«Қазақстан Республикасының биологиялық қауіпсіздігі туралы»
Қазақстан Республикасы Заңының жобасы бойынша
САЛЫСТЫРМА КЕСТЕ

Р/с
№
1
1.

Құрылымдық
элемент
2
Заң
жобасының
мазмұны

Жобаның редакциясы

3
МАЗМҰНЫ
1-тарау. Негізгі ережелер
1-бап.
Осы
Заңда
пайдаланылатын
негізгі
ұғымдар
2-бап.
Қазақстан
Республикасының биологиялық
қауіпсіздік
саласындағы
заңнамасы
3-бап.
Осы
Заңның
қолданылу аясы
4-бап.
Биологиялық
қауіпсіздікті қамтамасыз етудің
негізгі қағидаттары
5-бап.
Биологиялық
қауіпсіздікке негізгі қатерлер
2-тарау.
Биологиялық
қауіпсіздік
саласындағы
мемлекеттік басқару
6-бап.
Биологиялық
қауіпсіздік
саласындағы

Ұсынылған өзгерістің немесе
толықтырудың редакциясы
4
Мазмұны алып тасталсын.

Негіздеме
5
Әлеуметтік-мәдени даму
комитеті
Депутаттар
Ғ.А. Елеуов
З.А. Камасова
Г.А. Нұрымова
Ж.Т. Телпекбаева

Бас комитеттің
шешімі.
Негіздеме
(қабылданбаған
жағдайда)
6
Қабылданды

Заң
техникасы.
«Құқықтық
актілер
туралы»
Қазақстан
Республикасы
Заңының
23-бабына сәйкес келтіру.
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мемлекеттік басқару жөніндегі
негізгі ережелер
7-бап.
Үйлестіру
және
ведомствоаралық
өзара
ісқимыл
8-бап.
Қазақстан
Республикасы
Үкіметінің
құзыреті
9-бап.
Биологиялық
қауіпсіздік
саласындағы
уәкілетті органның құзыреті
10-бап.
Мемлекеттік
органдардың құзыреті
11-бап. Жергілікті атқарушы
органдардың құзыреті
12-бап.
Халықаралық
ынтымақтастық
3-тарау.
Биологиялық
қауіпсіздікті қамтамасыз етуге
қойылатын жалпы талаптар
13-бап.
Биологиялық
қауіпсіздік
саласындағы
өлшемшарттар
мен
сыныптамалар
14-бап.
Биологиялық
тәуекелдерді басқару
15-бап.
Патогенді
биологиялық
агенттермен
жұмыс істеу жөніндегі қызметті
жүзеге асыру
16-бап.
Патогенді
биологиялық
агенттердің
айналысы саласында есепке алу
2

және мониторинг
17-бап.
Биологиялық
қауіпсіздікті қамтамасыз ету
саласындағы
мемлекеттік
ақпараттық жүйе
18-бап. Жеке және заңды
тұлғалардың құқықтары мен
міндеттері
19-бап.
Биологиялық
қауіпсіздік
саласындағы
профилактика
4-тарау.
Мемлекеттік
бақылау және қадағалау
20-бап.
Патогенді
биологиялық
агенттермен
жұмыс істеуді жүзеге асыратын
субъектілерді
мемлекеттік
бақылау
21-бап.
Патогенді
биологиялық
агенттермен
жұмыс істеуді жүзеге асыратын
субъектілерді
мемлекеттік
қадағалау
5-тарау. Микроорганизмдер
коллекциясы
22-бап.
Коллекциялық
қызмет
23-бап.
Патогенді
және
өнеркәсіптік
микроорганизмдердің
ұлттық
коллекциялары
24-бап.
Патогенді
және
өнеркәсіптік
3

микроорганизмдердің
жұмыс
коллекциялары
6-тарау.
Патогенді
биологиялық
агенттермен
жұмыс істейтін мамандардың
құқықтық
мәртебесі
және
оларды әлеуметтік қорғау
25-бап.
Патогенді
биологиялық
агенттермен
жұмыс істеуді жүзеге асыратын
мамандардың
құқықтық
мәртебесі
26-бап.
Патогенді
биологиялық
агенттермен
жұмыс істеуді жүзеге асыратын
мамандарды
және
көмекші
персоналды әлеуметтік қорғау
27-бап.
Патогенді
биологиялық
агенттермен
жұмыс істеуді жүзеге асыруға
арналған мамандардың кадр
резерві, оларды жұмылдыру
шарттары
7-тарау.
Биологиялық
қауіпсіздік
саласындағы
ғылыми қызмет және білім беру
қызметі
28-бап.
Биологиялық
қауіпсіздік
саласындағы
ғылымның басымдықтары мен
бағыттары
29-бап.
Биологиялық
қауіпсіздік саласындағы оқыту
4

30-бап.
Ғылымитехникалық
әлеует
пен
ресурстарды мемлекеттік қолдау
8-тарау.
Қорытынды
ережелер
31-бап.
Қазақстан
Республикасының биологиялық
қауіпсіздік
саласындағы
заңнамасын
бұзғаны
үшін
жауаптылық
32-бап. Осы Заңды қолданысқа
енгізу тәртібі
2.

Заң
жобасының
кіріспесі

Осы
Заң
Қазақстан
Кіріспесі «және биологиялық
Депутат
Республикасында
биологиялық қауіп-қатерлерді болғызбауға
Б.Н. Торғаев
қауіпсіздікті
қамтамасыз
ету бағытталған» деген сөздермен
саласындағы
мемлекеттік толықтырылсын.
реттеудің құқықтық негіздерін
«Құқықтық
актілер
айқындайды.
туралы»
Қазақстан
Республикасы
Заңының
23-бабы
6-тармағының
талабына сәйкес келтіру.

Қабылданды

3.

Заң
жобасының
кіріспесі

Осы
Заң
Қазақстан
Республикасында биологиялық
қауіпсіздікті қамтамасыз ету
саласындағы
мемлекеттік
реттеудің құқықтық негіздерін
айқындайды.

Қабылданды

Кіріспесіндегі
«Қазақстан
Республикасында биологиялық
қауіпсіздікті қамтамасыз ету
саласындағы» деген сөздер
«Қазақстан Республикасының
биологиялық
қауіпсіздігі
саласындағы» деген сөздермен
ауыстырылсын;

Депутаттар
Д.Қ. Мыңбай
А.С. Құспан
Биологиялық қауіпсіздікті
қамтамасыз
ету
биологиялық
қауіпсіздіктің жай-күйіне
қол жеткізу үшін белгілі
бір
іс-қимылдарды

5

білдіреді
және
заң
жобасында
мемлекеттік
органдардың
құзыреті,
олардың өзара іс-қимылы
және т. б. мәселелерді
реттейтін
нормаларда
пайдаланылады..
Қазақстан
Республикасының қорғалу
жай-күйі
ретінде
биологиялық
қауіпсіздіктің өзі осы
Заңның қолданылу саласы
болуға тиіс, бұл да заң
жобасының
атауынан
келіп шығады. Осыған
ұқсас
терминология
Ұлттық
қауіпсіздік
мәселелері
жөніндегі
заңнамада
да
қолданылады.
. Заң
жобасының
мәтінін
терминдерді баяндаудың
біркелкілігіне келтіру.
4.

1-баптың
1-тармағы

1-бап.
Осы
Заңда
пайдаланылатын негізгі ұғымдар
1. Осы Заңның мақсаттары
үшін мынадай негізгі ұғымдар
пайдаланылады:
1)
биологиялық
қауіпсіздік – адамдардың және
табиғи орта компоненттерінің

Қазақ тіліндегі мәтін әліпбилік
тәртіппен
жазылсын,
орыс
тіліндегі
терминдер
мен
анықтамалар
олардың
қазақ
тілінде жазылу тәртібіне сәйкес
келтірілсін;

Әлеуметтік-мәдени даму
комитеті

Қабылданды

Депутаттар
З.А. Камасова
Г.А. Нұрымова
Ж.Т. Телпекбаева
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(жануарлар,
өсімдіктер,
су,
топырақ, ауа) қауіпті биологиялық
факторлардан,
оның
ішінде
биологиялық қорғау шараларымен
қамтамасыз етілетін қорғалуының
жай-күйі;
2)
биологиялық
қауіпсіздік саласындағы сараптама
– қызметтің әртүрлі салаларында
(денсаулық сақтау,
биология,
ветеринария, өсімдіктерді қорғау
мен олардың карантині және
патогенді
биологиялық
агенттермен
жұмыс
істеуге
байланысты өзге де қызмет
салаларында)
құралдардың,
әдістердің,
технологиялардың,
көрсетілетін қызметтердің деңгейі
мен
сапасын
белгілеуге
бағытталған ұйымдастырушылық,
талдамалық және практикалық ісшаралар жиынтығы;
3)
биологиялық
қауіпсіздік саласындағы талаптар –
осы
Заңда,
Қазақстан
Республикасының заңнамасында,
сондай-ақ биологиялық қауіпсіздік
саласындағы
уәкілетті
орган
бекітетін
тізбеге
енгізілген
нормативтік
техникалық
құжаттарда, ұлттық және (немесе)
мемлекетаралық
стандарттарда
қамтылған
биологиялық

«Құқықтық
актілер
туралы»
Қазақстан
Республикасы
Заңының
23-бабының 7-тармағына
сәйкес келтіру.
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қауіпсіздікті
қамтамасыз
ету
мәселелерін реттейтін талаптар;
4)
биологиялық қорғау –
патогенді биологиялық агенттерді
физикалық қорғауды, бақылау мен
есепке алуды, олардың жоғалуын,
ұрлануын,
рұқсат
етілмеген
қолжетімділігін немесе олардың
айналысын, сондай-ақ оларды
пайдалана отырып немесе ықтимал
қауіпті биологиялық объектілерге
қатысты терроризм актілерін,
диверсияларды
болдырмау
жөніндегі шаралар қолдануды қоса
алғанда,
оларды
заңсыз
пайдаланудан
қорғауды
қамтамасыз ету жөніндегі шаралар
кешені (ұйымдастырушылық ісшаралар, инженерлік-техникалық
құралдар және оларды қорғау
жөніндегі
іс-қимылдар
жиынтығы);
5)
биологиялық тәуекел
– салдарының ауырлығын ескере
отырып, патогенді биологиялық
агенттердің әсер етуі нәтижесінде
адамдар
мен
табиғи
орта
компоненттеріне
(жануарлар,
өсімдіктер, су, топырақ, ауа) зиян
келтіру ықтималдығы;
6)
қауіпті биологиялық
фактор – адамдар мен табиғи орта
8

компоненттеріне
(жануарлар,
өсімдіктер, су, топырақ, ауа) зиян
келтіруге
қабілетті
патогенді
биологиялық агенттердің және
оларды қамтитын объектілердің
жағымсыз әсер ету тәуекелдерін
артуға әкеп соғатын оқиға, жағдай,
қасиет және (немесе) процесс;
7)
көмекші персонал –
патогенді
биологиялық
агенттермен жұмыс істеуді жүзеге
асыратын
және
патогенді
биологиялық агенттермен жұмыс
істеуді жүзеге асыру кезінде
көмекші функцияны орындайтын
мемлекеттік кәсіпорындар мен
мемлекеттік
мекемелердің
жұмыскерлері;
8)
патогенді
биологиялық агент – адамның,
жануарлардың
организмінде
немесе өсімдіктерде инфекциялық
немесе
паразитологиялық
патологиялық процесті туғызуға
қабілетті
микроорганизмдер
(бактериялар, вирустар, вироидтар,
риккетсиялар,
хламидиялар,
қарапайымдар, саңырауқұлақтар,
микоплазмалар, фитоплазмалар,
эндожәне
эктопаразиттер),
биологиялық және өсімдік тектес
улар
(уыттар),
гельминттер,
нематодтар;
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9)
патогенді
биологиялық
агенттердің
айналысы – патогенді биологиялық
агенттерді зерттеу және (немесе)
иммундық-биологиялық
препараттарды
әзірлеу
және
оларды жою мақсатында патогенді
биологиялық агенттерді бөлуге
(анықтауға), әзірлеуге (жасауға),
өндіруге (дайындауға), олардың
айналысына (оның ішінде әкелуге
(әкетуге), сақтауға, тасымалдауға)
тікелей бағытталған патогенді
биологиялық агенттермен жұмыс
істеу
процестері
(сатылары).
Айналыс процесі
патогенді
биологиялық агенттерді (ықтимал
қауіпті заттар мен материалдарды)
қамтуы
мүмкін
заттар
мен
материалдарды,
оның
ішінде
табиғи орта компоненттерінен
(жануарлар,
өсімдіктер,
су,
топырақ, ауа) алынған аса қауіпті
инфекциялық және паразиттік
ауруларды
таратушылар
мен
тасымалдаушылардың заттары мен
материалдарын
(оның
ішінде
олардың тіршілік әрекеті өнімдері)
іріктеу мен зерттеуді қамтиды;
10)
патогенді
биологиялық агенттермен жұмыс
істеуді жүзеге асыратын маман –
жоғары, техникалық және кәсіптік,
10

орта білімнен кейінгі білімі бар
және
белгіленген
тәртіппен
патогенді
биологиялық
агенттермен
жұмыс
істеуге
жіберілген
маман,
ғылыми
қызметкер;
11) патогенді
биологиялық агенттермен жұмыс
істеуді жүзеге асыратын субъекті –
осы Заңда белгіленген тәртіппен
және
шарттарда
патогенді
биологиялық агенттермен жұмыс
істеуді жүзеге асыратын заңды
тұлға;
12)
штамм – белгілі бір
биологиялық
қасиеттері
бар
микроорганизмдер түрінің біртекті
өсіріндісі;
13)
ықтимал
қауіпті
биологиялық объект – патогенді
биологиялық агенттермен жұмыс
істеу жөніндегі қызмет жүзеге
асырылатын объект;
14)
биологиялық
қауіпсіздік саласындағы уәкілетті
орган – осы Заңға сәйкес
биологиялық
қауіпсіздік
саласындағы басшылықты және
салааралық үйлестіруді жүзеге
асыратын мемлекеттік орган.
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5.

6.

1-баптың
1-тармағының
бірінші
абзацы

1
бап.
Осы
Заңда
пайдаланылатын негізгі ұғымдар
1. Осы Заңның мақсаттары
үшін мынадай негізгі ұғымдар
пайдаланылады:

1-баптың
1-тармағының
бірінші
абзацындағы
«Осы
Заңның мақсаттары үшін»
деген сөздер «Осы Заңда» деген
сөздермен ауыстырылсын.

