
езге де окшетпктерд! жузеге асыру арцылы жузеге асырады.
3.
Халыктыц
санитариялыц-эпидемиологиялыц
саламаттылыгы
саласындагы мемлекетпк орган, ветеринария, еымдштерд! коргау, гылым
саласындагы, ошмдштер карантин! женшдеп уэкшетп органдар осы баптыц
2- тармагында керсетшген функциялардан баска, Казахстан Республикасыныц
зацнамасында белгшенген кузыреп шепнде:
1) патогенд! биологиялык агенттермен жумыс штеуд! жузеге асыратын
субъектшердщ, ыктимал xayinri биологиялык объектшердщ пзЫмдерш
журпзудц
2) патогещцп I жэне II топтардыц патогенд! биологиялык агенттершщ,
патогендт I жэне II топтардыц патогенд! биологиялык агенттер1мен жумыс
icTeyqi жузеге асыратын мамандардыц пзш1мдер1н журпзудц

и
3) осы Зацга жэне Казакстан Республикасыныц зацнамасына сэйкес
биологиялык каушиздш саласындагы профилактикалык ic-шараларды
опбзудц
4) осы Зацга жэне Кдзакстан Республикасыныц зацнамасына сэйкес
биологиялык каушшздш саласындагы есепке алуды жэне мониторинги;
5) биологиялык каушшздж саласындагы талаптардыц сакталуына
мемлекетпк бакылауды жэне кадагалауды;
6) биологиялык Kayinci3fliK саласындагы кадрларды кэсшпк
даярлаудыц, кайта даярлаудыц жэне олардыц бшктиппн арттырудыц улплш
багдаламаларын эз1рлеуд1 жэне бекпудц
7) патогещцп I жэне II топтардыц патогенд! биологиялык агенттер1мен
жумыс icTeyfli жузеге асыратын (жумыс icTey кезшде косалкы функцияны
орындайтын)
шаруашылык
журпзу
кукыгындагы
мемлекетпк
кэсшорындардыц мамандары мен комекпп персоналына ецбекакы толеудщ
улгипк жуйесш эз1рлеуд1 жэне бекпудц
8) казакстан Республикасыныц зацнамасында белпленген тэртшпен
биологиялык каушшздж саласында гылыми зерттеулер уйымдастыруды;
9) биологиялык тэуекелдерд1 сырткы багалауды;
10) коллекциялык кызметп есепке алуды жэне мониторингтеудц
11) референтпк (референс-) зерттеулерд1 жузеге асыру жэне жузеге
асыруга руксат беру кагидаларын эз1рлеуд1 жэне беютудк
12) патогенд1
жэне енеркэсшпк микроорганизмдердщ улттык
коллекцияларын калыптастыруга, журпзуге жэне кутш-устауга уэкыетпк
берыген уйымдардыц кызметш бюджет каражаты есебшен камтамасыз етуд1
жузеге асырады.
Осы тармактыц 6ipiHini белшшщ 2) жэне 7) тармакшаларында козделген
функцияларды ошмдштер карантиш женшдеп жэне ес1мд1ктерд1 коргау
саласындагы уэкыетп орган дар жузеге асырмайды.
4.
Халыктыц
санитариялыц-эпидемиологиялыц
саламаттылыгы
саласындагы мемлекетпк орган, осы баптыц 2 жэне 3-тармактарында
керсеплген функциялардан баска, Кдзакстан Республикасыныц зацнамасында
белпленген
кузыреп
шепнде
санитариялык-эпидемиологиялык
сараптаманыц жэне гылыми сараптаманыц нэтижелер1 бойынша адамныц
немесе болашак урпактыц денсаулыгы уппн KayinTi деп танылган
биологиялык заттардыц есепке алынуын журпзуд1 жузеге асырады.

11бап.

Облыстардыц, республикалык мацызы бар калалардыц,
астананыц жерплшп аткарушы органдарыныц
биологиялык каушшздж саласындагы кузыреп

Облыстардыц, республикалык мацызы бар калалардыц, астананыц
жергшкп аткарушы органдары Казакстан Республикасыныц зацнамасында
белпленген кузыреп шепнде:

1) биологияльщ каушс1зд1кп камтамасыз ету жешндеп шараларды
кабылдайды жэне жумысты уйымдастырады;
2) жергшкп аукымдагы тетенше жагдайлар кезшде Кдзакстан
Республикасыныц азаматтьщ коргау туралы зацнамасына сэйкес курылатын
жедел штабтар шецбершде биологияльщ кауш-катерлерд1 болгызбау жэне
олардыц салдарларын жою жоншдеп мэселелерд1 пысьщтауды камтамасыз
етедц
3) биологияльщ каушс1зд1к саласындагы ондраральщ ынтымактастьщты
жэне езара ic-кимылды жузеге асырады;
4) жергшкп мемлекетпк баскару мудделершде жергшкп аткарушы
органдарга К^азакстан Республикасыныц зацнамасына сэйкес жуктелепн ©зге
де ек1летпктерд1 жузеге асырады.
бап.
12-

Биологияльщ каушс1зд1к саласындагы
хальщаральщ ынтымактастьщ

1.
Биологияльщ
каушс1зд1к
саласындагы
хальщаральщ
ынтымактастьщтыц басымдьщтары мыналар болып табылады:
1) Кдзакстан Республикасыныц биологияльщ каушыздш саласындагы
улттьщ мудделерш коргау;
2) Казахстан Республикасы халкыныц санитарияльщ-эпидемиологияльщ
саламаттылыгын, ветеринарияльщ-санитарияльщ каушс1здшш, колайлы
фитосанитарияльщ ахуалын камтамасыз ету;
3) биологияльщ каушс1зд1к саласындагы хальщаральщ тэж1рибеш
колдану.
2.
Биологияльщ
каушс1зд1к
саласындагы
хальщаральщ
ынтымактастьщтыц багыттары мыналар болып табылады:
1) биологияльщ каушиздк саласындагы хальщаральщ бастамаларга
катысу;
2) биологияльщ каушс1зд1к саласында мемлекетаральщ децгейде
техникальщ кемекп тарту жэне корсету;
3) хальщаральщ инновацияльщ технологияларды енд1ру жэне
биологияльщ каушс1зд1к пен биологияльщ коргау жуйесш жацгырту;
4) патогенд1 биологияльщ агенттер пайдаланылатын жэне (немесе)
ьщтимал каушп биологияльщ объекплерге катысты терроризм жэне (немесе)
диверсия акплерш болгызбау жэне олардыц салдарларын жою;
5) Кдзакстан Республикасын биологияльщ каушс1зд1кп камтамасыз
етудщ мемлекетаральщ жэне хальщаральщ жуйелерше жэне езге де
хальщаральщ интеграцияльщ б1рлеспктерге интеграциялау, хальщаральщ
гылыми алмасуга катысу;

6) халыкаралык уйымдарда биологиялык; каушшзджп камтамасыз ету
мэселелер1 бойынша Казахстан Республикасыныц мудделерш быд1ру;
7) Кдзацстан Республикасыныц зацнамасында белгшенген тэртшпен
микроорганизмдер штамдарын халыкаралык депонирлеуге цатысу;
8) ыктимал каушп биологиялык объектшерге эсер ететш жэне (немесе)
патогещц биологиялык агенттердщ эсершен туындаган халыкаралык
сипаттагы тетенше жагдайларды окшаулауга жэне жоюга катысу;
9) биологиялык каушшздж саласындагы кадрларды кэсштж даярлау,
Кайта даярлау жэне олардыц бийктиппн арттыру аясында мемлекетаралык
езара ic-кимыл жасау;
10)
патогенд! биологиялык агенттердщ трансшекаралык орын
ауыстыруын реттеу:
11) биологиялык кауш-катерлерд1 болгызбау максатында халыкаралык
шарттарга сэйкес акпарат алмасу.
3. Биологиялык каушыздж саласындагы халыкаралык ынтымактастык
ашыктык пен баска мемлекеттерге карсы багытталмаушылыкка непзделген.

тарау. БИОЛОГИЯЛЫК КАУ1ПС13Д1КТ1 КАМТАМАСЫЗ
3ЕТУГЕ КОЙЫЛАТЫН ЖАЛПЫ ТАЛАПТАР

бап.
13-

Биологиялык каушшздж саласындагы
елшемшарттар мен сыныптамалар

1. Патогещц биологиялык агенттермен жумыс icTey патогенд!
биологиялык агенттердщ патогещцп жэне кауштшж дэрежеЛ бойынша
сыныптамасына непзделедй
1) патогещцп I топ - адамдардыц жэне (немесе) жануарлардыц ел1м
(ол1м-жтм) децгеш жогары аса каушп инфекциялык ауруларын тугызатын,
инфекция жуктырган организмнен сау организмге жещл таралатын, эдетте,
оларга катысты вакциналар жэне тшмд1 терапия куралдары жок патогещц
биологиялык агенттер;
2) патогещцп II топ - адамдардыц жэне (немесе) жануарлардыц
инфекциялык жэне (немесе) паразиток ауруларын тугызатын, инфекция
жуктырган организмнен сау организмге жещл таралатын, вакциналарды коса
алганда, оларга катысты емдеу мен профилактиканыц тшмд1 куралдары мен
тэсшдер1 колжет1мд1 патогенд! биологиялык агенттер. Бул топ:
аса KayinTi инфекциялык ауруларды;
инфекциялык жэне (немесе) паразиток ауруларды тугызатын патогещц
биологиялык агенттер болып белшедц

3) патогещцп III топ - адамдардьщ жэне (немесе) жануарлардьщ
инфекциялык жэне (немесе) паразиток ауруларын тугызатын не ешмдштерге
айтарльщтай зиян келпруге кабшето, инфекция жуктырган организмнен сау
организмге таралуы ец темен деп сипатталатын, вакциналарды коса алганда,
оларга катысты емдеу мен профилактиканыц тшмд1 куралдары мен тэсыдер!
Колжет1мд1 патогещц биологияльщ агенттер;
4) патогендт IV топ - адамдардьщ жэне (немесе) жануарлардьщ
инфекцияльщ жэне (немесе) паразиток ауруларын тугызатын не ес1мд1ктерге
зиян келпруге кабшето, эдетте, инфекция жуктырган организмнен сау
организмге таралмайтын, вакциналарды коса алганда, оларга катысты емдеу
мен профилактиканыц тшмд1 куралдары мен тэс1лдер1 колжет1мд1 патогенд!
биологияльщ агенттер.
2. Патогещцп II топтыц патогещц биологияльщ агенттер! болып
табылатын микроорганизмдердщ аттенуацияланган штамдары патогендш III
топтыц патогенд1 биологияльщ агенттерше жатады.
Патогенд1п III топтыц патогещц биологияльщ агенттер! болып
табылатын микроорганизмдердщ аттенуацияланган штамдары патогещцп IV
топтыц патогенд1 биологияльщ агенттерше жатады.
3. Патогещц биологияльщ агенттерд1 аса каушп инфекциялык аурулар
тугызатындарга жаткызу елшемшарттары жэне патогенд1 биологияльщ
агенттердщ избей олардыц осы бапта корсеплген патогещцп жэне кауштшк
дэрежей бойынша сыныптамасы ескерые отырып, сондай-ак хальщаральщ
уйымдардыц
биологияльщ
каушйздш
саласындагы
усынымдары,
биологияльщ
тэуекелдерд1
багалау
нэтижелер1
ескерые
отырып
Кал ыптастырыл ады.

бап.
14-

Биологияльщ тэуекелдерд1 баскару

1.
Биологияльщ тэуекелдерд1
баскару
каушп
биологияльщ
факторлардыц эсершен Tepic салдарлардыц туындау ьщтималдыгын
томендету максатында колданылады.
2. Биологияльщ тэуекелдерд1 багалау биологияльщ тэуекелдерд1
баскару элемент! болып табылады жэне патогенд! биологияльщ агенттермен
жумыс штеумен байланысты кызметтщ эртурл! салаларында каушп
биологияльщ факторлардыц, куралдардыц, эдштердщ, технологиялардыц,
корсеплепн кызметтердщ эсершен Tepic салдарлардыц туындауын алдын
алуга багытталган уйымдастырушыльщ, талдамальщ жэне практикалык
ic-шаралар жиынтыгын б1лд!ред1.
3. Биологияльщ тэуекелдерд! багалау патогенд! биологияльщ
агенттермен жумыс icTeyre, ьщтимал каушп биологияльщ объекплерге,

инфекцияльщ жэне (немесе) паразитпк аурулардыц эпидемиялык жэне
эпизоотияльщ ошацтарына жэне ыктимал ошактык аумакка катысты
журпзшедг
Биологиялык тэуекелдерд1 багалау сырткы жэне iunci болып белшедт
4. Биологиялык тэуекелдерд1 сырткы багалауды мемлекетпк органдар
белпленген кузыреп шепнде журпзедт
Биологиялык тэуекелдерге сырткы багалау журпзу ушш мемлекетпк
органдар оздершщ ведомстволык багынысты уйымдарын тартуга куцылы.
5. Биологиялык тэуекелдерд1 iniKi багалауды патогенд1 биологиялык
агенттермен жумыс icTey женшдеп кызметп жузеге асыратын субъекплер
патогещц биологиялык агенттермен жумыс icTey бойынша оз кызмепне
катысты журпзедг
6. Биологиялык тэуекелдерд1 багалау биологиялык тэуекелдерд1 баскару
эдщтемесше сэйкес жузеге асырылады. Биологиялык тэуекелдерд1 баскару
эд1стемес1 оньщ шпнде гылыми-эд1стемел1к база ескерые отырып эз1рленед1
жэне онда биологиялык тэуекелдерд1 ден.гейлер1 бойынша сатылау кезделуге
тшс.
7. Биологиялык тэуекелдерд1 багалау нэтижелер1 олардыц децгешне
карай KayinTi биологиялык факторлардыц эсершен халыкты коргау жэне
табиги ортаныц жекелеген компоненттерш коргау ушш жагдайлар
камтамасыз еплетш, биологиялык тэуекелд1 оныц жол берыетш (колайлы)
децгешне дешн темендету женшдеп ic-шараларды эз1рлеу ушш
пайдаланылуга тшс.
8. Биологиялык тэуекелд1 темендету женшдеп ic-шаралардыц
тшмдшпн, сондай-ак биологиялык тэуекелдерге iniKi багалауды журпзу
тшмдипгш бакылау биологиялык тэуекелдерд1 баскару эдктемесше сэйкес
жузеге асырылады.
9. Биологиялык тэуекелдщ децгешне карай уэкыетп мемлекетпк
органдар ез кузыреп шепнде патогенд1 биологиялык агенттермен жумыс
icTeyai жузеге асыратын субъекплерге койылатын, орындалуы мшдетп
талаптарды эз1рлейдг
15бап.

Патогещц биологиялык агенттермен жумыс icTey женшдеп
кызметп жузеге асыру

1. Патогенд1 биологиялык агенттермен жумыс icTey npopeci курамында
патогенд1 биологиялык агенттер (ыктимал KayinTi биологиялык заттар) болуы
мумкш заттар мен материалдар ды, оныц 1шшде табиги ортаныц жекелеген
компоненттершен, аса KayinTi инфекцияльщ жэне (немесе) паразитпк
ауруларды жуктыргыштар мен тасымалдаушылардан (оныц 1шшде олардыц

пршипк ету ошмдершен) ipiicrey мен зерттеу аркылы жузеге асырылатын
оларды аньщтауды камтиды.
2. Патогенд! биол огня лык; агенттермен жумыс 1стеуд1 жузеге асыратын
субъектглер:
1) патогенд! биологияльщ агенттермен жумыс icTeyre руксатты жэне
оган косымшаны алуга;
2) биологияльщ каушшздш саласындагы талаптарды сацтауга;
3) Кдзакстан Республикасыныц сэйкеспкп багалау саласындагы
аккредитиву туралы зацнамасында белпленген тэртшпен сэйкест1кт1 багалау
саласында аккредитиву рэшмшен етуге;
4) кол жепидшп шектеул1 акпараппен жумыс icTey кезшде Казахстан
Республикасы зацнамасыныц талаптарын сацгауга;
5) биологияльщ каупклздак саласындагы есепке алуды, мониторинги!
журпзу жэне болжау (модельдеу) кагидаларына сэйкес биологияльщ
каушшздш саласындагы статистикальщ акпаратты жэне езге де есепке алу мен
есептж кужаттаманы (акпаратты) беруге;
6) биологияльщ коргауды камтамасыз ету кагидаларына сэйкес
биологияльщ тэуекелдер децгешн ескере отырып, ьщтимал каушп
биологияльщ объектшердщ биологияльщ коргалуын камтамасыз ету
жоншдеп ic-шараларды уйымдастыруга жэне опазуге;
7) патогенд! биологияльщ агенттермен жумыс штеудщ барльщ
сатысында олармен каушшз жумыс ктелуш бакылауды жузеге асыруга;
8) биологияльщ кау1пс1зд1к саласындагы уэкиетп органга, осы Зацныц
10-бабында керсетыген мемлекетпк. органдарга биологияльщ каушшздшп
камтамасыз ету мэселелер! бойынша жэрдемдесуге;
9)
хальщтыц
санитария льщ-эпидемиология льщ
саламаттылыгы
саласындагы мемлекетпк органныц, ветеринария, ес1мд!ктерд1 коргау
саласындагы, ес1мд1ктер карантин! жоншдеп, азаматтьщ коргау саласындагы
уэкшетп органдардыц аумактьщ бел1мшелерше,
гылым саласындагы
уэкыетп органга патогенд! биологияльщ агенттермен жумыс icTey
процесшдеп авариялар (тетенше жагдайдыц туындауы), жумыскерлердщ
инфекциялык ауруларды жуктыру факплер1 туралы дереу акпарат беруге;
10) Кдзакстан Республикасыныц зацнамасына сэйкес басшыларды,
мамандарды
жэне
комекпп
персоналды
мерз1мд1
медицинальщ
карап-тексеруден жэне зерттепщараудан опазудц олардыц биологияльщ
каушПздшп камтамасыз ету жэне ецбекп коргау мэселелер! бойынша
окытуды журпзудц бипмш тексеруд! уйымдастыруга;
И) экспорттьщ бакылауга жататын патогенд! биологияльщ агенттерд1
Кдзакстан Республикасыныц аумагы аркылы импорттау, экспорттау, Kepi
экспорттау не транзиттеу кезшде Кдзакстан Республикасыныц экспорттьщ