1-баптың
1-тармағының
1) тармақшасы

1) биологиялық қауіпсіздік –
адамдардың және табиғи орта
компоненттерінің
(жануарлар,
өсімдіктер, су, топырақ, ауа)
қауіпті
биологиялық
факторлардан,
оның
ішінде
биологиялық қорғау шараларымен
қамтамасыз етілетін қорғалуының
жай-күйі;

1-баптың 1-тармағының 1)
тармақшасы мынадай редакцияда
жазылсын:
«1) биологиялық қауіпсіздік –
адамдардың және табиғи ортаның
жекелеген
компоненттерінің
(атмосфералық
ауаның,
жерүсті
және
жерасты
суларының, жер бетінің және
топырақ
қабатының,
өсімдіктер
мен
жануарлар
дүниесінің
және
өзге
де
организмдердің (бұдан әрі –
табиғи ортаның жекелеген
компоненттері)
қауіпті
биологиялық
факторлардан
қорғалуының,
оның
ішінде
биологиялық
қорғау
шараларымен
қамтамасыз
етілетін жай-күйі;»;
Заң жобасының мәтіні бойынша
тиісті өзгерістер енгізілсін;

Әлеуметтік-мәдени даму
комитеті

Қабылданды

Депутаттар
З.А. Камасова
Г.А. Нұрымова
Ж.Т. Телпекбаева
Заң техникасы.
Депутат
Ғ.А. Елеуов
ПБА айналыс аймағы
жер қойнауы, климат,
атмосфера қабаттары (озон
қабаты) сияқты қоршаған
орта компоненттеріне әсер
етпейді.
Осыған
байланысты,
заң
жобасында биоқауіпсіздік
қоршаған ортаның нақты
эелементтерінің:
адамдардың,
жануарлардың,
өсімдіктердің және оның
жекелеген объектілерінің
– су, топырақ және ауаның
қауіпті биофакторларынан
қорғалу жағдайын нақты
анықтайды;
Экология
кодексінің
нормаларына
сәйкес
келтіру.
Редакциясын жақсарту;

Қабылданды
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7.

1-баптың
1-тармағының
2) тармақшасы

2) биологиялық қауіпсіздік
1-баптың 1-тармағының 2)
саласындағы
сараптама
– тармақшасы алып тасталсын.
қызметтің әртүрлі салаларында
Тармақшалардың
кейінгі
(денсаулық сақтау, биология,
ветеринария, өсімдіктерді қорғау нөмірленуі тиісінше өзгертілсін
мен олардың карантині және
патогенді
биологиялық
агенттермен
жұмыс
істеуге
байланысты өзге де қызмет
салаларында)
құралдардың,
әдістердің,
технологиялардың,
көрсетілетін қызметтердің деңгейі
мен
сапасын
белгілеуге
бағытталған ұйымдастырушылық,
талдамалық және практикалық ісшаралар жиынтығы;

Әлеуметтік-мәдени даму
комитеті
Депутаттар
Ғ.А. Елеуов
Л.П. Павловец
Ж.Д Сүлейменова

Қабылданды

«Құқықтық
актілер
туралы»
Қазақстан
Республикасы
Заңының
24-бабының 3-тармағына
сәйкес НҚА ережелері
барынша қысқа, нақты
және әртүрлі түсіндіруге
жатпайтын
мағынаны
қамтуға тиіс.
Заң
жобасының
редакциясында қызметтің
жекелеген
салаларын
санамалау артық болып
көрінеді, оның үстіне
«биология» - бұл қызмет
саласы емес, ғылым (білім
саласы).
Сонымен қатар бұл
термин заң жобасында
қолданылмайды.

8.

1-баптың
1-тармағының

3) биологиялық қауіпсіздік
1-баптың 1-тармағының 3)
саласындағы талаптар – осы тармақшасындағы «осы заңда,»
Заңда,
Қазақстан деген сөздер алып тасталсын.

Депутат
Ғ.А. Елеуов

Қабылданды
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9.

10.

3) тармақшасы

Республикасының заңнамасында,
сондай-ақ биологиялық қауіпсіздік
саласындағы
уәкілетті
орган
бекітетін
тізбеге
енгізілген
нормативтік
техникалық
құжаттарда, ұлттық және (немесе)
мемлекетаралық
стандарттарда
қамтылған
биологиялық
қауіпсіздікті
қамтамасыз
ету
мәселелерін реттейтін талаптар;

«Құқықтық
актілер
туралы»
Заңның
1бабының
16тармақшасына
сәйкес
заңнама
деп
барлық
нормативтік
құқықтық
актілердің
жиынтығы
түсініледі.
Осылайша,
«биологиялық қауіпсіздік
туралы»
Заң
мен
заңнаманы
«бөлуді»"
көздейтін заң жобасының
редакциясы дұрыс емес
болып табылады.

1-баптың
1-тармағының
3) тармақшасы

3) биологиялық қауіпсіздік
саласындағы талаптар – осы Заңда,
Қазақстан
Республикасының
заңнамасында,
сондай-ақ
биологиялық
қауіпсіздік
саласындағы уәкілетті орган
бекітетін
тізбеге
енгізілген
нормативтік
техникалық
құжаттарда, ұлттық және (немесе)
мемлекетаралық
стандарттарда
қамтылған
биологиялық
қауіпсіздікті
қамтамасыз
ету
мәселелерін реттейтін талаптар;

1-баптың
1-тармағы-

3) биологиялық қауіпсіздік
1-баптың 1-тармағының 3)
саласындағы талаптар – осы Заңда, тармақшасындағы «талаптар»

1-тармағының
3)
тармақшасындағы
«биологиялық
қауіпсіздік
саласындағы уәкілетті орган
бекітетін» деген сөздер «осы
Заңның
9-бабының
11)
тармақшасына
сәйкес
бекітілетін
биологиялық
қауіпсіздік
саласындағы
нормативтік
техникалық
құжаттарда,
ұлттық
және
(немесе)
мемлекетаралық
стандарттарда» деген сөзбен
ауыстырылсын.
1-баптың

Депутат
Б.Н. Торгаев

Қабылданды

«Құқықтық актілер
туралы» ҚРЗ 24-бабының
3-тармағына сәйкес
келтіру.
Заң
жобасының
9-бабының
12)
тармақшасын
қайталауды жою.

Депутат
Б.Н. Торгаев

Қабылданды
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11.

ның
3) тармақшасы

Қазақстан
Республикасының деген сөз «нормалар» деген
заңнамасында,
сондай-ақ сөзбен ауыстырылсын.
Қарастырылып
биологиялық
қауіпсіздік
отырған
терминде
саласындағы
уәкілетті
орган
«талаптар» сөзі бар. Заң
бекітетін
тізбеге
енгізілген
техникасы мен заң шығару
нормативтік
техникалық
практикасы ережелерінің
құжаттарда, ұлттық және (немесе)
бұзылуын
болдырмау
мемлекетаралық
стандарттарда
үшін;
қамтылған
биологиялық
Заң техникасы.
қауіпсіздікті
қамтамасыз
ету
мәселелерін реттейтін талаптар;

1-баптың
1-тармағының
4) тармақшасы

4) биологиялық қорғау –
патогенді биологиялық агенттерді
физикалық қорғауды, бақылау мен
есепке алуды, олардың жоғалуын,
ұрлануын,
рұқсат
етілмеген
қолжетімділігін немесе олардың
айналысын, сондай-ақ оларды
пайдалана отырып немесе ықтимал
қауіпті биологиялық объектілерге
қатысты терроризм актілерін,
диверсияларды
болдырмау
жөніндегі шаралар қолдануды қоса
алғанда,
оларды
заңсыз
пайдаланудан
қорғауды
қамтамасыз ету жөніндегі шаралар
кешені (ұйымдастырушылық ісшаралар, инженерлік-техникалық
құралдар және оларды қорғау
жөніндегі
іс-қимылдар
жиынтығы);

1-баптың 1-тармағының 4)
тармақшасы мынадай редакцияда
жазылсын:
«4) биологиялық қорғау –
патогенді
биологиялық
агенттерді заңсыз сыйымсыз
пайдаланудан
физикалық
қорғау (ұйымдастырушылық ісшаралардың,
инженерліктехникалық құралдардың және
оларды қорғау жөніндегі ісқимылдардың
жиынтығы),
патогенді
биологиялық
агенттермен қауіпсіз жұмыс
істеуді бақылау, есепке алу
және қамтамасыз ету, олардың
жоғалуын, жымқырылуын, оларға
санкцияланбаған қол жеткізудің
немесе олармен жұмыс істеудің,
сондай-ақ патогенді биологиялық

Әлеуметтік-мәдени даму
комитеті

Қабылданды

Депутаттар
Ғ.А. Елеуов
З.А. Камасова
Д.Қ. Мыңбай
Г.А. Нұрымова
Н.Ж. Ожаев
Л.П. Павловец
А.М. Рахымжанов
Е.В. Смайлов
И.В. Смирнова
Ж.Д. Сүлейменова
Заң жобасының Үкіметтік
редакциясында
биологиялық
қорғау
заңсыз
әрекеттердің
салдарынан биологиялық
қауіпсіздікке
төнетін
15

агенттер пайдаланылатын және
(немесе)
ықтимал
қауіпті
биологиялық
объектілерге
қатысты терроризм және (немесе)
диверсия актілерін болғызбау
жөніндегі шараларды қабылдау
арқылы
іске
асырылатын
биологиялық
қауіпсіздікті
қамтамасыз
ету
жөніндегі
шаралар кешені;»;

қатерлердің
артуын
білдіреді.
Алайда,
биологиялық қауіпсіздікке
қауіп
төнуі
мүмкін,
мысалы,
патогендік
биологиялық агенттермен
жұмыс істеу кезінде талап
бұзылған
жағдайда.
Демек,
биологиялық
қорғау
заңсыз
әрекеттердің алдын алуға
да,
абайсызда
да
қолданылуы керек;
Қазақстан
Республикасы Қылмыстық
кодексінің 3-бабының 17)
тармағына сәйкес келтіру;

12.

1-баптың
1-тармағының
5) тармақшасы

5)
биологиялық
қатер
–
салдарының ауырлығын ескере
отырып, патогенді биологиялық
агенттердің әсер етуі нәтижесінде
адамдар
мен
табиғи
орта
компоненттеріне
(жануарлар,
өсімдіктер, су, топырақ, ауа) зиян
келтіру ықтималдығы;

1-баптың 1-тармағының 5)
тармақшасы мынадай редакцияда
жазылсын:
«5) биологиялық қатер –
патогендік
биологиялық
агенттердің
адамдардың,
жануарлардың
саулығына
және өсімдіктерге зиян келтіру
ықтималдығы,
сондай-ақ
олардың
табиғи
ортаның

құқықтық норманың
мазмұнын нақтылау.
Депутаттар
Ғ.А. Елеуов
М.Т. Ерман
«Құқықтық
актілер
туралы» ҚРЗ 24-бабының
3-тармағына
сәйкес
«нормативтік
құқықтық
актінің мәтіні әдеби тіл
нормалары
сақтала
отырып жазылады».

Қабылданды
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жекелеген
компоненттеріне Бұл ретте «салдардың
ауырлығы»
тәуекел
түсу ықтималдығы;»;
деңгейін бағалау кезінде
айқындалады.
Жұқпалы
немесе
паразиттік процесс тек тірі
организмдерде
(адам,
жануар немесе өсімдік)
мүмкін
болғандықтан,
биористің өзі ПБА-ның
топыраққа, ауаға және суға
енуі
екенін
нақтылау
қажет;
13.

1-баптың
1-тармағының
6) тармақшасы

6) қауіпті биологиялық
фактор – адамдар мен табиғи орта
компоненттеріне
(жануарлар,
өсімдіктер, су, топырақ, ауа)
зиян келтіруге қабілетті патогенді
биологиялық агенттердің және
оларды қамтитын объектілердің
жағымсыз әсер ету тәуекелдерін
артуға әкеп соғатын оқиға, жағдай,
қасиет және (немесе) процесс;

1-баптың 1-тармағының 6)
тармақшасы
мынадай
редакцияда жазылсын:
«6) қауіпті биологиялық
фактор
адамдардың,
жануарлардың
саулығына,
өсімдіктерге
патогендік
биологиялық агенттердің және
оларды қамтитын объектілердің,
тасымалдаушылар
мен
жұқтырғыштардың теріс әсер ету,
сондай-ақ
патогендік
биологиялық агенттердің табиғи
ортаның
жекелеген
компоненттеріне
түсу
тәуекелдерінің артуына алып
келетін оқиға, жағдай, қасиет
және (немесе) процесс;»;

Депутат
М.Т. Ерман

Қабылданды

Жұқпалы
немесе
паразиттік процесс тек тірі
организмдерде
(адам,
жануар немесе өсімдік)
мүмкін
болғандықтан,
сондай-ақ биористің өзі
ПБА-ның топыраққа, ауаға
және суға енуі екенін
нақтылау қажет;
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14.

15.

1-баптың
1-тармағының
6) тармақшасы

6) қауіпті биологиялық
фактор – адамдар мен табиғи орта
компоненттеріне
(жануарлар,
өсімдіктер, су, топырақ, ауа) зиян
келтіруге
қабілетті
патогенді
биологиялық агенттердің және
оларды қамтитын объектілердің
жағымсыз әсер ету тәуекелдерін
артуға әкеп соғатын оқиға, жағдай,
қасиет және (немесе) процесс;

1-баптың 1-тармағының 6)
тармақшасындағы «және оларды
қамтитын объектілердің» деген
сөздерден кейін «, олардың
тасымалдаушылары
мен
жұқтырғыштарының»
деген
сөздермен толықтырылсын;

1-баптың
1-тармағының
7) тармақшасы

7)
көмекші
персонал
–
1-баптың 1-тармағының 7)
Депутаттар
патогенді
биологиялық тармақшасының орыс тіліндегі
Ғ.А. Елеуов
агенттермен жұмыс істеуді жүзеге мәтініне өзгеріс енгізілді, қазақ
Л.П. Павловец
асыратын
және
патогенді тіліндегі мәтіні өзгермейді.
Ж.Д Сүлейменова
биологиялық агенттермен жұмыс
істеуді жүзеге асыру кезінде
Редакциялық тузету.
Патогенді биологиялық
көмекші функцияны орындайтын
мемлекеттік кәсіпорындар мен
агенттермен жұмыс істеу

Депутат
Д.Н. Назарбаева

Қабылданды

Патогенді
биологиялық
агенттердің таратқыштары
адамдар мен жануарлар да
болуы мүмкін.
Сондай-ақ,
«жеткізгіштерінен» басқа
инфекциялық
және
паразиттік
аурулардың
қоздырғыштарының
«тасымалдаушылары»
болып бөлінеді. Осыған
байланысты,
жоғарыда
келтірілген
ауру
қоздырғыштарының
резервуарларын
нақтылауды
ескере
отырып,
«объектілер»
деген сөзді алып тастау
ұсынылады;

Қабылданды
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мемлекеттік
жұмыскерлері;

мекемелердің

16.

1-баптың
1-тармағының
7) тармақшасы

7)
көмекші
персонал
–
патогенді
биологиялық
агенттермен жұмыс істеуді жүзеге
асыратын
және
патогенді
биологиялық агенттермен жұмыс
істеуді жүзеге асыру кезінде
көмекші функцияны орындайтын
мемлекеттік кәсіпорындар мен
мемлекеттік
мекемелердің
жұмыскерлері;

17.