бакылау туралы зацнамасыныц талаптарын сактауга мшдетп.
3. Патогещцп I жэне (немесе) II топтардыц патогещц биологиялык;
агенттер1мен жумыс 1стеуд1 жузеге асыратын субъектшер осы баптыц
2-тармагында кезделген мшдеттерден баска:
1) патогещцп I жэне (немесе) II топтардыц патогещц биологиялык;
агенттер!мен жумыс ютеугц жузеге асыруга даярланган мамандардыц болуын
камтамасыз етуге;
2) Казахстан Республикасыныц зацнамасына сэйкес ыктимал Kayimi
биологиялык объектшерге колжепмдшт шектеул1 режимд1 камтамасыз етуге;
3) биологиялык каушшздш саласындагы есепке алуды, мониторинги
журпзу жэне болжау (модельдеу) кагидаларында айкындалган тэртшпен:
кызметп жузеге асыру кезшде колданылатын акпараттык жуйелерд1
биологиялык каушПздш саласындагы мемлекетпк акпараттык жуйемен
интеграциялауга;
TnicTi Ti3iniMre енпзу уийн халыктыц санитариялык-эпидемиологиялык
саламаттылыгы саласындагы мемлекетпк органга, ветеринария, гылым
саласындагы уэкшетп органдарга патогещцп I жэне (немесе) II топтардыц
патогещц биологиялык агенттер1мен жумыс icTeyfli жузеге асыратын
мамандар туралы акпарат беруге мшдеттт
4. «Халык денсаулыгы жэне денсаулык сактау жуйеш туралы»
Кдзакстан Республикасыныц Кодексше жэне «Руксаттар жэне хабарламалар
туралы» Кдзакстан Республикасыныц Зацына сэйкес биологиялык каушшздк
саласындагы талаптардыц сакталуын бакылау женшдеп комиссияныц
(режимдш комиссияныц) корытындысы непзшде халыктыц санитариялыкэпидемиологиялык саламаттылыгы саласындагы мемлекетпк орган патогещц
биологиялык агенттермен жумыс icTeyre руксатты жэне оган косымшаны
береди
5. Аса каушп инфекциялык аурулар тугызатын патогенд! биологиялык
агенттермен жумыс icTeyfli мемлекетпк кэсшорындар мен мемлекетпк
мекемелер, сондай-ак дауыс берепн акцияларыныц (жаргылык капиталга
катысу улестершщ) жуз пайызы улттык холдингке raecini езге де зацды
тулгалар жузеге асырады.
6. Биологиялык каушшздш саласындагы референтпк (референс-)
зерттеулер:
1) диагностикалык курдел1 жэне сараптамалык жагдайларда;
2) аса курдел1 жагдайларда зерттеулер журпзуд1 коса алганда, патогенд!
биологиялык агенттерд1 сэйкестещцру максатында;
3) жацадан аныкталган патогенд! биологиялык агенттерд1 зерделеу
максатында;
4) кумэнд1 немесе даулы жагдайларда сараптамалык корытынды беру

уппн жузеге асырылады.
7. Биологияльщ каушйздщ саласындагы референтпк (референс-)
зерттеулерд1 осы кызметке ж1берыген уйымдар референтпк (референс-)
зерттеулерд1 жузеге асыру жэне жузеге асыруга руксат беру кагидаларына
сэйкес жузеге асырады.
8. Биологияльщ каупклздщ саласындагы референтпк (референс-)
зерттеулерд1 жузеге асыратын субъекплер улттьщ стандарттарга сэйкес келуге
жэне сапаны сырткы багалау жуйесш ещцру жэне оньщ жумыс icTeyi
жоншдеп уйымдастырушылык-эдштемелш жумысты, сондай-ак патогенд!
биологияльщ агенттермен жумыс icTey жоншдеп кызметпц сапасын сырткы
багалауды жузеге асыруга тшс.
бап.
16-

Биологияльщ каушшздж саласындагы
есепке алу жэне мониторинг

1. Биологияльщ каушшздж саласындагы есепке алу жэне мониторинг
биологияльщ тэуекелдерд1 баскару элементтер1 болып табылады жэне каушп
биологияльщ факторлардыц эсершен Tepic салдарлардыц туындауын алдын
алуга багытталган.
2. Биологияльщ каушыздж саласындагы есепке алу жэне мониторинг
патогещц биологияльщ агенттермен жумыс ютеудщ барльщ кезецшде:
1) мыналардыц:
патогещц биологияльщ агенттермен жумыс 1стеуд1 жузеге асыратын
субъекплердщ;
ьщтимал каушп биологияльщ объектшердщ;
патогендш I жэне II топтардыц патогенд! биологияльщ агенттершщ;
патогенд1п I жэне II топтардыц патогенд! биологияльщ агенттер1мен
жумыс icTeyfli жузеге асыратын мамандардыц пзЫмдерш журпзу;
2) статистикальщ акпаратты жэне ©зге де есепке алу мен есептж
кужаттаманы (акпаратты) жинау жэне талдау;
3) аумакты, табиги ортаныц жекелеген компоненттерш, аса каушп
инфекциялык жэне (немесе) паразитпк ауруларды жуктыргыштар мен
тасымалдаушыларды (оныц шпнде олардыц прпплж ету ошмдерш), заттар
мен материалдарды зерттепщарауды журпзу, хальщтыц, жануарлардьщ,
ешмджтердщ инфекциялык жэне (немесе) паразитпк ауруларыныц туындау
себептер1 мен жагдайларын аньщтау;
4) ведомствоаральщ акпарат алмасу;
5) хальщаральщ ынтымактастьщ шецбершде акпарат алмасу;
6) ашьщ дереккездерден акпарат жинау, корыту жэне талдау аркылы
жузеге асырылады.

3. Осы баптыц 2-тармагыныц 1) тармакшасында керсеплген т1з1л1мдерд1
Калыптастыру жэне журпзу, биологиялык каушаздж саласындагы
статистикалык акпараттыц жэне езге де есепке алу мен есеппк кужаттаманьщ
(акпараттыц) турлер1, биологиялык каушйздщ саласындагы мемлекетпк
акпараттык жуйеш калыптастыру жэне журпзу тэрпбц сондай-ак акпаратты
жинау, ецдеу, сактау жэне беру тэрт1б1 биологиялык каушс1зд1к саласындагы
есепке алуды, мониторинги журпзу жэне болжау (модельдеу) кагидаларында
айкындалады.

бап.
17-

Биологиялык каушиздк саласындагы
мемлекетпк акпараттык жуйе

1. Биологиялык каушс1зд1к саласындагы мемлекетпк акпараттык жуйе
биологиялык каушйздщ саласындагы орталыктандырылган есепке алу жэне
мониторинг, биологиялык тэуекелдерд1 баскару, мемлекетпк органдар мен
облыстардьщ, республикалык мацызы бар калалардьщ, астананыц жерплжп
аткарушы органдары арасында акпарат алмасу аркылы жагдайды талдау,
биологиялык тэуекелдерд1 болжау жэне модельдеу, уйлеспршген жэне
жедел ден кою шараларын эз1рлеу максатында куры лады.
2. Биологиялык каушйздщ саласындагы электрондык акпараттык
ресурстар, багдарламалык камтылым, интернет-ресурс жэне акпараттыккоммуникациялык инфракурылым биологиялык каушиздж саласындагы
акпараттандыру объекплер1 болып табылады.
3. Биологиялык каушс1зд1к мэселелер! козгалатын салаларда
мемлекетпк реттеуд! (кызметп) жузеге асыратын мемлекетпк органдар
(олардын, ведомстволык багынысты уйымдары), сондай-ак патогенд!
биологиялык агенттермен жумыс ютеуд! жузеге асыратын субъекплер
биологиялык каушшздж саласындагы акпараттандыру субъекплер! болып
табылады.
4. Биологиялык каушс1зд1к саласындагы мемлекетпк акпараттык жуйе
акпараттандыру субъекплер! берепн статистикалык акпараттыц жэне езге де
есепке
алу
мен
есеппк
кужаттаманьщ
(акпараттыц)
непзшде
кал ыптастырылады.
5. Биологиялык каушщздж саласындагы мемлекетпк акпараттык жуйеге
келш тусетш акпарат б1р!зденд1р!лген турде жинакталады жэне биологиялык
Каушс1зд1к саласындагы б1рыцгай улттык дереккорды курады.
6. Биологиялык каушйздщ саласындагы мемлекетпк акпараттык жуйеш
куруды, жет1лд1руд1 жэне пайдалануды жэне онда сакталатын жэне ецделепн
мэл1меттердщ коргалуын камтамасыз етуд1 Кдзакстан Республикасыныц

зацнамасына сэйкес биологиялык каушшздж саласындагы уэкыетп орган
жузеге асырады.
бап.
18-

Жеке жэне зацды тулгалардыц биологиялык; каушшздж
саласындагы кукыктары мен мшдеттер!

1. Жеке жэне зацды тулгалардыц:
1) KayinTi биологиялык; факторлардыц эсершен коргалуга;
2) шет елдерге жэне Казакстан Республикасыныц инфекцияльщ жэне
(немесе) паразитпк сыркаттанушылык бойынша эндемиялык ещрлерше
жоспарлап баруга байланысты ыктимал биологиялык тэуекелдер жэне
олардыц профилактикасы женшдеп шаралар туралы акпарат алуга;
3) К^азакстан Республикасыныц зацнамасына сэйкес санитариялыкэпидемиологиялык
жэне
ветеринариялык-санитариялык
жагдайлар,
сондай-ак халыкты жэне табиги ортаныц жекелеген компоненттерш каушп
биологиялык факторлардыц эсершен коргауга, биологиялык кауш-катерлерд1
болгызбауга багытталган, колданылып жаткан шаралар туралы анык жэне
уактылы акпарат алуга;
4) биологиялык каушшздкп камтамасыз ету мэселелер1 бойынша тшсп
мемлекетпк органдарга жупнуге;
5) Казакстан Республикасыныц зацнамасында белпленген жагдайларда
жеке коргалуга койылатын талаптардыц орындалуын ескере отырып,
биологиялык
кау1пс1зд1кп
камтамасыз
етуге
багытталган
ic-шараларга катысуга;
6) Казакстан Республикасыныц зацдарына сэйкес езге де кукыктарга
кукыктары бар.
2. Жеке жэне зацды тулгалар:
1) патогенд1 биологиялык агенттерд1 кукыкка карсы (санкцияланбаган)
пайдаланудыц не олармен еркш жумыс ктеудщ барлык белпл1 болган
факплер1 туралы оздершщ кузыреттерше сэйкес осы Зацныц 10-бабыныц
1 -тармагында кезделген мемлекетпк органдарга хабарлауга;
2) патогещц биологиялык агенттермен жумыс ктеумен байланысты
кершеу жалган акпараттыц таралуына жол бермеуге;
3) Казакстан Республикасыныц акпаратка кол жетюзу туралы
зацнамасында белпленген шектеулер кабылданган жагдайда патогещц
биологиялык агенттермен жумыс штеумен байланысты колжепмдшп
шектеул1 акпаратка катысты талаптарды орындауга;
4) баска жеке жэне зацды тулгалардыц KayinTi биологиялык
факторлардыц эсершен коргалу кукыктарыныц бузылуына алып келетш
эрекеттерд1 жузеге асырмауга мшдетп.

«Руксаттар жэне хабарламалар туралы» К,азакстан Республикасыныц
Зацында кезделген патогенд! биологиялык агенттермен жумыс icTeyre
руксаты жэне оган цосымшасы жок патогенд! биологиялык агенттермен
жумыс icTey жешндеп кызметке тыйым салынады.
3. Жеке тулгалар, осы баптыц 2-тармагында керсетшген мшдеттерден
баска:
1) турган жершдеп медициналык уйымдарга инфекциялык жэне
(немесе) паразитпк ауруга тэн белплер коса журетш денсаулык жагдайыныц
нашарлау факпш бойынша уактылы жупнуге;
2) инфекциялык жэне (немесе) паразитпк ауруга байланысты
медициналык кемекке жупнген жагдайда осы жугшудщ алдында шетелде
жэне (немесе) Казахстан Республикасыныц инфекциялык жэне (немесе)
паразитпк сыркаттанушылык бойынша эндемиялык аумагында болганы
туралы хабарлауга;
3) айналасындагылар упйн Kayin тещцретш инфекциялык жэне
(немесе) паразитпк аурулар диагностикаланган жагдайда турган жершдеп
медициналык
уйымдарга
осындай
диагностикалаудыц
алдындагы
байланыстар туралы акпаратты уактылы хабарлауга мшдетп.
бап.
19-

Биологиялык каушшздж саласындагы профилактика

1. Биологиялык каушшздш саласындагы профилактика Кдзакстан
Республикасыныц зацнамасына сэйкес жузеге асырылады жэне эпидемияга
карсы, ветеринариялык, фитосанитариялык ic-шаралар кешенш, ошмдштер
карантиш женшдеп ic-шараларды жэне биологиялык тэуекелдерд! баскаруга,
биологиялык кауш-катерлерд1 болгызбауга жэне оларды тежеуге багытталган
езге де шараларды камтиды.
Мемлекетпк
органдар
биологиялык
каушшздш
саласындагы
профилактикалык ic-шараларды Кдзакстан Республикасыныц зацнамасында
белпленген кузыреп шепнде жузеге асырады.
2. Биологиялык каушшздк саласындагы профилактика мынадай:
1) жалпы;
2) биологиялык кауш-катер кезше багытталган;
3) каушп биологиялык факторга багытталган;
4) ауруга бешм организмге багытталган профилактикалык ic-шараларга
белшедп
3. Жалпы профилактикалык ic-шаралар:
1) биологиялык тэуекелдер мониторингш жэне оларды талдауды, оныц
шпнде инфекциялык жэне (немесе) паразитпк сыркаттанушылыкты
болжауды, табиги ортаныц жекелеген компоненттершщ мониторингш,

биологиялык; кауш-катерлерд1 бейтараптандыруды немесе олардыц децгешн
темендетудц
2) тшс-п кызметтердщ биологиялык; цауш-цатер кезш аныцтауга жэне
оцшаулауга багытталган ic-шараларды журпзуге дайындыгын камтамасыз
етудц жагдайды басцаруды, жайандык, ещрлш жэне жергшкп ауцымдагы
тетенше жагдайларды жою женшдеп ic-кимылдар жоспарлары шецбершде
биологиялык каушшздш саласындагы ден кою хаттамаларын (сценарийлерш)
кал ыптастыруд ы;
3) оз кызмеп шецбершде патогещц биологиялык агенттермен езара
ic-кимылды жузеге асыратын адамдардыц биологиялык каушшздж
саласындагы талаптарды сактауын;
4) ыктимал KayinTi биологиялык объектшердщ, инфекциялык
аурулардыц табиги ошактарыныц жэне (немесе) ешмджтер ауруларыныц
таралу ошактарыныц аумагында жэне оларга пкелей жакын жерде
объектыерд! орналастыру, жобалау, салу, реконструкциялау, оларга
техникалык кайта жарактандыруды журпзу, кецейту, курдел1 жендеу жэне
орналаскан объектшерд1 пайдалануга беру кезшде биологиялык каушшздж
саласындагы талаптарды сактауды;
5) патогещцп I жэне II топтардыц патогещц биологиялык агенттер1мен
жумыс icTeyfli жузеге асыру ушш мамандардыц кадр резервшен кадр
ресурстарын жумылдыруды;
6) дэршк заттардыц жэне медициналык буйымдардыц резервтерш
жумылдыруды, биологиялык каушшздж саласындагы профилактикалык
ic-шаралардыц муктаждыктары ушш объекплерд! кайта бешндеудц
7) биологиялык каушиздж саласындагы талаптардыц сакталуына
мемлекетпк бакылауды жэне кадагалауды жузеге асыруды;
8) халыктыц акпараттандырылу децгешн жэне оныц KayinTi
биологиялык факторлардыц эсерше ден коюга дайындыгын арттыруга
багытталган ic-шараларды;
9) биологиялык каушшздж мэселелерш зерделеуд1 жалпы бипм беретш
оку багдарламарына енпзуд1 камтиды.
4. Биологиялык кауin-катер козше багытталган ic-шаралар:
1) инфекция жуктырган жэне олармен байланыста болган адамдарды,
жануарларды уактылы аныктауды, булшген (залалданган) ошмдктерд1
аныктауды,
оларды
есепке
алуды
жэне
пркеудц
окшаулауды
(обсервациялауды), диагностикалауды, емдеудц сондай-ак осзмдштер мен
жануарларды алып коюды, жоюды;
2) инфекция ошацтарын жэне (немесе) ошмдж ауруларыныц таралу
ошактарын аныктауды, окшаулауды, зерттеп-карауды жэне жоюды;