1-баптың
1-тармағының
7) тармақшасы

7)
көмекші
персонал
–
патогенді
биологиялық
агенттермен жұмыс істеуді жүзеге
асыратын
және
патогенді
биологиялық
агенттермен
жұмыс істеуді жүзеге асыру
кезінде көмекші функцияны
орындайтын
мемлекеттік
кәсіпорындар мен мемлекеттік
мекемелердің жұмыскерлері;

қызметкерлерге
емес,
мемлекеттік кәсіпорындар
мен мекемелерге қатысты
болуы керек,
өйткені
көмекші
персонал
патогендік биологиялық
агенттермен
жұмыс
жасамайды, тек көмекші
функцияны орындайды;
1-баптың 1-тармағының 7) Әлеуметтік-мәдени даму
тармақшасындағы «мемлекеттік
комитеті
кәсіпорындар мен мемлекеттік
мекемелердің» деген сөздер
«субъектілердің» деген сөзбен
Заң жобасының 1-бабы
ауыстырылсын.
1-тармағының 11)
тармақшасына сәйкес
келтіру.

1-баптың 1-тармағының 7)
тармақшасы мынадай редакцияда
жазылсын:
«7) көмекші персонал –
патогенді
биологиялық
агенттермен жұмыс істеуді
жүзеге асыру кезінде көмекші
функцияны
орындайтын,
патогенді
биологиялық
агенттермен жұмыс істейтін
субъектілердің жұмыскерлері;

Депутат
А.С. Құспан

Қабылданды

Қабылданды

Көмекші
персоналдар
мемлекеттік кәсіпорындар
мен
мемлекеттік
мекемелердің
жұмыскерлерімен қатар
жеке заңды тұлғалардың
жұмыскерлері де болуы
мүмкін.
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18.

19.

1-баптың
1-тармағының
8) тармақшасы

8) патогенді биологиялық агент
–
адамның,
жануарлардың
организмінде немесе өсімдіктерде
инфекциялық
немесе
паразитологиялық патологиялық
процесті
туғызуға
қабілетті
микроорганизмдер (бактериялар,
вирустар,
вироидтар,
риккетсиялар,
хламидиялар,
қарапайымдар, саңырауқұлақтар,
микоплазмалар, фитоплазмалар,
эндо- және эктопаразиттер),
биологиялық және өсімдік тектес
улар
(уыттар),
гельминттер,
нематодтар;

1-баптың
1-тармағының
9) тармақшасы

9) патогенді биологиялық
агенттердің
айналысы
–
патогенді биологиялық агенттерді
зерттеу және (немесе) иммундықбиологиялық
препараттарды
әзірлеу және оларды жою
мақсатында
патогенді
биологиялық агенттерді бөлуге
(анықтауға), әзірлеуге (жасауға),
өндіруге (дайындауға), олардың
айналысына (оның ішінде әкелуге
(әкетуге), сақтауға, тасымалдауға)
тікелей бағытталған патогенді
биологиялық агенттермен жұмыс
істеу
процестері
(сатылары).
Айналыс процесі
патогенді
биологиялық агенттерді (ықтимал

1-баптың 1-тармағының 8)
тармақшасы
мынадай
редакцияда жазылсын:
«8) патогенді биологиялық
агент – адамның, жануардың
организмінде
немесе
өсімдіктерде инфекциялық және
(немесе)
паразитологиялық
процесті туғызуға қабілетті
микроорганизмдер,
биологиялық және өсімдік
тектес
улар
(уыттар),
гельминттер, нематодтар;»;

Депутаттар
Ғ.А. Елеуов
Л.П. Павловец
Ж.Д Сүлейменова

Патогенділік
қасиеттері
бар
(инфекциялық
және
(немесе)
паразиттік
процесті
туындатуға
қабілетті)
микроорганизмдердің
бөлінуін ескере отырып,
Экологиялық
кодекстің
403-бабының 3-тармағына
сәйкес келтіру.
1-баптың 1-тармағының 9) Әлеуметтік-мәдени даму
тармақшасында:
комитеті
«патогенді
биологиялық
агенттердің айналысы» деген
сөздер «патогенді биологиялық
Заң
жобасының
агенттермен жұмыс істеу» деген термионологиясымен
сөздермен ауыстырылсын;
біркелкі жазу қажет.

Қабылданды

Қабылданды

«және (немесе) иммундықбиологиялық препараттарды
әзірлеу және оларды жою» деген
сөздер
«иммундықбиологиялық препараттарды
жою және (немесе) оларды
әзірлеу»
деген
сөздермен
ауыстырылсын;

20

қауіпті заттар мен материалдарды)
қамтуы
мүмкін
заттар
мен
материалдарды,
оның
ішінде
табиғи орта компоненттерінен
(жануарлар,
өсімдіктер,
су,
топырақ, ауа) алынған аса қауіпті
инфекциялық және паразиттік
ауруларды
таратушылар
мен
тасымалдаушылардың заттары мен
материалдарын
(оның
ішінде
олардың тіршілік әрекеті өнімдері)
іріктеу мен зерттеуді қамтиды;
20.

1-баптың
1-тармағының
9) тармақшасы

9)
патогенді
биологиялық
агенттердің айналысы – патогенді
биологиялық агенттерді зерттеу
және
(немесе)
иммундықбиологиялық
препараттарды
әзірлеу
және
оларды
жою
мақсатында
патогенді
биологиялық агенттерді бөлуге
(анықтауға), әзірлеуге (жасауға),
өндіруге (дайындауға), олардың
айналысына (оның ішінде әкелуге
(әкетуге), сақтауға, тасымалдауға)
тікелей бағытталған патогенді
биологиялық агенттермен жұмыс
істеу
процестері
(сатылары).
Айналыс процесі
патогенді
биологиялық
агенттерді
(ықтимал қауіпті заттар мен
материалдарды) қамтуы мүмкін
заттар мен материалдарды, оның

Заң жобасының 15-бабының
1-тармағына
ауыстырылуына
байланысты
1-баптың
1тармағының
9)
тармақшасындағы екінші сөйлем
алып тасталсын.

Әлеуметтік-мәдени даму
комитеті

Қабылданды

Депутат
Б.Н. Торғаев
Патогенді
биологиялық агенттермен
жұмыс істеу процесі заң
жобасының 16-бабының
2-тармағында
регламенттелген.
Сондай-ақ
қарастырылып
отырған
норма
ұғымның
анықтамасы
болып
табылады (заң жобасының
басқа
баптарында
қамтылған заң нормасы
емес); заң техникасы;
21

ішінде
табиғи
орта
компоненттерінен (жануарлар,
өсімдіктер, су, топырақ, ауа)
алынған
аса
қауіпті
инфекциялық және паразиттік
ауруларды таратушылар мен
тасымалдаушылардың заттары
мен
материалдарын
(оның
ішінде олардың тіршілік әрекеті
өнімдері) іріктеу мен зерттеуді
қамтиды;
21.

1-баптың
1-тармағының
10) тармақшасы

10) патогенді биологиялық
агенттермен жұмыс істеуді жүзеге
асыратын маман – жоғары,
техникалық және кәсіптік, орта
білімнен кейінгі білімі бар және
белгіленген тәртіппен патогенді
биологиялық агенттермен жұмыс
істеуге
жіберілген
маман,
ғылыми қызметкер;

1-баптың 1-тармағының 10)
тармақшасында:
«жоғары, техникалық және
кәсіптік және (немесе) орта
білімнен кейінгі білімі» деген
сөздер
«техникалық және
кәсіптік және (немесе) орта
білімнен кейінгі білімі және
(немесе) қосымша кәсіптік және
(немесе) жоғары және (немесе)
жоғары білімнен кейінгі білімі
және
(немесе)
ғылыми
дәрежесі»
деген
сөздермен
ауыстырылсын;
«маман, ғылыми қызметкер»
деген сөздер «жеке тұлға» деген
сөздермен ауыстырылсын;

Депутат
Б.Н. Торғаев

Қабылданды

Жобаның 29-бабы 1тармағының мазмұнына
сәйкестігін белгілеу үшін.
Осылайша,
аталған
тармаққа
сәйкес
биологиялық қауіпсіздік
саласындағы оқыту 1баптың 1-тармағының 10)
тармақшасында
көрсетілгеннен
басқа
қосымша кәсіптік және
жоғары оқу орнынан
кейінгі
білім
беру
шеңберінде және ғылыми
дәрежесі бар мамандар
даярлауды да қамтиды.
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22.

23.

1-баптың
1-тармағының
10) тармақшасы

10) патогенді биологиялық
агенттермен
жұмыс
істеуді
жүзеге асыратын маман –
жоғары,
техникалық
және
кәсіптік, орта білімнен кейінгі
білімі бар және белгіленген
тәртіппен патогенді биологиялық
агенттермен
жұмыс
істеуге
жіберілген
маман,
ғылыми
қызметкер;

1-баптың
1-тармағының
13) тармақшасы

13)
ықтимал
қауіпті
биологиялық объект - патогенді
биологиялық агенттермен жұмыс
істеу жөніндегі қызмет жүзеге
асырылатын объект;

1-баптың 1-тармағының 10)
тармақшасында
«патогенді
биологиялық
агенттермен
жұмыс істеуді жүзеге асыратын
маман» деген сөзден кейін
«(бұдан әрі – маман)» деген
сөздермен толықтырылсын;

Депутат
А.С. Құспан

Заң жобасының мәтіні
бойынша «маман» деген
ұғым
пайдаланылады
(9-баптың 9) тармақшасы,
15-баптың 2-тармағының
10) тармақшасы және
3-тармағының
2) тармақшасы, 19-баптың
3-тармағының
5) тармақшасы).
1-баптың
1-тармағы
13)
Депутат
тармақшасындағы
Н.Ж. Ожаев
«асырылатын объект» деген
сөздер
«асырылатын «Патогенді биологиялық
агенттермен жұмыс істеу
жылжымайтын
(стационарлық)
немесе жөніндегі қызмет жүзеге
мобильді
объект»
деген асырылатын объект» деп
сөздермен ауыстырылсын;
нені түсінетінін нақтылау
қажет.
Заң жобасының жалпы
тұжырымдамасына сәйкес
осы тұрғыда патогенді
биологиялық агенттермен
жұмыс істеу бойынша
қызмет
жүзеге
асырылатын
жылжымайтын (ғимарат,
құрылыс),
сондай-ақ
жылжымалы
(мобильді
зертхана) мүлік түсініледі.

Қабылданды

Қабылданды
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24.

1-баптың
1-тармағының
14) тармақшасы

14) биологиялық қауіпсіздік
саласындағы уәкілетті орган – осы
Заңға
сәйкес
биологиялық
қауіпсіздік
саласындағы
басшылықты және салааралық
үйлестіруді
жүзеге
асыратын
мемлекеттік орган.

Азаматтық
кодекске
енгізілетін
түзетулерге
сәйкес келтіру мақсатында
жүзеге асырылады.
1-баптың 1-тармағының 14) Әлеуметтік-мәдени даму
тармақшасындағы «осы Заңға
комитеті
сәйкес» деген сөздер алып
Депутат
тасталсын.
Б.Н. Торғаев

Қабылданды

Уәкілетті
орган
жобаның
9-бабы
18)
тармақшасының
мазмұнынан
көрініп
отырғандай, осы Заңға
сәйкес ғана емес, онсыз да
басшылықты
және
салааралық
үйлестіруді
жүзеге асырады. Тұтастай
алғанда,
уәкілетті
органның функциялары
Конституцияға сәйкес заң
деңгейінде
ғана
белгіленбейді.
«Қазақстан
Республикасы
Конституциясының
54бабын,
61-бабы
3тармағының 1) және 3)
тармақшаларын, сондайақ мемлекеттік басқаруды
ұйымдастыру мәселелері
жөніндегі
басқа
да
бірқатар
нормаларын
24

25.

ресми түсіндіру туралы»
Қазақстан Республикасы
Конституциялық
Кеңесінің 2008 жылғы 15
қазандағы
№
8
нормативтік қаулысына
түсіндірме беру туралы»
Конституциялық Кеңестің
2013
жылғы
16
мамырдағы
№
2
қаулысына
сәйкес,
«Мемлекет басшысының
мемлекеттік органдарды
құру
жөніндегі
конституциялық
құзыретінен
(Конституцияның
44бабының 3), 5), 12), 18) –
20) тармақшалары) келіп
шығатын
Республика
Президентінің
мемлекеттік органдардың
функциялары
мен
өкілеттіктерін айқындау
жөніндегі
құқығы
шектелмеуге тиіс».
1-баптың
12) штамм – белгілі бір
1-баптың 1-тармағының 13)
Депутаттар
1-тармағы- биологиялық
қасиеттері
бар тармақшасы
мынадай
Д.Қ. Мыңбай
ның
микроорганизм түрінің біртекті редакцияда жазылсын:
Ж.Н. Нұрманбетова
12) тармақ- өсіріндісі;
«12)
микроорганизм
шасы
штаммдары – белгілі бір
биологиялық қасиеттері бар
Редакциясын жақсарту.

Қабылданды
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микроорганизм түрінің біртекті
өсіріндісі;
26.

1-баптың
1-тармағының -)
тармақшасы
(жаңа)

1-бап.
Осы
Заңда
пайдаланылатын негізгі ұғымдар
1. Осы Заңның мақсаттары үшін
мынадай
негізгі
ұғымдар
пайдаланылады:
…
___) жоқ;

1-баптың 1-тармағы мынадай
Әлеуметтік-мәдени
мазмұндағы жаңа тармақшамен
даму комитеті
толықтырылсын:
«___)
әлеуметтік
Заң жобасының 1арақашықтық – инфекция бабы 5-тармағының 2)
жұқтыру
қаупі
деңгейін тармақшасынан
төмендету
үшін
адамдар көшірілген.
арасындағы қажетті оңтайлы
қашықтық;»;

Қабылданды

27.

1-баптың
1-тармағының -)
тармақшасы
(жаңа)

1-бап.
Осы
Заңда
пайдаланылатын негізгі ұғымдар
1. Осы Заңның мақсаттары үшін
мынадай
негізгі
ұғымдар
пайдаланылады:
…
___) жоқ;

1-баптың 1-тармағы мынадай
мазмұндағы жаңа тармақшамен
толықтырылсын:
« _ )
ауруға бейім
организм – инфекциялық және
(немесе) паразиттік аурудың
дамуымен
патогенді
биологиялық агентке реакция
беретін
немесе
оның
тасымалдаушысы
болатын
адамның,
жануардың,
өсімдіктің организмі;»;

Қабылданды

1-баптың
1-тармағының -)
тармақшасы
(жаңа)

1-бап.
Осы
Заңда
пайдаланылатын негізгі ұғымдар
1. Осы Заңның мақсаттары үшін
мынадай
негізгі
ұғымдар
пайдаланылады:
…

1-баптың 1-тармағы мынадай
мазмұндағы жаңа тармақшамен
толықтырылсын:
«
)
химиялық
профилактика
–
адамға,
жануарға инфекциялық және

28.