3) адамдар мен жануарлардьщ инфекциялык жэне (немесе) паразитпк
ауруларыныц, ешмдктер ауруларыныц Казахстан Республикасыныц букы
аумагында пайда болуыныц, экелшушщ, таралуыныц алдын алуды;
4) биологиялык кауш-катерлерд1 ерте аныктау (экспресс-диагностика)
эдютемелерш, оныц imiiqe патогенд! жэне онеркэсшпк микроорганизмдер
коллекцияларын пайдалану аркылы эз1рлеуд1 жэне жетыд1рудц
5) «Халык денсаулыгы жэне денсаулык сактау жуйес1 туралы»
Кдзакстан Республикасыныц Кодексше сэйкес сараптама журпзудщ
жеделдеплген paciMi бойынша дэрипк затты немесе медициналык буйымды
мемлекетпк пркеудц
6) биологиялык коргауды камтамасыз ету кагидаларына сэйкес ыктимал
Kayinri биологиялык объектыерде биологиялык коргау шараларын
Камтамасыз етудц
7) ведомствоаралык езара ic-кимыл жасауды, оныц шшде патогенд!
биологиялык агенттермен зацсыз (санкцияланбаган) жумыс ютеудц олардыц
жогалуын, жымкырылуын, олармен зацсыз жумыс icTey туралы акпаратты
жасыруды (бермеуд1), сондай-ак патогенд! биологиялык агенттер
пайдаланылатын жэне (немесе) ыктимал каушп биологиялык объекплерге
катысты терроризм жэне (немесе) диверсия акплерш болгызбау жоншдеп
шараларды кабылдауды коса алганда, биологиялык кауш-катерлердщ
туындауына жедел ден кою максатында езара ic-кимыл жасауды камтиды.
5. kayinri биологиялык факторга багытталган ic-шаралар:
1) шектеу ic-шараларын, оныц шнде карантинд! енпзудц
2) жеке коргану куралдарын колдануды, жеке гигиенаны, элеуметтш
кашыктыцты сактауды коса алганда, жеке жэне когамдык коргау шараларын
сактауды;
3) дезинфекциялауды, дезинсекциялауды жэне дератизациялауды,
ешмджтерд! коргау куралдарымен ецдеуд1 журпзудц
4) санитариялык-профилактикалык ic-шараларды жэне элеуметтштурмыстык жагдайларды жаксартуды;
5) эпидемияга карсы, эпизоотияга карсы жэне фитосанитариялык
ic-шараларды, ешмджтер карантин! бойынша ic-шараларды журпзуд!
камтиды.
6. Ауруга бешм организмге багытталган ic-шаралар:
1) профилактикалык медициналык карап-тексеру журпзудц
2) саламатты ©Mip салты мен дурыс тамактануды калыптастыруга
жэрдемдесудц
3) инфекциялардыц таралуын болгызбау максатында иммундык
профилактиканы жэне химиялык профилактиканы, еЫмдштерд! коргау
куралдарын колдануды;

4) медициналык, ветеринариялык жэне гылыми цызмет шецбершде аса
Kayinri инфекциялык; ауруларды тугызатын патогенд! биологиялык
агенттермен езара ic-кимылды жузеге асыратын адамдарды биологиялык
Каушшздж саласындагы талаптарга сэйкес жеке коргану куралдарымен
камтамасыз етуд1 камтиды.

тарау. БИОЛОГИЯЛЫК, КДУ1ПС13Д1К САЛАСЫНДАГЫ
4ТАЛАПТАРДЫЦ САЦТАЛУЫН МЕМЛЕКЕТПК
БАЦЫЛАУ ЖЭНЕ КАДАГАЛАУ

бап.
20-

Биологиялык каушЛздш саласындагы талаптардыц
сакталуын мемлекетпк бакылау жэне кадагалау

1. Биологиялык Kayinci3fliK саласындагы талаптардыц сакталуын
мемлекетпк бакылау жэне кадагалау (будан эр! — мемлекетпк бакылау жэне
Кадагалау) олардыц бузылуыныц алдын алуга, аныктауга, жолын кесуге жэне
жоюга багытталган жэне осы Зацда, Кдзакстан Республикасыныц халыктыц
санитариялык-эпидемиологиялык саламаттылыгы саласындагы, ветеринария,
ес1мд!ктерд1 коргау, оымджтер карантин!, терроризмге карсы ic-кимыл
саласындагы зацнамада кезделген ерекшелжтер ескерые отырып, Казакстан
Республикасыныц Кэсшкерлж кодексше сэйкес жузеге асырылады.
2. Патогенд! биологиялык агенттермен жумыс !стеуд1 жузеге асыратын
зацды тулгалар немесе патогенд! биологиялык агенттермен жумыс icTey
жузеге асырылатын объекплер (будан opi - бакылау жэне кадагалау
субъекплер! (объекплер!) мемлекетпк бакылау жэне кадагалау субъекплер!
немесе объект!л epi болып табылады.
3. Патогенд! биологиялык агенттермен жумыс icTey жузеге асырылатын
мемлекетпк бакылау жэне кадагалау объекплер! эпидемиялык, эпизоотиялык,
эпифитотикалык тэуекел дэрежес1 жогары объекплерге жатады.
Эпидемиялык, эпизоотиялык, эпифитотикалык тэуекел дэрежеЛ
жогары объекплер ек1 топка болшедк
1) патогещцп I жэне (немесе) II топтардыц патогенд! биологиялык
агенттер1мен жумыс icTey жузеге асырылатын ыктимал каушп биологиялык
объекплер;
2) патогещцп III жэне (немесе) IV топтардыц патогенд! биологиялык
агенттер!мен жумыс icTey жузеге асырылатын ыктимал каушп биологиялык
объекплер.
Мемлекетпк бакылау жэне кадагалау объекплерш аталган топтарга
жаткызу патогенд! биологиялык агенттердщ патогещцп жэне кауштшк
дэрежес1 бойынша сыныптамасы ескерые отырып, патогенд! биологиялык

агенттерд1 аса каушп инфекциялык; аурулар тугызатындарга жаткызу
елшемшарттарыныц жэне патогенд) биологиялык агенттер пзбесшщ непзшде
жузеге асырылады.
4. Бакылау жэне кадагалау субъект! л ерше (объектшерше) катысты
мемлекетпк бакылау К)азакстан Республикасыныц Кэсшкерлш кодексшде
кезделген нысандарда жузеге асырылады.
5. Бакылау жэне кадагалау субъектшерше (объектшерше) мемлекетпк
бакылау жэне кадагалау шецбершде осы Зацныц 21-бабына сэйкес жедел ден
кою шаралары колданылуы мумкш.

бап.
21-

Жедел ден кою шараларын колдану тэрпб1

1. Жедел ден кою шаралары мынадай:
1) патогенд) ri I жэне (немесе) II топтардыц аса каушп патогенд)
биологиялык агенттер1мен жумыс icTey бойынша акпаратты бермеу, жасыру
жэне (немесе) анык емес акпарат беру;
2) патогенд1п I жэне (немесе) II топтардыц аса каушп патогенд)
биологиялык агенттер1мен жумыс icTey жузеге асырылатын ыктимал каушп
биологиялык объектшерд1 физикалык коргау, патогенд) биологиялык
агенттердщ санкцияланбаган орын ауыстыруын жэне олардыц осы
объектшердщ шегшен тыс шыгарылуын болгызбау женшдеп талаптарды
бузу;
3) персоналда жеке коргану куралдарыныц болмауын не саныныц
жеткипкшз болуын коса алганда, ыктимал каушп биологиялык объектшердщ
персоналын патогенд) биологиялык агенттердщ зиянды эсершен коргау
женшдеп талаптарды бузу;
4) патогещцп I жэне (немесе) II топтардыц патогенд) биологиялык
агенттер1мен жумыс icTey жузеге асырылатын объектшерде олармен жумыс
icTey кезшде желдету жуйесшщ не ауаны баптау жуйесшщ жарамсыз куйде
болуы;
5) патогещцп I жэне (немесе) II топтардыц патогенд) биологиялык
агенттер1мен жумыс icTey жузеге асырылатын объектшерде саркынды
суларды (септик, шуцкыр) зарарсыздандыру бойынша талаптарды сактамау,
кэр1з желкшщ жарамсыз куйде болуы;
6) патогенд1п I жэне (немесе) II топтардыц патогенд) биологиялык
агенттер1мен жумыс ктеу нэтижесшде тузшетш калдыктарды кэдеге жарату
бойынша талаптарды бузу;
7) патогещцп I жэне (немесе) II топтардыц патогенд) биологиялык
агенттершщ жэне ыктимал жуктырылган материалдыц козгалыс агымдылыгы
бойынша талаптарды ерескел бузушылыктар;

8) патогенд! биологиялык агенттермен жумыс !стеумен байланысты
Кызметп жузеге асыру унпн кажетп технологиялык жабдыктыц (патогенд!
биологиялык агенттерд! сактауга арналган контейнерлер мен температурасы
темен шкафтардыц, сору шкафыныц, автоклавтыц, термостаттьщ, су
моншасыныц) болмауы, жарамсыз не жумыс ютемейпн куйде болуы;
9) белпленген тэртшпен руксаты жок персоналдыц патогенд!
биологиялык агенттермен жумыс !стеуд1 жузеге асыруы;
10) патогещцп I жэне (немесе) II топтардыц патогенд! биологиялык
агенттерш тасымалдау жэне (немесе) сактау талаптарын бузу непздершщ б!р!
бойынша бакылау жэне кадагалау органдары лауазымды адамдарыныц
патогенд! биологиялык агенттермен жумыс icTey жоншдеп кызметп не оныц
жекелеген турлерш жузеге асыруды токтата туру кукыгын коздейдй
2. Жедел ден кою шаралары мынадай:
1) патогенд! биологиялык агенттермен жумыс icTeyre руксаттыц жэне
оган косымшаныц болмауы;
2) эпидемиялык тэуекел дэрежес! жогары объекпге санитариялыкэпидемиологиялык корытындыныц болмауы;
3) аса каушп инфекциялык ауруларды тугызатын патогещцп I жэне
(немесе) II топтардыц патогенд! биологиялык агенттер! турлершщ
эркайсысымен жумыс icTeyre арналган «жукпалы» аймак ушш тамбуры (бокс
алдындагы болмес1) бар жеке окшауланган уй-жайлардыц (бокстардыц)
болмауы;
4) патогендгп I жэне (немесе) II топтардыц патогенд! биологиялык
агенттер1мен жумыс ютеу жузеге асырылатын объекплерде желдету
жуйесшщ не ауаны баптау жуйесшщ болмауы;
5) патогенд! биологиялык агенттермен жумыс icTey жоншдеп кызметп
не оныц жекелеген турлерш жузеге асыруды токтата туруга непз болган мэнжайларды, себептерд1 белпленген мерз1мдерде жоймау непздершщ 6ipi
бойынша бакылау жэне кадагалау органдары лауазымды адамдарыныц
патогенд! биологиялык агенттермен жумыс icTey жоншдеп кызметке не оныц
жекелеген турлерше тыйым салу кукыгын коздейдг
3. Бакылау жэне кадагалау органы профилактикалык бакылау немесе
тексеру журпзу барысында жедел ден кою шараларын колдану упин непз
болган талаптардыц бузылу факпсш аныктаган кезде жедел ден кою
шараларын колдану туралы нускаманы (акпш, каулыны) решмдейдг
4. Жедел ден кою шараларын колдану туралы нускамада (акпде,
каулыда):
1) нускаманыц (акпнщ, каулыныц) жасалган куш, уакыты жэне орны;
2) бакылау жэне кадагалау органыныц атауы;
3) бакылау жэне кадагалау субъекпсше (объекпсше) бару аркылы
профилактикалык бакылау жэне (немесе) тексеру журпзген адамныц