Депутаттар
Д.Қ. Мыңбай
З.А. Камасова
Г.А. Нұрымова
А.М. Рахымжанов
Заң жобасының
мәтінінде «сезімтал
организм» ұғымы
пайдаланылады, ол
ұғымдық аппаратта ашуды
талап етеді;
Депутаттар
Д.Қ. Мыңбай
З.А. Камасова
Г.А. Нұрымова
А.М. Рахымжанов

Қабылданды
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___) жоқ;

29.

30.

1-баптың
2-тармағы

2-баптың
2-тармағы

(немесе)
паразиттік
Заң жобасының
аурулардың алдын алу үшін
химиялық
препараттарды мәтінінде «химиялық
профилактика» ұғымы
тағайындау;»;
пайдаланылады, ол
ұғымдық аппаратта ашуды
талап етеді;

1-бап.
Осы
Заңда
1-баптың
пайдаланылатын негізгі ұғымдар
тасталсын.
...
2. Осы Заңдағы өзге де
ұғымдар
Қазақстан
Республикасының заңнамасына
сәйкес пайдаланылады.

2-тармағы

алып

2-бап.
Қазақстан
2-баптың 2-тармағы алып
Республикасының
биологиялық тасталсын.
қауіпсіздік
саласындағы
заңнамасы
Келесі тармақтардың
...
нөмірленуі тиісінше өзгертілсін
2. Осы Заңда реттелмеген
биологиялық
қауіпсіздік
саласындағы
қоғамдық
қатынастар
Қазақстан
Республикасының
заңнамасымен реттеледі.

Әлеуметтік-мәдени даму
комитеті

Қабылданды

Депутат
Б.Н. Торғаев
Заң
техникасы,
«Құқықтық
актілер
туралы»
Заңның
23бабының
7-тармағында
белгіленген.
Әлеуметтік-мәдени даму
комитеті
Депутат
Б.Н. Торғаев

Қабылданды

2-тармақ
жобаның
қаралып
отырған
2бабының
1-тармағының
мағынасын қайталайды.
Мәселен,
аталған
1тармаққа сәйкес Қазақстан
Республикасының
27

биологиялық қауіпсіздік
саласындағы заңнамасы
Қазақстан
Республикасының
Конституциясына
негізделеді және осы Заң
мен
Қазақстан
Республикасының өзге де
нормативтік құқықтық
актілерінен тұрады. Заң
шығару практикасы.
Қазақстан
Республикасы
Заңының
11-бабына
сәйкес
нормативтік
құқықтық
актілер
тікелей
қолданылады және оларды
қолдану үшін қаралатын
тармақта көзделген нұсқау
талап етілмейді.
31.

3-бап

3-бап. Осы Заңның қолданылу
аясы
Осы Заңның күші халықты
және табиғи орта компоненттерін
(жануарлар,
өсімдіктер,
су,
топырақ, ауа) қауіпті биологиялық
факторлардың әсерінен қорғау
мақсатында
патогенді
биологиялық агенттермен жұмыс
істеумен байланысты құқықтық
қатынастарға қолданылады.

3-баптағы «Осы Заңның
күші» деген сөздер «Осы Заң»
деген сөздермен, «құқықтық
қатынастарға қолданылады»
деген
сөздер
«қоғамдық
қатынастарды реттейді» деген
сөздермен ауыстырылсын.

Әлеуметтік-мәдени даму
комитеті

Қабылданды

Заң техникасы.
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32.

3-бап

33.

4-баптың
1-тармағы

34.

4-бап

3-бап. Осы Заңның қолданылу
аясы
Осы Заңның күші халықты
және
табиғи
орта
компоненттерін
(жануарлар,
өсімдіктер, су, топырақ, ауа)
қауіпті
биологиялық
факторлардың әсерінен қорғау
мақсатында
патогенді
биологиялық агенттермен жұмыс
істеумен байланысты құқықтық
қатынастарға қолданылады.

3-баптағы «халықты және
табиғи орта компоненттерін
(жануарлар, өсімдіктер, су,
топырақ,
ауа)
қауіпті
биологиялық
факторлардың
әсерінен қорғау» деген сөздер
«биологиялық
қауіпсіздікті
қамтамасыз
ету»
деген
сөздермен ауыстырылсын;

Депутат
Ғ.А. Елеуов

Қабылданды

Заң жобасының 1 –
бабы 1-тармағының 1)
тармақшасына
сәйкес
адамдардың және табиғи
орта
компоненттерінің
қауіпті
биологиялық
факторлардан
қорғалу,
оның ішінде биологиялық
қорғау
шараларымен
қамтамасыз етілу жай-күйі
«биологиялық қауіпсіздік»
болып табылады.

4-бап.
Биологиялық
4-баптың тақырыбындағы және
Депутат
қауіпсіздікті қамтамасыз етудің 1-тармағындағы «негізгі» деген
Б.Н. Торғаев
негізгі қағидаттары
сөздер алып тасталсын.
1. Биологиялық қауіпсіздікті
«Құқықтық
актілер
қамтамасыз
ету
осы
бапта
туралы» Заңның 14-3көзделген негізгі қағидаттарға
бабына сәйкес келтіру.
сәйкес жүзеге асырылады.
Аталған бапқа сәйкес
заң заңнамалық реттеудің,
негізгісін
ғана
емес,
барлық
қағидаттарын
белгілеуге тиіс.

Қабылданды

4-бап.
Биологиялық
4-бапта:
қауіпсіздікті қамтамасыз етудің
негізгі қағидаттары
1-тармақ
мынадай
1. Биологиялық қауіпсіздікті редакцияда жазылсын:
қамтамасыз ету осы бапта

Қабылданды

Әлеуметтік-мәдени даму
комитеті
Заң техникасы.
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көзделген негізгі қағидаттарға
сәйкес жүзеге асырылады.
2. Патогенді биологиялық
агенттердің тек әскери емес
мақсаттарда
айналысының
қағидаты:
бактериологиялық
(биологиялық) және уытты қарулар
жасау, өндіру және (немесе)
олардың
қорларын
жинақтау
мақсатында
патогенді
биологиялық
агенттердің
айналысына тыйым салынады.
3. Биологиялық қатерлерді
алдын
ала
тану
қағидаты:
мемлекеттік органдар осы Заңға
сәйкес өкілеттіктерін іске асыру
кезінде
биологиялық
қатерлердің
профилактикасы
қажеттілігін басым тәртіппен
басшылыққа алуға, есепке алу
және
мониторинг
деректері
негізінде биологиялық қатерлерді
болжауға тиіс.
4. Патогенді биологиялық
агенттер айналысын бақылауда
ұстау
қағидаты:
патогенді
биологиялық
агенттердің
айналысы биологиялық қауіпсіздік
саласындағы талаптарға сәйкес
жүзеге
асырылады,
олардың
сақталуы
биологиялық
тәуекелдерді басқару, рұқсат беру
рәсімдерін қолдану, есепке алу

«Биологиялық қауіпсіздік Бұл ретте, «Құқықтық
туралы»
мынадай қағидаттар негізінде актілер
Қазақстан Республикасы
қамтамасыз етіледі:»";
Заңының 14-3-бабының 2Келесі тармақтардың одан тармағына
сәйкес
реттеу
әрі нөмірленуі тармақшаларға заңнамалық
қағидаттары оларды іске
ауыстырылсын;
асырудың
нақты
«қағидаты» деген сөз алып тетіктерін аша отырып
тасталсын;
белгіленуге тиіс екеніне
назар аударамыз.
Қайталауды
жою
мақсатында.
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және мониторинг, мемлекеттік
бақылау шеңберінде қамтамасыз
етіледі.
5.
Мемлекеттік
реттеу
шараларының мөлшерлес болу
қағидаты
–
биологиялық
қауіпсіздік
саласындағы
профилактика
шаралары
биологиялық
факторлардың
қауіптілік дәрежесіне, оның ішінде
биологиялық
қауіпсіздік
саласындағы өлшемшарттар мен
сыныптамаларға сәйкес мөлшерлес
болуға тиіс;
6. Ұлттық мүдделердің
басымдығы
қағидаты
–
халықаралық
ынтымақтастық
шеңберінде
Қазақстан
Республикасының
ұлттық
мүдделеріне сәйкес келмейтін,
Қазақстан
Республикасының
ұлттық
қауіпсіздігіне
нұқсан
келтіретін немесе тәуелсіздігінен
айрылуына
әкеп
соғатын
міндеттемелер қабылдауға жол
берілмейді.
35.

4-баптың
2-тармағы

4-бап.
Биологиялық
4-баптың 2-тармағында:
қауіпсіздікті қамтамасыз етудің
негізгі қағидаттары
Бірінші өзгеріс орыс тіліндегі
…
мәтінге енгізілді, қазақ тіліндегі
мәтін өзгермейді;

Әлеуметтік-мәдени даму
комитеті

Қабылданды
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2. Патогенді биологиялық
агенттердің тек әскери емес
мақсаттарда
айналысының
қағидаты:
бактериологиялық
(биологиялық) және уытты қарулар
жасау, өндіру және (немесе)
олардың қорларын жинақтау
мақсатында
патогенді
биологиялық
агенттердің
айналысына тыйым салынады.
36.

4-баптың
3-тармағы

37.

4-баптың
3-тармағы

Заң
жобасының
«жасау, өндіру және (немесе) терминологиясын бір ізге
олардың қорларын жинақтау» келтіру.
деген сөздер «әзірлеу (жасау),
өндіру
(дайындау)
және
(немесе) олардың қорларын
жинақтау,
пайдалану»
биологиялық
қауіпсіздік
саласындағы» деген сөздермен
ауыстырылсын;

4-бап.
Биологиялық
4-баптың
3-тармағындағы
Депутат
қауіпсіздікті қамтамасыз етудің «осы Заңға сәйкес» деген сөздер
Б.Н. Торғаев
негізгі қағидаттары
«биологиялық
қауіпсіздік
…
саласындағы» деген сөздермен
Заң
жобасында
ауыстырылсын;
көзделген
реттеу
құқықтық
белгісіздікті
болдырмау және олардың
өкілеттіктерінің аражігін
нақты
ажырату
мақсатында
заң
жобасының 10-бабының 1тармағында көрсетілген
мемлекеттік
органдарға
ғана қолданылады;
4-бап.
Биологиялық
4-баптың 3-тармағында:
Депутаттар
қауіпсіздікті қамтамасыз етудің
«болжауға»
деген
сөз
Ғ.А. Елеуов
негізгі қағидаттары
«болжауға және талдауға» деген
Л.П. Павловец
…
сөздермен ауыстырылсын;
Ж.Д Сүлейменова
3. Биологиялық қатерлерді
«іске асыру кезінде» деген
алдын
ала
тану
қағидаты: сөздерден кейін «биологиялық
Редакциясын нақтылау.
мемлекеттік органдар осы Заңға қауіпсіздік саласындағы» деген
сәйкес өкілеттіктерін іске асыру сөздермен толықтырылсын.

Қабылданды

Қабылданды
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кезінде
биологиялық
қатерлердің
профилактикасы
қажеттілігін басым тәртіппен
басшылыққа алуға, есепке алу
және
мониторинг
деректері
негізінде биологиялық қатерлерді
болжауға тиіс.
38.

4-баптың
4-тармағы

4-бап.
Биологиялық
4-баптың 4-тармағында:
қауіпсіздікті қамтамасыз етудің
орыс тіліндегі мәтінге өзгеріс
негізгі қағидаттары
енгізілді, қазақ тіліндегі мәтіні
…
өзгермейді;
4. Патогенді биологиялық
агенттер айналысын бақылауда
ұстау
қағидаты:
патогенді
биологиялық
агенттердің
айналысы биологиялық қауіпсіздік
саласындағы талаптарға сәйкес
жүзеге
асырылады,
олардың
сақталуы
биологиялық
тәуекелдерді басқару, рұқсат беру
рәсімдерін қолдану, есепке алу
және мониторинг, мемлекеттік
бақылау шеңберінде қамтамасыз
етіледі.

39.

4-баптың
4-тармағы

«рұқсат беру рәсімдерін»
деген
сөздер
«патогенді
биологиялық
агенттермен
жұмыс істеуге рұқсат беру
тәртібін»
деген
сөздермен
ауыстырылсын;

Депутаттар
Д.Қ. Мыңбай
А.М. Рахымжанов

Қабылданды

Заң
жобасында
қолданылатын
терминдерді
бірізді
қолдану мақсатында.
«Рұқсаттар
мен
хабарламалар
туралы»
ҚРЗ сәйкес келтіру.

Осыған ұқсас өзгерістерді
заң жобасының мәтіні бойынша
ескеру керек.

4-бап.
Биологиялық
4-баптың
4-тармағындағы
қауіпсіздікті қамтамасыз етудің «есепке алу және мониторинг,
негізгі қағидаттары
мемлекеттік бақылау» деген
…
сөздер
«биологиялық
қауіпсіздік
саласындағы

Депутат
Ғ.А. Елеуов

Қабылданды

Редакциясын жақсарту.
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4.
Патогенді
биологиялық
агенттер айналысын бақылауда
ұстау
қағидаты:
патогенді
биологиялық
агенттердің
айналысы биологиялық қауіпсіздік
саласындағы талаптарға сәйкес
жүзеге
асырылады,
олардың
сақталуы
биологиялық
тәуекелдерді басқару, рұқсат беру
рәсімдерін қолдану, есепке алу
және мониторинг, мемлекеттік
бақылау шеңберінде қамтамасыз
етіледі.
40.

41.

4-баптың
6-тармағы

5-баптың
тақырыбы
және

есепке алу, мониторинг және
болжау
(модельдеу),
биологиялық
қауіпсіздік
саласындағы
талаптардың
сақталуын
мемлекеттік
бақылау және қадағалау» деген
сөздермен ауыстырылсын ;

4-бап.
Биологиялық
4-баптың 6-тармағында:
қауіпсіздікті қамтамасыз етудің
«ұлттық мүдделерге» деген
негізгі қағидаттары
сөздер
«Қазақстан
…
Республикасының
ұлттық
мүдделеріне» деген сөздермен
6. Ұлттық мүдделердің ауыстырылсын;
басымдығы
қағидаты
–
халықаралық
ынтымақтастық
«ұлттық
қауіпсіздікке»
шеңберінде ұлттық мүдделерге деген сөздер
«Қазақстан
сәйкес
келмейтін,
ұлттық Республикасының
ұлттық
қауіпсіздікке нұқсан келтіретін қауіпсіздігіне» деген сөздермен
немесе тәуелсіздігінен айрылуына ауыстырылсын;
әкеп
соғатын
міндеттемелер
қабылдауға жол берілмейді.
5-бап. Биологиялық
қауіпсіздікке негізгі қатерлер
1. Биологиялық қауіпсіздікке

5-баптың тақырыбы және 1тармағының
бірінші
абзацы
мынадай редакцияда жазылсын:

4-тараудың
тақырыбына
сәйкес
келтіру.
Заң
жобасының
терминологиясын бір ізге
келтіру.

Депутаттар
Д.Қ. Мыңбай
Ж.Н. Нұрманбетова

Қабылданды

Редакциясын жақсарту.
«Ұлттық
қауіпсіздік
туралы» ҚРЗ 2-бабы 3тармағының
2)
тармақшасына
сәйкес
келтіру..

Депутаттар
Д.Қ. Мыңбай
Ж.Н. Нұрманбетова

Қабылданды
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1-тармағының
бірінші
абзацы

негізгі қатерлер:
«5-бап. Негізгі биологиялық
1)
ықтимал
қауіпті қатерлер
биологиялық объектілерге әсер
1. Негізгі биологиялық
ететін табиғи және (немесе) қатерлерге:»;
Заң жобасының
техногендік сипаттағы төтенше
терминологиясын бірізге
жағдайдың туындауы;
салу мақсатында.

42.

5-баптың
1-тармағының
1) тармақшасы

5-бап. Биологиялық
қауіпсіздікке негізгі қатерлер
1. Биологиялық қауіпсіздікке
негізгі қатерлер:
1)
ықтимал
қауіпті
биологиялық объектілерге әсер
ететін табиғи және (немесе)
техногендік сипаттағы төтенше
жағдайдың туындауы;

5-баптың 1-тармағының 1) Әлеуметтік-мәдени даму
тармақшасындағы «табиғи және
комитеті
(немесе) техногендік сипаттағы
төтенше жағдайдың»
деген
сөздер «табиғи, техногендік
«Азаматтық қорғау
және әлеуметтік сипаттағы туралы» Қазақстан
төтненше жағдайдың (бұдан әрі Республикасының Заңына
– төтенше жағдай)
деген сәйкес келтіру.
сөздермен ауыстырылсын.

Қабылданды

43.

5-баптың
1-тармағының
3) тармақшасы

5-бап. Биологиялық
қауіпсіздікке негізгі қатерлер
1. Биологиялық қауіпсіздікке
негізгі қатерлер:
...
3) халықтың, жануарлардың
инфекциялық
сырқаттанушылығы, өсімдіктер
аурулары деңгейінің орташа
статистикалық
деңгейінен
артуы;

5-баптың 1-тармағында:
5-баптың 1-тармағының 3)
тармақшасы мынадай редакцияда
жазылсын:
«3)
халықтың,
жануарлардың инфекциялық
сырқаттанушылығының
орташа
статистикалық
деңгейінен артуы;»;
мынадай мазмұндағы 5) және
6)
тармақшалармен
толықтырылсын::
«5) өсімдік ауруларының
зияндылықтың экономикалық
шегінен жоғары таралуы;

Қабылданды

Әлеуметтік-мәдени даму
комитеті
Депутаттар
Д.Қ. Мыңбай
Ж.Н. Нұрманбетова
«Өсімдіктер
карантині
туралы»,
«Өсімдіктерді
қорғау туралы» Қазақстан
Республикасының
заңдарымен үйлестірілген.
«Өсімдіктерді
туралы»
Республикасы

қорғау
Қазақстан
Заңының
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6)
Еуразиялық
экономикалық
одақтың
карантиндік
объектілерінің
бірыңғай
тізбесіне
және
(немесе) өсімдіктер карантині
жөніндегі
іс-шаралар
белгіленетін
және
жүзеге
асырылатын
карантиндік
объектілер мен бөтен текті
түрлердің тізбесіне енгізілген
өсімдіктердің
карантиндік
ауруларының таралуы;»;
Келесі тармақшалардың
нөмірленуі тиісінше өзгертілсін.

1-бабының
4)
тармақшасына сәйкес аса
қауіпті
зиянды
организмдер - мерзімді
жаппай көбеюге және
таралуға
қабілетті,
экономикалық,
экологиялық
залал
келтіретін және уәкілетті
орган бекітетін аса қауіпті
зиянды
организмдер
тізбесіне
енгізілген
зиянкестер мен өсімдіктер
аурулары.
«Өсімдіктерді
қорғау
туралы»
Қазақстан
Республикасы
Заңының
1-бабының
5)
тармақшасына
сәйкес
зиянды организмдер топыраққа, өсімдікке және
ауыл
шаруашылығы
өніміне теріс әсер ететін
зиянкестер, арамшөптер
және
өсімдіктердің
аурулары.
«Өсімдіктерді
қорғау
туралы»
Қазақстан
Республикасы
Заңының
1-бабының
6)
тармақшасына
сәйкес
зияндылықтың
экономикалық
шегі36

фитосанитариялық
ісшараларды жүргізу қажет
болатын
өсімдік
шаруашылығы
өнімінің
ысырабын
туғызатын
зиянды және аса қауіпті
зиянды
организмдердің
саны.
«Өсімдіктер
карантині
туралы»
Қазақстан
Республикасы
Заңының
1–бабының
6)
тармақшасына
сәйкес
карантиндік
объектЕуразиялық экономикалық
одақтың
карантиндік
объектілерінің бірыңғай
«тізбесіне»
енгізілген,
Қазақстан
Республикасының
аумағында жоқ немесе
шектеулі
таралған,
өсімдіктерге және өсімдік
өнімдеріне елеулі зиян
келтіруі мүмкін өсімдіктер
зиянкесі,
ауруын
қоздырғыш
немесе
арамшөп
өсімдіктер
карантині жөніндегі ісшаралар белгіленетін және
жүзеге
асырылатын
карантиндік
объектілер
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44.

5-баптың
1-тармағының
4) тармақшасы

5-бап.
Биологиялық
қауіпсіздікке негізгі қатерлер
1. Биологиялық қауіпсіздікке
негізгі қатерлер:
...
4)
инфекциялық
аурулардан өлімнің
орташа
статистикалық
деңгейден
артуы;

45.

5-баптың
1-тармағының
5) тармақшасы

5-бап. Биологиялық
қауіпсіздікке негізгі қатерлер
1. Биологиялық қауіпсіздікке
негізгі қатерлер:
...
5) биологиялық материалмен
жұмыс істеу кезінде туындаған,
патогенді биологиялық агенттің
өндірістік аймақтың ауасына,
қоршаған ортаға түсуінің немесе
олардың адамға, жануарлар мен
өсімдіктерге жұғуының нақты
немесе ықтимал мүмкіндігін
туғызатын жағдай (авария);

мен бөтен текті түрлердің
тізбесі;
5-баптың 1-тармағының 4)
Депутаттар
тармақшасы мынадай редакцияда
Д.Қ. Мыңбай
жазылсын:
Ж.Н. Нұрманбетова
«4)
инфекциялық
Жануарлардың өлімі
аурулардан болған өлімнің
(өлім-жітімнің)
орташа бөлігінде «Ветеринария
статистикалық деңгейден асып туралы» Заңға сәйкес
келтіру.
түсуі;»;
Редакциясын жақсарту.
5-баптың 1-тармағының 5)
тармақшасы
мынадай
редакцияда жазылсын:
«5) патогенді биологиялық
агенттермен
жұмыс
істеу
кезінде
туындаған,
биологиялық тәуекелдің нақты
немесе ықтимал мүмкіндігін
туғызатын жағдай;";

Депутат
Ғ.А. Елеуов

Қабылданды
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Заң жобасының 1 –
бабы 1-тармағының 13)
тармақшасына
сәйкес
әлеуетті
қауіпті
биологиялық объект - бұл
патогенді
биологиялық
агенттермен жұмыс істеу
жөніндегі қызмет жүзеге
асырылатын объект.
Осылайша,
осы
объектідегі іс-әрекеттің өзі
биологиялық қауіпсіздікке
ықтимал және нақты қауіп
төндіреді.
Бұл
ретте,
Заң
жобасының 5-бабының 2тармағына
сәйкес
патогенді
биологиялық
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агенттермен жұмыс істеуді
жүзеге
асыратын
мемлекеттік органдар мен
субъектілер биологиялық
қауіпсіздік
қатерлерін
болғызбауға бағытталған
тетіктерді
әзірлеуді
қамтамасыз етуге міндетті.
Сондай-ақ
биологиялық қауіпсіздік
қағидаттарының
бірі
биологиялық қатерлерді
алдын ала тану қағидаты
болып табылады.
Осыған байланысты,
заң жобасының 5-бабы 1тармағы 5) тармақшасы
редакциясының ықтимал
қауіпті
биологиялық
объектілердің жағдайын
регламенттейтін
заң
жобасының
басқа
нормаларына
сәйкес
келмеуі байқалады.
46.

5-баптың
5-бап. Биологиялық
1-тармағы- қауіпсіздікке негізгі қатерлер
ның
1. Биологиялық қауіпсіздікке
9) тармақ- негізгі қатерлер:
шасы
...
9)
ықтимал
қауіпті
биологиялық
объектілердегі
терроризм актілері және (немесе)

5-баптың 1-тармағының 9)
тармақшасындағы
«ықтимал
қауіпті
биологиялық
объектілердегі
терроризм
актілері
және
(немесе)
диверсиялар және (немесе)
оларды» деген сөздер «патогенді
биологиялық
агенттерді

Депутат
Б.Н. Торгаев
1-баптың
тармағының
тармақшасымен
корреспонденциялау
мақсатында

Қабылданды
15)

39

47.

диверсиялар
және
(немесе)
оларды патогенді биологиялық
агенттерді пайдалана отырып
жасау, патогенді биологиялық
агенттерді
биологиялық
қару
ретінде жасау, өндіру және
пайдалану үшін биологиялық
технологияларды және өзге де
сабақтас
технологияларды
қолдану;

пайдалана отырып
әлеуетті
қауіпті
биологиялық
объектілерге
қатысты
жасалатын терроризм және
(немесе) диверсия актілері»
деген сөздермен ауыстырылсын.

5-баптың
5-бап. Биологиялық
1-тармағы- қауіпсіздікке негізгі қатерлер
ның
1. Биологиялық қауіпсіздікке
9) тармақ- негізгі қатерлер:
шасы
...
9) ықтимал қауіпті биологиялық
объектілердегі терроризм актілері
және (немесе) диверсиялар және
(немесе)
оларды
патогенді
биологиялық агенттерді пайдалана
отырып
жасау,
патогенді
биологиялық
агенттерді
биологиялық қару ретінде жасау,
өндіру және пайдалану үшін
биологиялық
технологияларды
және
өзге
де
сабақтас
технологияларды қолдану;

5-баптың 1-тармағының 9)
тармақшасындағы
«жасау,
өндіру» деген сөздер «әзірлеу
(жасау), өндіру (дайындау)»
деген сөздермен ауыстырылсын.

Осыған ұқсас өзгерістерді
бүкіл мәтін бойынша ескеру
керек.

("биологиялық
қорғау"
ұғымы).
«Терроризмге қарсы ісқимыл туралы» Қазақстан
Республикасының
1999
жылғы
13
шілдедегі
Заңының 2-бабының және
«Экстремизмге қарсы ісқимыл туралы» Қазақстан
Республикасының
2005
жылғы
18
ақпандағы
Заңының
2-бабының
мазмұнына
сәйкес
редакциясын нақтылау.
Депутат
Н.Ж. Ожаев
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Жобаның 1 – бабы
1-тармағының
9)
тармақшасына
сәйкес
келтіру,
(9)
патогенді

биологиялық
агенттердің
айналысы-иммундықбиологиялық
препараттарды
зерттеу
және
(немесе)
әзірлеу
мақсатында
патогенді
биологиялық
агенттерді
бөлуге (табуға), әзірлеуге
(жасауға),
өндіруге
(дайындауға), айналымына
(оның
ішінде
әкелуге
(әкетуге),
сақтауға,
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48.

5-баптың
1-тармағының
9) тармақшасы

5-бап. Биологиялық
қауіпсіздікке негізгі қатерлер
1. Биологиялық қауіпсіздікке
негізгі қатерлер:
...
9) ықтимал қауіпті биологиялық
объектілердегі терроризм актілері
және (немесе) диверсиялар және
(немесе)
оларды
патогенді
биологиялық агенттерді пайдалана
отырып
жасау,
патогенді
биологиялық
агенттерді

5-баптың 1-тармағының 9)
тармақшасындағы
«биологиялық қару» деген
сөздер
«бактериологиялық
(биологиялық) және уытты
қарулар»
деген
сөздермен
ауыстырылсын.

тасымалдауға) және оларды
жоюға тікелей бағытталған
патогенді
биологиялық
агенттермен жұмыс істеу
процестері
(кезеңдері).
Айналыс процесі заттар мен
материалдарды, оның ішінде
табиғи
ортаның
компоненттерінен
(жануарлар, өсімдіктер, су,
топырақ, ауа), құрамында
патогенді
биологиялық
агенттер (әлеуетті қауіпті
заттар мен материалдар)
болуы мүмкін аса қауіпті
инфекциялық
және
паразиттік
аурулардың
тасымалдаушылары
мен
тасымалдаушыларынан
(оның
ішінде
олардың
тіршілік ету өнімдерінен)
іріктеу
мен
зерттеуді
қамтиды;).

Депутаттар
Ғ.А. Елеуов
З.А. Камасова
Д.Қ. Мыңбай
Г.А. Нұрымова
Н.Ж. Ожаев
Л.П. Павловец
А.М. Рахымжанов
Е.В. Смайлов
И.В. Смирнова
Ж.Д. Сүлейменова

Қабылданды
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биологиялық қару ретінде жасау,
өндіру және пайдалану үшін
биологиялық
технологияларды
және
өзге
де
сабақтас
технологияларды қолдану;

Қазақстан
Республикасы 2007 жылғы
7
мамырда
ратификациялаған
бактериологиялық
(биологиялық) және уытты
қаруларды
әзірлеуге,
өндіруге және олардың
қорларын
жинақтауға
тыйым салу және оларды
жою туралы Конвенция
шеңберінде
өзіне
қабылдаған
міндеттемелерді
бекіту
мақсатында.
Және
патогенді
биологиялық агенттердің
тек қана әскери емес
мақсаттарда
айналыс
принципіне
сәйкес:
бактериологиялық
(биологиялық) және уытты
қару қорларын әзірлеу,
өндіру және (немесе)
жинақтау
мақсатында
патогенді
биологиялық
агенттердің айналысына
тыйым салынады. (заң
жобасының 4-бабының 2тармағы).
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49.

50.