(адамдардыц) Teri, аты, экесшщ аты (егер ол жеке басты куэландыратын
кужатта керсеплсе) жэне лауазымы;
4) бакылау жэне кадагалау субъекпсшщ (объекпсшщ) атауы немесе
теп, аты, экесшщ аты (егер ол жеке басты куэландыратын кужатта керсеплсе),
бакылау жэне кадагалау субъекпсше (объекпсше) бару аркылы
профилактикалык бакылау жэне (немесе) тексеру журпзу кезшде катыскан
жеке немесе зацды тулга еюлшщ лауазымы;
5) бакылау жэне кадагалау субъекпсше (объекпсше) бару аркылы
профилактикалык бакылаудыц жэне (немесе) тексерудщ журпзыген куш,
орны жэне кезещ;
6) тэуекел дэрежесш багалау елшемшарттарына сэйкес бузушылыктыц
ауырлык дэрежесш мшдетп турде корсете отырып, тексеру парагына сэйкес
аныкталган бузушылыктардыц пзбесц
7) жедел ден кою шарасы (кызметп оныц колданылу мерз1мдер1мен
токтата туру немесе оган тыйым салу);
8) аныкталган бузушылыцтарды жою мерз1мдерш корсете отырып,
оларды жою женшдеп ыктимал ic-кимылдарга усынымдар мен нускаулар;
9) бакылау жэне кадагалау субъекпш окглшщ (зацды тулга басшысыныц
не оныц уэкыетп адамыныц), бакылау жэне кадагалау субъекпсше
(объекпсше) бару аркылы профилактикалык бакылау жэне (немесе) тексеру
журпзуге тартылган адамдардыц нускамамен (акпмен, каулымен) танысуы
немесе танысудан бас тартуы туралы мэл1меттер, олардыц колтацбалары
немесе кол кою дан бас тартуы;
10) бакылау жэне кадагалау органы басшысыныц лауазымы, Teri, аты,
экесшщ аты (егер ол жеке басты куэландыратын кужатта керсеплсе) жэне
колтацбасы керсепледъ
Жедел ден кою шараларын колдану туралы нускаманыц (акпнщ,
каулыныц) нысандарын осы Зацныц 10-бабыныц 3-тармагында керсеплген
мемлекетпк органдар беютедъ
5. Жедел ден кою шарасын колдану туралы нускамага (акпге, каулыга)
бакылау жэне кадагалау органыныц басшысы кол кояды жэне бакылау жэне
кадагалау субъекпсшщ басшысына не оныц уэкыетп адамына кол койгызып
табыс епледъ
6. Бакылау жэне кадагалау субъекпсшщ басшысы не оныц уэкшетп
адамы бас тарту себебше жазбаша тусшжтеме 6epin, нускаманы (акпш,
каулыны) кабылдаудан бас тартуга кукылы.
Жедел ден кою шарасын колдану туралы нускаманы (акпш, каулыны)
кабылдаудан бас тартылган жагдайда оган тшсп жазба енпзшед1 жэне
мемлекетпк бакылауды жэне кадагалауды жузеге асыратын лауазымды адам
жэне бакылау жэне кадагалау субъекпсшщ басшысы не оныц уэкшетп адамы
кол коятын хаттама жасалады. Жедел ден кою шарасын колдану туралы

нускама (акт, каулы) хаттама жасалган кезден бастап тапсырылды деп
саналады.
7. Жедел ден кою шарасын колдану туралы нускаманы (актшц каулыны)
алудан бас тарту оны орындамау ушш непз болып табылмайды.
8. Жедел ден кою шарасын колдану туралы нускаманы (актшц каулыны)
бакылау жэне кадагалау субъекпс1 дереу орындауга тшс. Бакылау жэне
кадагалау субъекпсшщ шагым 6epyi жедел ден кою шарасын колдану туралы
нускаманыц (актшщ, каулыныц) орындалуын токтата турмайды.
9. Аныкталган бузушылыктар жойылган жагдайда бакылау жэне
кадагалау субъект^ ти!ст! бакылау жэне кадагалау органына езшщ кызметш
одан эр! кайта бастау уллн аныкталган бузушылыктардыц жойылганы туралы
акпарат беруге мшдетп.
Бакылау жэне кадагалау органы жедел ден кою шараларын колдану
туралы нускамалардыц (актыердщ, каулылардыц) орындалуын бакылауды
Кдзакстан Республикасыныц Кэсшкерлж кодексшде кезделген тэртшпен
жузеге асырады.
10. Аныкталган бузушылыктардыц жойылганын растайтын тексеру
нэтижелер1 туралы актшщ непзшде бакылау жэне кадагалау субъекпш
патогенд! биологиялык агенттермен жумыс icTey бойынша ез кызметш не
оныц жекелеген турлерш кайта бастайды.
11. Патогещц биологиялык агенттермен жумыс icTey бойынша тыйым
салынган кызметп жузеге асыру Кдзакстан Республикасыныц зацдарында
белпленген жауаптылыкка алып келедг

тарау.
5бап.
22-

МИКРООРГАНИЗМДЕР КОЛЛЕКЦИЯЛАРЫ

Коллекциялык кызмет

1. Патогенд! микроорганизмдердщ б1регейл1гш, олардыц гылыми, бы1м
беру жэне практикалык кундылыгын, гылыми, зерттеу жэне ощцркпк
кызметте колданбалы пайдалану мумкшдшш зерделеу жэне айкындау, оларга
катысты халыкаралык жэне улттык патентпк рэс1мдерд1 журпзу ушш
коллекциялык кызмет жузеге асырылады.
2.
Коллекциялык
кызмет
патогенд!
жэне
енеркэспгпк
микроорганизмдердщ улттык жэне жумыс коллекцияларында патогещц жэне
енеркэсштш микроорганизмдерд1 жинау, сэйкестенд1ру, зерделеу, есепке алу,
паспорттау, сактау (депонирлеу) жэне кутш-устау аркылы жузеге асырылады.
3. Патогенд! жэне енеркэсшпк микроорганизмдердщ улттык жэне
жумыс
коллекцияларыньщ сакталуына коллекциялык кызметп жузеге
асыратын уйымдардыц 6ipiHini басшылары жауапты болады.