5-баптың
1-тармағының
12)
тармақшасы

5-баптың
2-тармағы

5-бап. Биологиялық
қауіпсіздікке негізгі қатерлер
1. Биологиялық қауіпсіздікке
негізгі қатерлер:
...
12) халық пен жануарлардың
бақылаусыз
көші-қоны,
өсімдіктер
зиянкестері
мен
ауруларын интродукциялау;

5-баптың 1-тармағының 12)
тармақшасы мынадай редакцияда
жазылсын:
«12) халықтың бақылаусыз
көші-қоны және аса қауіпті
инфекциялық және (немесе)
паразиттік
аурулардың
жеткізгіштері және (немесе)
тасымалдаушысы
болып
табылатын жануарлар мен
өсімдіктердің
мекендеу
ортасының өзгеруі;»;

Депутаттар
Ғ.А. Елеуов
З.А. Камасова
Д.Қ. Мыңбай
Г.А. Нұрымова
Н.Ж. Ожаев
Л.П. Павловец
А.М. Рахымжанов
Е.В. Смайлов
И.В. Смирнова
Ж.Д. Сүлейменова

Қазір
көптеген
аурулардың
тасымалдаушыларының
өмір сүру ортасы өзгеруде.
Бұл сонымен қатар қауіп
төндіреді;
5-бап. Биологиялық
5-баптың
2-тармағы
Депутаттар
қауіпсіздікке негізгі қатерлер
«санамаланған» деген сөзден
Д.Қ. Мыңбай
....
кейін «биологиялық» деген
Ж.Н. Нұрманбетова
2. Мемлекеттік органдар сөзбен толықтырылсын;
Мемлекеттік жоспарлау жүйесінің
нормативтік құқықтық актілері мен
құжаттарын
әзірлеу
кезінде,
5-баптың тақырыбына
сондай-ақ патогенді биологиялық
сәйкес келтіру.
агенттермен жұмыс істеуді жүзеге
асыратын
субъектілер
ұйымдастырушылық іс-шараларды
әзірлеу кезінде осы баптың 1тармағында
санамаланған

Қабылданды
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қатерлерді
болғызбауға
бағытталған тетіктерді көздейтін
ережелерді
дайындауды
қамтамасыз етуге міндетті.
51.

2-тараудың
2-тарау.
Биологиялық
2-тараудың тақырыбындағы
тақырыбы қауіпсіздік
саласындағы «басқару» деген сөз «реттеу»
мемлекеттік басқару
деген сөзбен ауыстырылсын.

52.

6-баптың
тақырыбы

53.

6-баптың
1 және 2тармақтары
,3-тармағының
1) тармақшасы

Әлеуметтік-мәдени даму
комитеті

Заң
жобасының
7-бабына сәйкес келтіру.
ҚР Конституциясының 61бабының
3-тармағына
сәйкес келтіру.
6-бап. Биологиялық қауіпсіздік
6-баптың
тақырыбындағы Әлеуметтік-мәдени даму
саласындағы
мемлекеттік «мемлекеттік
басқару
комитеті
жөніндегі
негізгі
ережелер»
басқару
жөніндегі
негізгі
деген
сөздер
«мемлекеттік
Заң жобасының 7ережелер
реттеу»
деген
сөздермен бабына сәйкес келтіру.
ауыстырылсын.
ҚР Конституциясының 61бабының 3-тармағына
сәйкес келтіру.
6-бап.
Биологиялық
қауіпсіздік
саласындағы
мемлекеттік басқару жөніндегі
негізгі ережелер
1.
Биологиялық
қауіпсіздікті қамтамасыз ету
саласындағы негізгі проблемалар
мен
қатерлер,
стратегиялық
мақсаттар,
негізгі
бағыттар,
нысаналы индикаторлар, міндеттер

6-бапта:
Депутаттар
1 және 2-тармақтардағы және
Д.Қ. Мыңбай
3-тармағының
1)
А.С. Құспан
тармақшасындағы «қауіпсіздікті
Биологиялық
қамтамасыз ету» деген сөздер қауіпсіздікті қамтамасыз
«қауіпсіздік» деген сөздермен ету
биологиялық
ауыстырылсын;
қауіпсіздіктің жай-күйіне
қол жеткізу үшін белгілі
2-тармақтағы
«шаралар» бір
іс-қимылдарды
деген
сөз
«биологиялық білдіреді
және
заң
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мен нәтижелер көрсеткіштері, қауіпсіздік
саласындағы
ведомствоаралық өзара іс-қимыл шараларды» деген сөздермен
Қазақстан
Республикасының ауыстырылсын;
Ұлттық қауіпсіздік стратегиясында
айқындалады.
2. Жедел ведомствоаралық
ақпарат алмасуды қамтамасыз ету
және
үйлестірілген
шаралар
қолдану биологиялық қауіпсіздікті
қамтамасыз ету саласындағы
мемлекеттік ақпараттық жүйе
арқылы
және
Қазақстан
Республикасының
заңнамасына
сәйкес өзге де тәсілдермен жүзеге
асырылады.
3.
Биологиялық
қауіпсіздік
саласындағы
мемлекеттік реттеу:
1) биологиялық қауіпсіздікті
қамтамасыз ету саласындағы
бірыңғай мемлекеттік саясатты
іске асыру;
54.

6-баптың
,3-тармағы

6-бап.
Биологиялық
6-баптың
қауіпсіздік
саласындағы тасталсын.
мемлекеттік басқару жөніндегі
негізгі ережелер
3.
Биологиялық
қауіпсіздік
мәселелерін
реттейтін
нормативтік
құқықтық
актілер
мен
нормативтік
техникалық
құжаттар
биологиялық

3-тармағы

алып

жобасында
мемлекеттік
органдардың
құзыреті,
олардың өзара іс-қимылы
және т. б. мәселелерді
реттейтін
нормаларда
пайдаланылады. Қазақстан
Республикасының қорғалу
жай-күйі
ретінде
биологиялық
қауіпсіздіктің өзі осы
Заңның қолданылу саласы
болуға тиіс, бұл да заң
жобасының
атауынан
келіп шығады. Осыған
ұқсас
терминология
Ұлттық
қауіпсіздік
мәселелері
жөніндегі
заңнамада
да
қолданылады.
Заң
жобасының
мәтінін
терминдерді баяндаудың
біркелкілігіне келтіру.
Депутаттар
Д.Қ. Мыңбай
А.М. Рахымжанов
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9-баптың 1-тармағының
қайталануына байланысты
алып тасталсын;
Қабылданған түзетулерді
ескере отырып, 9-баптың
45

қауіпсіздік
саласындағы
уәкілетті
органмен келісуге
жатады.

55.

6-баптың
4-тармағының
2) тармақшасы

6-бап.
Биологиялық
қауіпсіздік
саласындағы
мемлекеттік басқару жөніндегі
негізгі ережелер
…
4. Биологиялық қауіпсіздік
саласындағы мемлекеттік реттеу:
…
2) патогенді биологиялық
агенттер айналысына рұқсат беру
тәртібін енгізу;

1-тармағының
редакциясы:
9-бап.
Биологиялық
қауіпсіздік саласындағы
уәкілетті
органның
құзыреті
Биологиялық қауіпсіздік
саласындағы
уәкілетті
органның
құзыретіне
мыналар жатады:
1)
биологиялық
қауіпсіздікті қамтамасыз
ету
мәселелеріне
байланысты нормативтік
құқықтық
актілерді,
нормативтік техникалық
құжаттарды,
ұлттық
және
(немесе)
мемлекетаралық
стандарттарды келісу;
6-баптың 4-тармағының 2)
Депутаттар
тармақшасының орыс тіліндегі
Д.Қ. Мыңбай
мәтініне өзгеріс енгізілді, қазақ
Ж.Н. Нұрманбетова
тіліндегі мәтіні өзгермейді.
Қабылданған түзетулерге
сәйкес келтіру.

Қабылданды
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56.

6-баптың
4-тармағының
4) (жаңа)
тармақшасы

6-бап. Биологиялық қауіпсіздік
6-баптың 4-тармағы мынадай
саласындағы мемлекеттік басқару мазмұндағы 4) тармақшамен
жөніндегі негізгі ережелер
толықтырылсын::
…
«4)
биологиялық
4.
Биологиялық қауіпсіздік тәуекелдерді басқару.»;
саласындағы мемлекеттік реттеу:
…
4) жоқ.

Депутаттар
Ғ.А. Елеуов
М.Т. Ерман
Заң
жобасының
4-бабының 4-тармағына
сәйкес
биологиялық
қауіпсіздікті қамтамасыз
ету қағидаттарының бірі
патогенді
биологиялық
агенттермен жұмыс істеуді
бақылауда ұстау қағидаты
болып табылады.
Заң жобасына сәйкес,
бұл қағидат патогенді
биологиялық агенттермен
жұмыс істеу биологиялық
қауіпсіздік саласындағы
талаптарға сәйкес жүзеге
асырылады,
олардың
сақталуы
биологиялық
тәуекелдерді
басқару,
рұқсат беру рәсімдерін
қолдану, есепке алу және
мониторинг, мемлекеттік
бақылау
шеңберінде
қамтамасыз етіледі;

Қабылданды

57.

6-баптың
4-тармағының
5) (жаңа)
тармақшасы

6-бап. Биологиялық қауіпсіздік
6-баптың 4-тармағы мынадай
Депутат
саласындағы мемлекеттік басқару мазмұндағы 5) тармақшамен
М.Т. Ерман
жөніндегі негізгі ережелер
толықтырылсын:
…
Уәкілетті мемлекеттік
«5) биологиялық қауіпсіздік
4.
Биологиялық қауіпсіздік саласындағы
жүргізетін
есепке
алу, органдар
саласындағы мемлекеттік реттеу:
биологиялық тәуекелдерді
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патогенді
болжау бағалау
биологиялық агенттермен
жұмыс істеуді жүзеге
асыратын субъектілерге
орындалуы
міндетті
талаптарды әзірлеу үшін
негіз болып табылады.
Есепке
алу
мен
мониторингтің
мақсаты
қауіпті
биологиялық
факторлар әсерінің теріс
салдарларының
туындауының алдын алу
болып табылады.
Осыған
байланысты
биологиялық қатерлерді
бағалау, есепке алу және
мониторинг биологиялық
қауіпсіздік саласындағы
мемлекеттік
реттеу
әдістері болуы тиіс.
Бұл оларды патогенді
биологиялық агенттердің
айналысын
бақылауда
ұстау
қағидатына
енгізумен де расталады
(заң
жобасының
4-бабының 4-тармағы);
7-бап. Үйлестіру және
7-баптың
тақырыбы Әлеуметтік-мәдени даму
ведомствоаралық
өзара
іс- мынадай редакцияда жазылсын:
комитеті
«7-бап.
«Ведомствоаралық
қимыл
үйлестіру»;
…
5) жоқ.

58.

7-баптың
тақырыбы

мониторинг
және
(модельдеу);»;
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«Құқықтық
актілер
туралы»
Қазақстан
Республикасы
Заңының
23-бабының 9-тармағына
сәйкес;
59.

60.

7-баптың
1-тармағы

7-баптың
2-тармағы

7-бап.
Үйлестіру
және
7-баптың 1-тармағы алып
ведомствоаралық өзара іс-қимыл
тасталсын;
1.
Биологиялық
Келесі тармақтардың
қауіпсіздік
саласындағы
нөмірленуі тиісінше өзгертілсін;
мемлекеттік реттеуді:
1)
Қазақстан
Республикасының Үкіметі;
2) биологиялық қауіпсіздік
саласындағы уәкілетті орган;
3)
құзыреті
шегінде
мемлекеттік органдар;
4) жергілікті атқарушы
органдар жүзеге асырады.

7-бап.
Үйлестіру
және
ведомствоаралық өзара іс-қимыл
...
2. Биологиялық қауіпсіздікті
қамтамасыз ету жөніндегі қызметті
ведомствоаралық
үйлестіруді

Әлеуметтік-мәдени даму
комитеті

Біздің ойымызша, ол
Конституцияда бекітілген
қоғамдық қатынастарды
мемлекеттік
реттеудің
негіздерін ескермейді.
Мәселен,
қоғамдық
қатынастарды,
оның
ішінде
биологиялық
қауіпсіздік саласындағы
қатынастарды мемлекеттік
реттеуді
Қазақстан
Республикасының
Президенті мен Парламент
өздерінің конституциялық
өкілеттіктерін іске асыру
кезінде
жүзеге
асыра
алады;
7-баптың
2-тармағындағы
Депутаттар
«мемлекеттік органдар мен
Д.Қ. Мыңбай
ұйымдар»
деген
сөздер
Ж.Н. Нұрманбетова
«мемлекеттік
органдар,
ұйымдар»
деген
сөздермен
Патогенді биологиялық
ауыстырылсын;
агенттермен жұмыс істеуді
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биологиялық
қауіпсіздік
саласындағы
уәкілетті
орган
жүзеге асырады. Биологиялық
қауіпсіздік
саласындағы
мемлекеттік саясатты іске асыру
мақсатында
мемлекеттік
органдар
мен
ұйымдар
биологиялық
қауіпсіздік
саласындағы уәкілетті органға
және биологиялық қауіпсіздікті
қамтамасыз етуге бағытталған ісшараларды реттеу мен іске
асыруды
жүзеге
асыратын
мемлекеттік органдарға жәрдем
көрсетуге міндетті.
61.

7-баптың
4-тармағы

7-бап.
Үйлестіру
және
7-баптың
4-тармағы
ведомствоаралық өзара іс-қимыл
мынадай редакцияда жазылсын:
…
«4. Терроризмге және
экстремизмге қарсы, оның
ішінде патогенді биологиялық
4.
Қауіпті биологиялық агенттер
пайдаланылатын
заттарды пайдалана отырып, және (немесе) ықтимал қауіпті
терроризмге және экстремизмге биологиялық
объектілерге
қарсы
іс-қимыл
саласындағы қатысты терроризмге және
қызметті
ведомствоаралық экстремизмге қарсы іс-қимыл
үйлестіруді
және
олардың саласындағы
қызметті
салдарын
жоюды
Қазақстан ведомствоаралық үйлестіруді
Республикасының
терроризмге Қазақстан Республикасының
және экстремизмге қарсы іс-қимыл терроризмге және экстремизмге
саласындағы заңнамасына сәйкес қарсы
іс-қимыл
туралы
терроризмге және экстремизмге заңнамасына сәйкес Қазақстан

жүзеге
асыратын
субъектілер,
сондай-ақ
қызметі
биологиялық
қауіпсіздік
мәселелерін
қозғауы мүмкін өзге де
ұйымдар
биологиялық
қауіпсіздік саласындағы
уәкілетті органға олардың
меншік
нысанына
қарамастан
жәрдем
көрсетуге
міндетті.
Осыған
байланысты
«және» деген сөзді алып
тастау ұсынылады.