бап.
23-

Патогещц жэне енеркэсшпк микроорганизмдердщ улттык;
коллекциялары

1. Патогещц жэне енеркэсшпк микроорганизмдердщ улттык
коллекцияларында 6ipereii, оныц шшде эталондык репнде пайдаланылатын,
эртурл1
коздерден
окщауланган
патогещц
жэне
енеркэсшпк
микроорганизмдердщ иммундык-биологиялык препараттар мен корекпк
ортаны стандарттау жэне бакылау ушш тест-штамдарын, ещцрюпк,
дипонирленген, патенттелген жэне референтп микроорганизмдер штамдарын,
сондай-ац гылыми, 6iniM беру жэне практикалык кундылык болып табылатын
баска да микроорганизмдер штамдарын калыптастыру, толыктыру, есепке алу
жэне орталыктандырып сактау жузеге асырылады.
2. Патогещц жэне енеркэсшпк микроорганизмдердщ улттык
коллекцияларында куримы шыгу Teri, турлш туыстык белплерц адамныц,
жануардыц немесе ешмдштщ организмше эсер ету T9cini бойынша
калыптастырылатын жэне бастапкы сипаттамалары сактала отырып, ем1ршец
куйде усталатын микроорганизмдер штамдары болады.
3. Biperefi болып табылатын, сондай-ак белпленген тэртшпен пркелген
жэне айналыска ж1берыген дэрийк заттар мен иммундык-биологиялык
препараттарды енд1ру кезшде пайдаланылатын микроорганизмдердщ
штаммдары патогенд1 жэне енеркэсшпк микроорганизмдердщ улттык
коллекцияларында мшдетп турде депонирленуге жатады.
Патогещц жэне енеркэсшпк микроорганизмдер штаммдарын олардыц
патогещцп, каушплш дэрежеш жэне арнайы 6enrinepi бойынша улттык
коллекцияларга жаткызу патогещц жэне енеркэсшпк микроорганизмдердщ
улттык коллекцияларын калыптастыру, журпзу жэне кутш-устау
кагидаларында айкындалады.
4. Патогенд1 биологиялык агенттермен жумыс штеудд жузеге асыратын
субъектшер аса KayinTi патогенд1 микроорганизмдердщ улплерш белу, сатып
алу жэне (немесе) Кдзакстан Республикасыныц аумагына экелу кезшде
олардыц улплерш патогещц жэне енеркэсшпк микроорганизмдердщ улттык
коллекцияларын калыптастыру, журпзу жэне купп-устау кагидаларына
сэйкес патогещц немесе енеркэсшпк микроорганизмдердщ улттык
коллекциясына усынуга мшдетп.
5. Патогенд1 жэне енеркэсшпк микроорганизмдердщ улттык
жэне
болып
табылады
коллекциялары
мемлекетпц
менгшп
жэне
жекешелещцрыуге
жатпайды.
Патогенд1
енеркэсшпк
микроорганизмдердщ улттык коллекцияларын каржылык камтамасыз ету
бюджет каражаты есебшен жузеге асырылады.

6. Патогещц жэне енеркэсштш микроорганизмдердщ улттык
коллекцияларын калыптастыруга, журпзуге жэне кутш-устауга уэкшетпк
берыген уйымдар Кдзацстан Республикасыныц зацнамасына сэйкес
Колжепмдшп шектеул1 акпаратты тарату упин козделген талаптарды ескере
отырып, белпленген олшемшарттар бойынша микроорганизмдер штамдарын
жуйелещцру, зерделеу, !здеу жэне ipiKTey мэселелер! бойынша жеке жэне
зацды тулгаларга консультациялык жэне гылыми-эдштемелш комек корсетедт
7. Микроорганизмдердщ улттык коллекцияларын калыптастыруга,
журпзуге жэне кутш-устауга уэкшетпк берыген уйымдар аса каушп
патогенд! микроорганизмнщ улпсш сэйкестещцредц оны депонирлеуд1
жузеге асырады не THeciniri бойынша микроорганизмдердщ тшсп улттык
коллекциясына ж1беред1.
8. Патогенд! жэне енеркэсшпк микроорганизмдердщ улттык
коллекцияларын биологиялык коргау биологиялык коргауды камтамасыз ету
кагидаларына сэйкес жузеге асырылады.
24- бап. Патогенд! жэне енеркэсшпк
микроорганизмдердщ жумыс коллекциялары
1. Патогенд! жэне енеркэсшпк микроорганизмдердщ жумыс
коллекцияларын кажетплшше карай патогенд! биологиялык агенттермен
жумыс !стеуд1 жузеге асыратын субъекплер гылыми, ощцрюпк,
диагностикалык, зерттеу максаттарында курады жэне олар бастапцы
сипаттамалары сактала отырып, ом1ршец куйде усталады.
2. Патогенд! жэне (немесе) енеркэсшпк микроорганизмдердщ жумыс
коллекцияларын калыптастыру, журпзу жэне кутш-устау тэрпб1 Кдзакстан
Республикасыныц зацнамасында айкындалады.

тарау.
6-

МАМАНДАРДЫ ЖЭНЕ КЭМЕКШ1 ПЕРСОНАЛДЫ
ЭЛЕУМЕТТ1К КОРГАУ

25- бап. Патогенд1п I жэне (немесе) II топтардыц патогенд!
биологиялык агенттер1мен жумыс !стеуд1 жузеге
асыратын (жумыс штеуд! жузеге асыру кезшде
косалкы функцияны орындайтын) мамандарды
жэне комекгш персоналды элеуметпк коргау
1. Мемлекетпк кэсшорындар мен мемлекетпк мекемелердщ, сондай-ак
дауыс берепн акцияларыныц (жаргылык капиталга катысу улестершщ) жуз
пайызы улттык холдингке raecini зацды тулгалардыц патогещцп I жэне
(немесе) II топтардыц патогенд! биологиялык агенттер1мен жумыс штеуд!

жузеге асыратын (жумыс 1стеуд1 жузеге асыру кезшде косалкы функцияны
орындайтын) мамандары мен кемекш1 персоналы зиянды жэне (немесе)
KayinTi ецбек жагдайлары жэне кэсшпк аурулардыц журе пайда болу
тэуекелшщ болуы, сондай-ак осы Зацда козделген ерекшелжтер ескерше
отырып, элеуметпк коргалуга жатады.
2. Мемлекетпк кэсшорындар мен мемлекетпк мекемелердщ, сондай-ак
дауыс беретш акцияларыныц (жаргылык капиталга катысу улестершщ) жуз
пайызы улттык холдингке тиесий зацды тулгалардыц патогещцп I жэне
(немесе) II топтардыц патогещц биологиялык агенттер1мен жумыс ктеуд1
жузеге асыратын (жумыс icTeyai жузеге асыру кезшде косалкы функцияны
орындайтын) мамандары мен комекш! персоналыныц:
1) биологиялык тэуекелдер децгеш ескерше отырып, ецбепне акы
теленуше;
2) денсаулыгын сактауына жэне биологиялык каушшздж саласындагы
талаптарга сай келетш жумыс жагдайларына;
3) лауазымдык мшдеттерш аткару кезшде OMipi мен денсаулыгына
келпршген залалды Казакстан Республикасыныц зацнамасында белпленген
тэртшпен ететуге;
4) Кдзакстан Республикасыныц зацнамасында козделген езге де
кукыктарга кукыктары бар.
3. Мемлекетпк кэсшорындар мен мемлекетпк мекемелердщ, сондай-ак
дауыс беретш акцияларыныц (жаргылык капиталга катысу улестершщ) жуз
пайызы улттык холдингке raecini зацды тулгалардыц халыктыц
санитариялык-эпидемиологиялык саламаттылыгы саласында, ветеринария
жэне гылым саласында патогещцп I жэне (немесе) II топтардыц патогещц
биологиялык агенттер1мен жумыс icTeyai жузеге асыратын (жумыс icTeyai
жузеге асыру кезшде косалкы функцияны орындайтын) мамандары мен
кемекип персоналыныц ецбепне акы толеу лауазымдык айлыкакыдан, зиянды
жэне (немесе) KayinTi ецбек жагдайлары, кэсшпк аурулардыц журе пайда
болуыныц жогары тэуекел1 ескерые отырып, устемеакылар мен косымша
акылардан турады.
4. Мемлекетпк кэсшорындар мен мемлекетпк мекемелердщ, сондай-ак
дауыс беретш акцияларыныц (жаргылык капиталга катысу улестершщ) жуз
пайызы улттык холдингке тиесы1 зацды тулгалардыц патогещцп I жэне
(немесе) II топтардыц патогенд1 биологиялык агенттер1мен жумыс icTeyni
жузеге асыратын (жумыс icTeyni жузеге асыру кезшде косалкы функцияны
орындайтын) мамандары мен кемекпп персоналына жыл сайынгы непзп
ецбек демалысы берыген кезде кемшде ею лауазымдык айлыцакы мелшершде
сауыктыруга арналган жэрдемакы теленедг

5. Мемлекетпк кэсшорындар мен мемлекетпк мекемелердщ, сондай-ак,
дауыс беретш акцияларыныц (жаргылык капиталга катысу улестершщ) жуз
пайызы улттык холдингке raecini зацды тулгалардыц патогещцп I жэне
(немесе) II топтардыц патогещц биологиялык агенттер!мен жумыс !стеуд1
жузеге асыратын (жумыс ктеущ жузеге асыру кезшде косалкы функцияны
орындайтын) мамандары мен кемекпп персоналына патогещц биологиялык
агенттер мен олардыц фрагменттерш табу максатында инфекцияльщ жэне
(немесе) паразитпк ауруларды жуктыргыштар мен тасымалдаушыларды
(оныц 1шшде олардыц пршипк ету ешмдерш), ыктимал KayinTi заттар мен
материалдарды, оныц шшде табиги ортаныц жекелеген компоненттершен
ipiKTey жэне тасымалдау женшдеп мшдеттерд1 орындау кезшде Казакстан
Республикасыныц зацнамасына сэйкес кызметпк юсапарларга ж1бершетш
жумыскерлер ушш кезделген толемакы жузеге асырылады.
Осы тармактыц 6ipiHiiii белшшде кезделген адамдарга патогещц
биологиялык агенттер мен олардыц фрагменттерш табу максатында далальщ
жагдайларда
инфекцияльщ
жэне
(немесе)
паразитпк
ауруларды
жуктыргыштар мен тасымалдаушыларды (оньщ шнде олардыц пршипк ету
ешмдерш), ьщтимал KayinTi заттар мен материалдарды, оныц шйнде табиги
ортаныц жекелеген компоненттершен ipiKTey жэне зерттеу женшдеп
мшдеттерд1 орындау кезшде тургынжайды жалдау бойынша шыгындарды
растайтын кужаттарды беру мумкш болмаган кезде тургынжайды жалдау
бойынша
шыгындарды
етеу
растаушы
кужаттарсыз
Казакстан
Республикасыныц зацнамасында белпленген нормаларга сэйкес жузеге
асырылады.
бап.
26-

Патогещцп I жэне II топтардыц патогещцк биологиялык
агенттер1мен жумыс icTeyai жузеге асыруга арналган
мамандардыц кадр резерв!, оларды жумылдыру шарттары

1. Биологиялык каушшздш саласында жеткышп кадр ресурстарын,
биологиялык Kayin-катерлерге, оныц шнде тетенше жагдайлар кезшде
барабар ден коюга дайындьщты камтамасыз ету максатында патогещцп
I жэне II топтардыц патогенд! биологиялык агенттер!мен жумыс штеуд1 жузеге
асыруга арналган мамандардыц кадр резерв! калыптастырылады.
2. Патогещцп I жэне II топтардыц патогещц биологиялык агенттер1мен
жумыс icTeyai жузеге асыруга арналган мамандардыц кадр резервше
енпзыген мамандардыц патогещцп I жэне II топтардыц патогещц
биологиялык агенттер1мен жумыс icTey женшдеп кызметп жузеге асыру упин

мемлекетпк кэсшорындар мен мемлекетпк мекемелерге, сондай-ак дауыс
беретш акцияларыныц (жаргылык капиталка катысу улестершщ) жуз пайызы

улттык холдингке raecini зацды тулгаларга жумыска орналасуга басым
кукыты болады.
3. Патогещцп I жэне II топтардыц патогенд! биологиялык агенттер!мен
жумыс icTeyfli жузеге асыруга арналган мамандардыц кадр резервше
енпзыген мамандар кажет болган жагдайда биологиялык каушшздж
саласындагы профилактикалык ic-шараларды журпзуге тартылуы мумкш.
4. Патогещцп I жэне II топтардыц патогенд! биологиялык агенттер!мен
жумыс штеуд! жузеге асыратын мамандардыц miniMi патогещцп I жэне II
топтардыц патогенд! биологиялык агенттер1мен жумыс icTeyfli жузеге
асыруга арналган мамандардыц кадр резервы камтиды.

тарау.
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бап.
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БИОЛОГИЯЛЫК, КАУ1ПС13Д1К САЛАСЫНДАГЫ ГЫЛЫМИ
ЖЭНЕ Б1Л1М БЕРУ КД13МЕТ1

Биологиялык каушЛздж саласындагы
гылымныц басым багыттары

1. Биологиялык каушшздж саласындагы басым гылыми-зерттеу
багыттары Кдзакстан Республикасыныц Мемлекетпк жоспарлау жуйесшщ
биологиялык каушЛздж саласындагы мемлекетпк саясатты icKe асыруга
эз1рленетш жэне кабылданатын кужаттарында айкындалады.
2. Биологиялык каушйздщ саласындагы басым гылыми-зерттеу
багыттары, оныц шнде мыналарды:
1)
нысаналы
гылыми,
гылыми-техникалык жобалар
мен
багдарламаларды эз1рлеуд1 жэне icxe асыруды;
2) озык халыкаралык инновация лык технологияларды енд1рудц
3) Кдзакстан Республикасыныц стандарттау саласындагы зацнамасына
сэйкес биологиялык каушйздщ саласындагы улттык стандарттарды эз!рлеуд1
жэне ещцрудц
4) инфекциялык жэне (немесе) паразитпк аурулардыц профилактикасы,
оларды емдеу жэне диагностикалау ушш иммундык-биологиялык, дэрыщ
жэне диагностикалык препараттар эз!рлеуд1 жэне онд1руд1 кездеуге тшс.
3. Инфекциялык жэне (немесе) паразитпк аурулардыц профилактикасы,
оларды емдеу жэне диагностикалау ушш иммундык-биологиялык, дэрийк

жэне диагностикалык препараттарды эз1рлеу жэне енд1ру гылыми непзделген
болуга тшс.
4. Биологиялык; каушшздж саласындагы гылыми зерттеулер, олардыц
нэтижелерш беру, жариялау жэне колданбалы пайдалану Кдзакстан
Республикасыныц зацнамасына сэйкес журпзыедн

28- бап. Биологиялык каушшздж саласындагы окыту
1. Биологиялык каушшздш саласындагы окыту кадрларды техникалык
жэне кэсшпк, косымша, орта бшмнен кешнп, жогары жэне (немесе) жогары
оку орнынан кешнп бшм беру шецбершде даярлауды, оларды кэсшпк
даярлауды, кайта даярлауды, олардыц бшктшпн арттыруды камтиды жэне
биологиялык каушшздш саласындагы кадр элеуетш дамытуга жэне ныгайтуга
багытталган.
2. Биологиялык Kayinci3fliK саласындагы кадрларды кэсшпк
даярлауды, кайта даярлауды, олардыц бшктшпн арттыруды патогенд!
биологиялык агенттермен жумыс icTeyfli жузеге асыратын субъекплер
уйым дастырады.
3. Тетенше жагдай туындаган жагдайда тетенше жагдай тугызган
патогенд! биологиялык агентпен жумыс icTey бойынша окытуды кездейпн,
биологиялык каушшздш саласындагы кажетт1 кадрларды кэсшпк даярлау
жэне кайта даярлау камтамасыз епледн
4. Биологиялык Kayinci3fliK саласындагы кадрларды окытуды, кэсшпк
даярлауды, кайта даярлауды жэне олардыц бшктшпн арттыруды Кдзакстан
Республикасыныц зацнамасына сэйкес аккредиттелген уйымдар журпзедн

29- бап. Биологиялык каушшздк саласындагы
гылыми-техникалык элеует пен ресурстарды
мемлекетпк колдау
1. Мыналар биологиялык каушшздш саласындагы гылыми-техникалык
элеуетп мемлекетпк колдаудыц басым багыттары болып табылады:
1) биологиялык кауш-катерлердщ алдын алуды жэне биологиялык
тэуекелдерд1 баскаруды коса алганда, Кдзакстан Республикасыныц
биологиялык каушшздшш камтамасыз етуге багытталган отандык гылыми
зерттеулерд1 колдау;
2) Кдзакстан Республикасыныц зацнамасына сэйкес иммундыкбиологиялык, дэршк жэне диагностикалык препараттардыц, дезинфекциялау,

дезинсекциялау, дератизациялау, ес1мд1ктерд1 коргау жэне жеке коргану
куралдарыныц, зертханалык жабдыктардыц ощцршш дамытуды колдау;
3) практикада колдану ушш биологиялык каушшздш саласындагы
гылыми-зерттеу жумыстары нэтижелершщ трансферты камтамасыз ету.
2.
Гылыми-кадрлы к
элеуетп
сактау
максатында
Казахстан
Республикасыныц биологиялык каушйздшш камтамасыз етуге багытталган
колданбалы гылыми зерттеулер мен багдарламаларды мемлекетпк колдау
турактылык пен узджшздш ескерше отырып жузеге асырылады.
3. Ipreni жэне колданбалы гылыми зерттеулер мен багдарламаларды
мемлекетпк колдау Кдзакстан Республикасыныц биологиялык каушшздшш
камтамасыз етуге, стратегиялык мацызды мемлекетпк мшдеттерд1 шешуге
багытталган жэне багдарламалык-нысаналы каржыландыру непзшде
конкурстык непзде немесе Кдзакстан Республикасы Умметшщ HiemiMi
бойынша
конкурстык
рэшмдерден
тыс,
сондай-ак
Кдзакстан
Республикасыныц зацдарында козделген каржыландырудыц озге де
нысандарда жузеге асырылады.

тарау.
8-

КОРЫТЫНДЫ ЖЭНЕ ОТПЕЛ1 ЕРЕЖЕЛЕР

30- бап. Кдзакстан Республикасыныц биологиялык каушшздш
саласындагы зацнамасын бузганы ушш жауаптылык

Кдзакстан Республикасыныц биологиялык каушшздж саласындагы
зацнамасын бузу Кдзакстан Республикасыныц зацдарында белпленген
жауаптылыкка алып келедт

31- бап. 6тпел1 ережелер
1. Патогещц биологиялык агенттермен жумыс icTeyfli жузеге асыратын
жэне патогещцп I — IV топтыц микроорганизмдер1мен жэне гельминттермен
жумыс icTeyre руксаты бар субъекплер осы Зац колданысца енпзыген
куннен кешн алты ай шнде осы Зацньщ 15-бабы 2-тармагыныц
1) тармакшасына сэйкес руксаттарды кайта реймдеуге мшдетп.
2.
Осы баптыц
1-тармагында керсеплген мерз1мде кайта
решмделмеген, патогещцп I - IV топтыц микроорганизмдер1мен жэне
гельминттермен жумыс icTeyre руксаттар ез колданысын токтатады.

бап.
32-

Осы Зацды цолданыска енпзу TOpTi6i

Осы Зац алгашцы ресми жарияланган куншен кешн алты ай еткен соц
колданысца енпзшедь

Каза кета н Республикасыныц
Президент!