Депутат
Б.Н. Торғаев

Қабылданды

Редакциясын нақтылау
«Терроризмге қарсы ісқимыл туралы» Қазақстан
Республикасының
1999
жылғы
13
шілдедегі
Заңының 2-бабының және
«Экстремизмге қарсы ісқимыл туралы» Қазақстан
Республикасының
2005
жылғы
18
ақпандағы
Заңының
2-бабының
мазмұнына сәйкес;
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қарсы
іс-қимыл
саласындағы Республикасының
«Қауіпті биологиялық
ұлттық
қызметті үйлестіру жөніндегі қауіпсіздік органдары жүзеге заттарды
пайдалана
уәкілетті мемлекеттік орган жүзеге асырады.»;
отырып
терроризмге
асырады.
және экстремизмге қарсы
іс-қимыл
саласындағы
қызметті
үйлестіру»
деген сөздер қарсы ісқимыл
қауіпті
биологиялық
заттарды
пайдалана отырып жүзеге
асырылатынын білдіреді.
Терроризм актілерінің
салдарларын
жоюды
терроризмге
және
экстремизмге қарсы ісқимыл
саласындағы
қызметті
үйлестіру
жөніндегі
уәкілетті
мемлекеттік орган жүзеге
асырмайды.
«Терроризмге
қарсы
іс-қимыл туралы» ҚРЗ
сәйкес терроризмге қарсы
іс-қимыл
саласындағы
қызметті
үйлестіру
жөніндегі
уәкілетті
мемлекеттік
орган-өз
өкілеттіктері
шегінде
терроризмге қарсы ісқимыл
саласындағы
қызметті ведомствоаралық
үйлестіруді
жүзеге
51

асыратын
мемлекеттік
орган. Осы Заңның 4бабына
сәйкес
оның
салдарын жою жөніндегі
құзыреті жоқ.
Орталық мемлекеттік
органдардың
аумақтық
бөлімшелерінің
және
жергілікті өзін-өзі басқару
органдарының
терроризмге
қарсы
комиссиялар
арқылы
тиісті аумақта терроризм
салдарларын
барынша
азайту және (немесе) жою
жөніндегі
қызметін
үйлестіру
жөніндегі
құзыреті
терроризм
профилактикасы
жөніндегі
жергілікті
атқарушы
органдарға
бекітілген.
Осыған ұқсас норма
"Қазақстан
Республикасындағы
жергілікті
мемлекеттік
басқару және өзін-өзі
басқару туралы"ҚРЗ 27,
31-баптарында
да
көзделген.
ҚР заңнамасына сәйкес
терроризм
мен
экстремизмге қарсы іс52

қимыл
саласындағы
қызметті
үйлестіру
жөніндегі
уәкілетті
мемлекеттік орган сияқты
мемлекеттік орган жоқ.
«Экстремизмге қарсы
іс-қимыл туралы» ҚРЗ 11бабына сәйкес Қазақстан
Республикасындағы
мемлекеттік органдардың
экстремизмге қарсы ісқимыл жөніндегі қызметін
үйлестіруді
Қазақстан
Республикасының Ұлттық
қауіпсіздік
органдары
жүзеге асырады.
Сондықтан "Қазақстан
Республикасының Ұлттық
қауіпсіздік
органдары
туралы" ҚРЗ 2-бабы 1тармағының
4-1)
тармақшасына
сәйкес
келтіру және «Ұлттық
қауіпсіздік
органдары»
ұғымын
пайдалану
ұсынылады.
62.

7-баптың
5-тармағы

7-бап.
Үйлестіру
және
7-баптың
5-тармағы
Депутаттар
ведомствоаралық өзара іс-қимыл
мынадай редакцияда жазылсын:
Д.Қ. Мыңбай
…
А.М. Рахымжанов
5. Патогенді биологиялық
«5.
Ықтимал
қауіпті
агенттердің әсерінен туындаған биологиялық объектілерге әсер
Редакциясын жақсарту.
төтенше
жағдайлар
кезінде ететін және (немесе) патогенді Мәтінді бірізді жазу.
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басшылықты және салааралық
үйлестіруді,
төтенше
жағдайлардың алдын алу және
оларды жою жөніндегі шараларды
іске асыруды, халыққа шұғыл
медициналық және психологиялық
көмек
көрсетуді
Қазақстан
Республикасының
азаматтық
қорғау туралы заңнамасына сәйкес
азаматтық қорғау саласындағы
уәкілетті орган жүзеге асырады.
Қазақстан
Республикасының
азаматтық
қорғау туралы заңнамасына сәйкес
әзірленетін жаһандық, өңірлік
және жергілікті ауқымдардағы
төтенше
жағдайларды
жою
жөніндегі
іс-қимылдар
жоспарлары ден қою хаттамаларын
(сценарийлерін) және биологиялық
қауіпсіздік
саласындағы
ведомствоаралық өзара іс-қимыл
алгоритмдерін қамтуға тиіс.
Биологиялық
қауіпсіздік
саласындағы уәкілетті орган және
мемлекеттік органдар өз құзыреті
шегінде патогенді биологиялық
агенттермен
жұмыс
істеуге
байланысты
төтенше
жағдайлардың алдын алу және
оларды жою бойынша, оның
ішінде ден қою хаттамаларын
(сценарийлерін)
және

биологиялық
агенттердің
әсерінен туындаған төтенше
жағдайлар кезінде басшылықты
және салааралық үйлестіруді,
төтенше жағдайлардың алдын алу
және оларды жою жөніндегі
шараларды
іске
асыруды,
халыққа шұғыл медициналық
және
психологиялық
көмек
көрсетуді
Қазақстан
Республикасының
азаматтық
қорғау
туралы
заңнамасына
сәйкес
азаматтық
қорғау
саласындағы уәкілетті орган
жүзеге асырады.
Қазақстан
Республикасының
азаматтық
қорғау
туралы
заңнамасына
сәйкес әзірленетін жаһандық,
өңірлік
және
жергілікті
ауқымдардағы
төтенше
жағдайларды жою жөніндегі ісқимылдар
жоспарлары
биологиялық
қауіпсіздік
саласындағы
мемлекеттік
органдардың,
ұйымдардың
іс-қимылдарының,
ведомствоаралық өзара ісқимылдың
алгоритмдерін
көздейтін
биологиялық
қауіпсіздік саласындағы ден қою
хаттамаларын да (сценарийлерін)
қамтуға тиіс.

Төтенше жағдайларға
ден қою хаттамаларының
мазмұнын нақтылау.
Ықтимал
қауіпті
биологиялық объектілерге
әсер етуі мүмкін төтенше
жағдайларды
нақтылау
(ықтимал
қауіпті
объектілер
орналасқан
аймақта туындауы мүмкін
торнадо, дауыл, су басу
және т. б.);
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ведомствоаралық өзара іс-қимыл
Биологиялық қауіпсіздік
алгоритмдерін іске асыру арқылы саласындағы уәкілетті орган және
жәрдем көрсетеді.
мемлекеттік
органдар
өз
құзыреттері шегінде ықтимал
қауіпті биологиялық объектілерге
әсер ететін және (немесе)
патогенді
биологиялық
агенттердің әсерінен туындаған
төтенше жағдайлардың алдын алу
және оларды жою бойынша, оның
ішінде биологиялық қауіпсіздік
саласындағы
ден
қою
хаттамаларын
(сценарийлерін)
іске асыру арқылы жәрдем
көрсетеді.»;
63.

7-баптың
6-тармағы

7-бап.
Үйлестіру
және
ведомствоаралық өзара іс-қимыл
…
6. Соғыс жағдайы режимі
жағдайларында және Қазақстан
Республикасының
әскери
қауіпсіздігі
мен
қорғанысы
шеңберінде
биологиялық
қауіпсіздікті
қамтамасыз
ету
жөніндегі
шараларды
ведомствоаралық
үйлестіруді
Қазақстан
Республикасының
қорғаныс және Қарулы Күштер
туралы
заңнамасына
сәйкес
қорғаныс саласындағы уәкілетті
орган жүзеге асырады.

7-баптың
6-тармағындағы
«қорғаныс
саласындағы
уәкілетті орган» деген сөздер
«Қазақстан Республикасының
Қорғаныс министрлігі» деген
сөзбен ауыстырылсын;

Депутаттар
З.А. Камасова
Г.А. Нұрымова
Ж.Т. Телпекбаева

Қабылданды

«Қазақстан
Республикасының
қорғанысы және Қарулы
Күштері туралы»
Қазақстан Республикасы
Заңына сәйкес келтіру;
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8-баптың
тақырыбы
және
бірінші
абзацы

8-бап.
Қазақстан
Республикасы
Үкіметінің
құзыреті
Қазақстан
Республикасы
Үкіметінің құзыретіне:

65.

8-баптың
1) тармақшасы

8-бап.
Қазақстан
Республикасы Үкіметінің құзыреті
Қазақстан
Республикасы
Үкіметінің құзыретіне:
1) биологиялық қауіпсіздік
саласындағы
мемлекеттік
саясаттың негізгі бағыттарын
әзірлеу;

66.

8-баптың
жаңа 2)
тармақшасы

8-бап.
Қазақстан
Республикасы Үкіметінің құзыреті
Қазақстан
Республикасы
Үкіметінің құзыретіне:
…
2)
патогенді
және
өнеркәсіптік микроорганизмдердің
ұлттық
коллекцияларын
қалыптастыру, жүргізу және күтіпұстау қағидаларын және оларды
жүргізуге және күтіп-ұстауға
уәкілетті ұйымдардың тізбесін
бекіту;

64.

8-баптың
тақырыбы
«Үкіметінің» деген сөзден кейін
«биологиялық
қауіпсіздік
саласындағы» деген сөздермен
толықтырылсын;

Әлеуметтік-мәдени даму
комитеті

Заң
жобасының
тақырыбына
сәйкес
келтіру;
8-баптың 1) тармақшасы Әлеуметтік-мәдени даму
«және оларды жүзеге асыруды
комитеті
ұйымдастыру» деген сөздермен
толықтырылсын;
Қазақстан
Республикасы
Конституциясының
66-бабының
1) тармақшасына сәйкес
жүзеге асырылады.
8-бап мынадай мазмұндағы
Депутаттар
жаңа
2)
тармақшасындағы
Д.Қ. Мыңбай
«оларды
жүргізуге»
деген
А.М. Рахымжанов
сөздер
«оларды
қалыптастыруға,
жүргізуге» Редакциясын жақсарту;
деген сөздермен ауыстырылсын; Заң жобасының мәтіні
бойынша патогенді және
өнеркәсіптік
Осыған ұқсас өзгерістерді микроорганизмдердің
заң жобасының бүкіл мәтіні ұлттық коллекцияларын
бойынша, оның ішінде 9-баптың қалыптастыру,
жүргізу
6) тармақшасында да ескеру және
күтіп-ұстау
керек.
қағидаларының
атауы,
сондай-ақ
ұлттық
коллекцияларды

Қабылданды

Қабылданды

Қабылданды
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67.

8-баптың
4) тармақшасы

68.

9-баптың
1) тармақшасы

қалыптастыру,
жүргізу
және
күтіп-ұстау
жөніндегі
өкілеттіктер
8-баптың 2) тармақшасына
сәйкес жазылсын
8-бап.
Қазақстан
8-баптың 4) тармақшасы
Депутат
Республикасы Үкіметінің құзыреті мынадай редакцияда жазылсын:
Б.Н. Торғаев
Қазақстан
Республикасы
Үкіметінің құзыретіне:
Қаралып отырған заң
…
жобасында заң жобасының
4)
Қазақстан
8-бабында қамтылғаннан
«4) өзіне осы Заңмен, басқа Үкіметтің өзге де
Республикасының заңдарына және
Қазақстан
Республикасы Қазақстан Республикасының өзге функциялары көзделген.
Президентінің актілеріне сәйкес де заңдарымен және Қазақстан Мысалы, заң жобасының
өзге де функцияларды орындау Республикасы
Президентінің 13-бабының
3-тармағы,
жатады.
актілерімен жүктелген өзге де 15-бабының
8-тармағы,
функцияларды
орындау 20-бабының
3-тармағы,
жатады.»;
23-бабының 5 және 9тармақтары;
9-бап.
Биологиялық
9-баптың 1) тармақшасы
қауіпсіздік саласындағы уәкілетті алып тасталсын.
органның құзыреті
Келесі тармақшалардың
Биологиялық
қауіпсіздік нөмірленуі тиісінше өзгертілсін;
саласындағы уәкілетті органның
құзыретіне:
1) биологиялық қауіпсіздік
саласындағы мемлекеттік саясатты
іске асыруды жалпы үйлестіру;

Депутат
Б.Н. Торғаев

Қабылданды

Қабылданды

Заң жобасының 1бабы 1-тармағының 14)
тармақшасында
биологиялық қауіпсіздік
саласындағы салааралық
үйлестіру
жөніндегі
уәкілетті
органның
функцияларын көздейтін
«биологиялық қауіпсіздік
саласындағы
уәкілетті
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орган» деген анықтама
көзделген.
Сондай-ақ, 7-баптың
2-тармағында
биологиялық қауіпсіздік
саласындағы
уәкілетті
орган
биологиялық
қауіпсіздікті қамтамасыз
ету жөніндегі қызметті
ведомствоаралық
үйлестіруді
жүзеге
асыратыны
көзделген.
Осыған
байланысты
жоғарыда
аталған
нормалардың қайталануын
болдырмау ұсынылады.
69.

9-баптың
2) тармақшасы

70.

9-баптың
5) тармақшасы

9-бап.
Биологиялық
қауіпсіздік саласындағы уәкілетті
органның құзыреті
Биологиялық
қауіпсіздік
саласындағы уәкілетті органның
құзыретіне:
…
2) биологиялық қауіпсіздік
саласындағы талаптарды келісу;

9-баптың 2) тармақшасы
Депутаттар
мынадай редакцияда жазылсын:
З.А. Камасова
«2)
биологиялық
Г.А. Нұрымова
қауіпсіздікті қамтамасыз ету
мәселелеріне
байланысты
нормативтік
құқықтық
Заң жобасының 1актілердің,
нормативтік
техникалық
құжаттардың, бабы 1-тармағының 3)
сәйкес
ұлттық
және
(немесе) тармақшасына
келтіру.
мемлекетаралық
стандарттардың
жобаларын
келісу;»;
9-бап.
Биологиялық
9-баптың 5) тармақшасы
Депутат
қауіпсіздік саласындағы уәкілетті мынадай редакцияда жазылсын:
М.Т. Ерман
органның құзыреті
«5)
патогенді
биологиялық
агенттермен
жұмыс
істеуді

Қабылданды

Қабылданды
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Биологиялық
қауіпсіздік
саласындағы уәкілетті органның
құзыретіне:
…
5)
ықтимал
қауіпті
биологиялық
объектілерді,
патогенді биологиялық агенттерді
және
патогенді
биологиялық
агенттермен жұмыс істеуді жүзеге
асыратын мамандарды есепке
алуды жүзеге асыру мониторингі;

жүзеге асыратын субъектілерді,
ықтимал қауіпті биологиялық
объектілерді, патогендігі I және II
топтардағы
патогенді
биологиялық агенттерді және
олармен жұмыс істеуді жүзеге
асыратын мамандарды есепке
алуды
жүзеге
асыруға
мониторинг жүргізу;»;

Заң жобасын 10баптың 3-тармағының 3)
тармақшасына, 16-баптың
2-тармағының
1)
тармақшасына
сәйкес
келтіру;

71.

9-баптың
7) тармақшасы

9-бап.
Биологиялық
қауіпсіздік саласындағы уәкілетті
органның құзыреті
Биологиялық
қауіпсіздік
саласындағы уәкілетті органның
құзыретіне:
…
7) биологиялық қауіпсіздік
саласында кадрларды кәсіптік
қайта
даярлаудың
үлгілік
бағдарламаларын келісу;

9-баптың
7)
тармақшасы
Депутаттар
мынадай редакцияда жазылсын:
Д.Қ. Мыңбай
«7)
биологиялық
Ж.Н. Нұрманбетова
қауіпсіздік саласында кадрларды
кәсіптік даярлаудың, қайта
Білім және ғылым
даярлаудың және біліктілігін
арттырудың
үлгілік саласындағы
заңнама
бағдарламаларын келісу;»;
талаптарына
сәйкес
келтіру;

Қабылданды

72.

9-баптың
9-бап.
Биологиялық
10) тармақ- қауіпсіздік саласындағы уәкілетті
шасы
органның құзыреті
Биологиялық
қауіпсіздік
саласындағы уәкілетті органның
құзыретіне:
…
9)
патогенді
және
өнеркәсіптік

9-баптың 10) тармақшасындағы
Депутаттар
«патогенді және өнеркәсіптік
Д.Қ. Мыңбай
микроорганизмдердің ұлттық
А.М. Рахымжанов
коллекцияларын физикалық
Қабылданған
қорғау жөніндегі талаптарды
ескере
қоса алғанда,» деген сөздер алып түзетулерді
тасталсын;
отырып,
биологиялық
қорғау ұғымына патогенді
биологиялық агенттерді

Қабылданды
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микроорганизмдердің
ұлттық
коллекцияларын
физикалық
қорғау жөніндегі талаптарды
қоса
алғанда,
биологиялық
қорғауды
қамтамасыз
ету
қағидаларын әзірлеу және бекіту;

физикалық
қорғауды
қамтамасыз ету жөніндегі
шаралар кешені, олардың
ұрлануын,
жоғалуын,
рұқсатсыз кіруін және т.б.
болдырмау
жөнінде
шаралар
қабылдау
енгізілді. Объектілердің
барлық санаттары мен
түрлерін
физикалық
қорғау жөніндегі барлық
талаптар
биологиялық
қорғаудың
бірыңғай
қағидаларында қамтылуға
тиіс.
Патогенді
биологиялық
агенттер
ұлттық коллекцияларда да,
жұмыс коллекцияларында
да, сондай-ақ олармен
жұмыс істеуді жүзеге
асыратын ұйымдарда да
бірдей қорғалуы тиіс,
өйткені
олардың
кез
келген
сатыда
жария
болуы немесе және оның
кез
келген
ұйымнан
жоғалуы
биологиялық
қауіпсіздікке
қатер
төндіретін болады.
(биологиялық қорғау –
патогенді
биологиялық
агенттерді
заңсыз
пайдаланудан
физикалық
қорғау
(ұйымдастыру
іс-
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шараларының,
инженерліктехникалық құралдардың және
оларды
қорғау
жөніндегі
іс-қимылдардың жиынтығы),
патогенді
биологиялық
агенттермен қауіпсіз жұмыс
істеуді бақылау, есепке алу
және
қамтамасыз
ету,
олардың
жоғалуының,
жымқырылуының,
оларға
рұқсат
етілмеген
қол
жеткізілуінің немесе олармен
жұмыс істеудің, сондай-ақ
терроризм
және
(немесе)
диверсия актілерін патогенді
биологиялық
агенттерді
заңсыз пайдалана отырып
және
(немесе)
оларды
ықтимал қауіпті биологиялық
объектілерде жасаудың алдын
алу
бойынша
шаралар
қабылдау
арқылы
іске
асырылатын
биологиялық
қауіпсіздікті қамтамасыз ету
жөніндегі шаралар кешені;)

73.

9-баптың
9-бап.
Биологиялық
11) тармақ- қауіпсіздік саласындағы уәкілетті
шасы
органның құзыреті
Биологиялық
қауіпсіздік
саласындағы уәкілетті органның
құзыретіне:
…
11)
биологиялық
тәуекелдерді
бағалау
әдістемелерін келісу;

9-баптың
11)
тармақшасындағы
«биологиялық
тәуекелдерді
бағалау»
деген
сөздер
«биологиялық
тәуекелдерді
басқару»
деген
сөздермен
ауыстырылсын;

Депутаттар
З.А. Камасова
Г.А. Нұрымова
Л.П. Павловец
Ж.Т. Телпекбаева

Қабылданды

Заң
жобасының
14-бабының 2-тармағына
сәйкес
биологиялық
қатерлерді
бағалау
биорискаларды
басқару
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элементі
болып
табылатындықтан,
әдістеме
атауының
өзгеруі;
74.

9-баптың
жаңа 13)
тармақшасы

9-бап.
Биологиялық
қауіпсіздік саласындағы уәкілетті
органның құзыреті
Биологиялық
қауіпсіздік
саласындағы уәкілетті органның
құзыретіне:
…
жоқ.

9-бап мынадай мазмұндағы
жаңа
13)
тармақшамен
толықтырылсын:
«13)
биологиялық
тәуекелдерді сыртқы бағалау
тиімділігінің
мониторингі
критериилерін әзірлейді және
бекітеді;»;

Депутаттар
Ғ.А. Елеуов
З.А. Камасова
Д.Қ. Мыңбай
Г.А. Нұрымова
Н.Ж. Ожаев
Л.П. Павловец
А.М. Рахымжанов
Е.В. Смайлов
И.В. Смирнова
Ж.Д. Сүлейменова

Қабылданды

13) осы Заңның 10-бабының
Келесі
тармақшалардың
3-тармағында
көрсетілген нөмірленуі тиісінше өзгертілсін;
мемлекеттік органдар жүргізетін
биологиялық қатерлерді сыртқы
Биологиялық
бағалау тиімділігінің мониторингі;
қауіпсіздік
ұлттық
қауіпсіздіктің жеке түрі
ретінде
ерекшеленетіндіктен,
бүкіл
ел
үшін
қолданылатын
биологиялық қауіптерді
басқару тәртібі болуы
керек. Демек, уәкілетті
мемлекеттік
орган
биорискаларды
басқарудың
тәртібін
әзірлеуге
тиіс,
ол
биорискалардың барлық
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салалық
бағалаулары
негізінде биорискалардың
деңгейлерін шектейді;
75.

9-баптың
9-бап.
Биологиялық
15) тармақ- қауіпсіздік саласындағы уәкілетті
шасы
органның құзыреті
Биологиялық
қауіпсіздік
саласындағы уәкілетті органның
құзыретіне:
…
15) биологиялық қауіпсіздік
саласындағы нысаналы ғылыми,
ғылыми-техникалық
бағдарламаларды
және
гранттық ғылыми жобаларды
келісу;

9-баптың
15)
Депутаттар
тармақшасындағы
«ғылымиД.Қ. Мыңбай
техникалық бағдарламаларды
Ж.Н. Нұрманбетова
және
гранттық
ғылыми
жобаларды келісу» деген сөздер
«Ғылым
туралы»
Қазақстан
«ғылыми–техникалық
жобаларды
және Республикасының Заңына
бағдарламаларды»
деген сәйкес келтіру.
сөздермен ауыстырылсын;

76.

9-баптың
9-бап.
Биологиялық
9-баптың 16) тармақшасы
16) тармақ- қауіпсіздік саласындағы уәкілетті «қамтамасыз
ету»
деген
шасы
органның құзыреті
сөздерден кейін «мәселелері»
Биологиялық
қауіпсіздік деген сөзбен толықтырылсын;
саласындағы уәкілетті органның
құзыретіне:
…
16)
халықаралық
ұйымдарда
Қазақстан
Республикасының
атынан
биологиялық
қауіпсіздікті
қамтамасыз ету бойынша өкілдік
ету;

Депутат
Д.Қ. Мыңбай

Қабылданды

Қабылданды

Уәкілетті орган елдің
мүдделерін
білдіретін
халықаралық
ұйымдар
шеңберін
кеңейту
мақсатында;
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77.

9-баптың
9-бап.
Биологиялық
18) тармақ- қауіпсіздік саласындағы уәкілетті
шасы
органның құзыреті
Биологиялық
қауіпсіздік
саласындағы уәкілетті органның
құзыретіне:
…
18)
Қазақстан
Республикасының
заңнамасында көзделген өзге де
өкілеттіктерді жүзеге асыру
жатады.

9-баптың 18) тармақшасы
Депутаттар
мынадай редакцияда жазылсын:
Ғ.А. Елеуов
«18)
Осы
Заңда,
Л.П. Павловец
Қазақстан Республикасының
Ж.Д. Сүлейменова
өзге де заңдарында, Қазақстан
Республикасы Президенті мен
«Құқықтық актілер
Үкіметінің
актілерінде
Қазақстан
көзделген өзге де өкілеттіктерді туралы»
Республикасы
Заңының
жүзеге асыру жатады.»;
талаптарына
сәйкес
келтіру.

Қабылданды

78.

10-баптың
тақырыбы

10-бап.
Мемлекеттік
10-баптың
тақырыбы Әлеуметтік-мәдени даму
органдардың құзыреті
«органдардың» деген сөзден
комитеті
Заң
жобасының
кейін «биологиялық қауіпсіздік
саласындағы» деген сөздермен тақырыбына
сәйкес
толықтырылсын;
келтіру.

Қабылданды

79.

10-баптың
1-тармағының
3) тармақшасы

10-бап.
Мемлекеттік
10-баптың 1-тармағының 3)
органдардың құзыреті
тармақшасы мынадай редакцияда
1. Биологиялық қауіпсіздікті жазылсын:
қамтамасыз
етуді
Қазақстан
Республикасының заңнамасында
белгіленген
құзырет
шегінде
мынадай мемлекеттік органдар:
…
3) өсімдіктер карантині және
оларды қорғау жөніндегі уәкілетті
орган;
«3) өсімдіктер карантині
жөніндегі уәкілетті орган;»;

Қабылданды

Әлеуметтік-мәдени даму
комитеті
«Өсімдіктер
карантині
туралы»
Қазақстан Республикасы
Заңының 1-бабының 10)
тармақшасына
сәйкес
келтіру;
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80.

10-баптың
1-тармағының
жаңа
4) тармақшасы

10-бап.
Мемлекеттік
10-баптың
1-тармағы
органдардың құзыреті
мынадай мазмұндағы жаңа 4)
1. Биологиялық қауіпсіздікті тармақшамен толықтырылсын:
қамтамасыз
етуді
Қазақстан
Республикасының заңнамасында
белгіленген
құзырет
шегінде
мынадай мемлекеттік органдар:
…
жоқ;
«4) өсімдіктерді қорғау
саласындағы уәкілетті орган;»;

Әлеуметтік-мәдени даму
комитеті

Қабылданды

«Өсімдіктерді қорғау
туралы»
Қазақстан
Республикасы Заңының 1бабының
17)
тармақшасына
сәйкес
келтіру;

Тармақшалардың
кейінгі
нөмірленуі тиісінше өзгертілсін;
Осыған ұқсас түзетулер заң
жобасының бүкіл мәтіні бойынша
ескерілсін;
81.

10-баптың
1-тармағының 6)
және жаңа
7) тармақшалары

10-бап.
Мемлекеттік
10-баптың 1-тармағының 6)
Депутаттар
органдардың құзыреті
тармақшасы алып тасталсын;
З.А. Камасова
1. Биологиялық қауіпсіздікті
Г.А. Нұрымова
қамтамасыз
етуді
Қазақстан
Кейінгі
тармақшалардың
Ж. Т. Телпекбаева
Республикасының заңнамасында нөмірленуі тиісінше өзгертілсін.
«Білім
туралы»
белгіленген
құзырет
шегінде
Заңның
мынадай мемлекеттік органдар:
1-бабының
13)
…
тармақшасы білім беру
саласындағы
уәкілетті
орган
білім
беру
саласындағы басшылықты
6) білім және ғылым
және
салааралық
саласындағы уәкілетті орган;
үйлестіруді
жүзеге

Қабылданды
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асыратын
Қазақстан
Республикасының
орталық атқарушы органы
екенін бекітеді. Бұл ретте
«Ғылым туралы» Заңның
1-бабының
19)
тармақшасына
сәйкес
ғылым
саласындағы
уәкілетті орган - бұл
ғылым және ғылымитехникалық
қызмет
саласындағы салааралық
үйлестіруді
және
басшылықты
жүзеге
асыратын
мемлекеттік
орган;
Биологиялық
қауіпсіздік
мәселелерін
реттеуде
білім
беру
саласының
жоқтығын
ескере отырып. ҚР БҒМ
осы
бөлікте
иммунопрофилактикалық
препараттар
мен
медициналық бұйымдарды
өндіру
бойынша
биозертханалардың
қызметін реттеуді, сондайақ
ғылыми
қызметке
жататын және білім беру
мәселелерімен
байланысты
емес
өнеркәсіптік
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микроорганизмдердің
ұлттық коллекцияларын
жүргізуді жүзеге асырады.
82.

10-баптың
1-тармағының
7) (жаңа)
тармақшасы

10-бап.
Мемлекеттік
10-баптың
1-тармағы
органдардың құзыреті
мынадай мазмұндағы жаңа 6)
1. Биологиялық қауіпсіздікті тармақшамен толықтырылсын:
қамтамасыз
етуді
Қазақстан
Республикасының заңнамасында
белгіленген
құзырет
шегінде
мынадай мемлекеттік органдар:
…
жоқ;

Әлеуметтік-мәдени даму
комитеті

Қабылданды

«Ғылым
туралы»
Қазақстан Республикасы
Заңының 1-бабының 19)
тармақшасына
сәйкес
келтіру;

«6) ғылым саласындағы
уәкілетті орган;»;

83.

10-баптың
1-тармағының
7) тармақшасы

Келесі
тармақшалардың
нөмірленуі тиісінше өзгертілсін;
10-бап.
Мемлекеттік
10-баптың 1-тармағының 7)
органдардың құзыреті
тармақшасы мынадай редакцияда
1. Биологиялық қауіпсіздікті жазылсын:
қамтамасыз
етуді
Қазақстан
Республикасының заңнамасында
белгіленген
құзырет
шегінде
мынадай мемлекеттік органдар:
…
7) қорғаныс саласындағы
«7)
Қазақстан
уәкілетті орган;
Республикасы
Қорғаныс
министрлігі;»;

Әлеуметтік-мәдени даму
комитеті

Қабылданды

«Қазақстан
Республикасының
қорғанысы және Қарулы
Күштері
туралы»
Қазақстан Республикасы
Заңының 22-бабының 1тармағына сәйкес келтіру;
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84.

10-баптың
1-тармағының
8) тармақшасы

10-бап.
Мемлекеттік
10-баптың 1-тармағының 8)
органдардың құзыреті
тармақшасы алып тасталсын;
1. Биологиялық қауіпсіздікті
қамтамасыз
етуді
Қазақстан
Республикасының заңнамасында
белгіленген
құзырет
шегінде
мынадай мемлекеттік органдар:
Келесі
тармақшалардың
…
нөмірленуі тиісінше өзгертілсін;
8) терроризмге қарсы ісқимыл саласындағы қызметті
үйлестіру жөніндегі уәкілетті
мемлекеттік орган;

Депутат
Б. Н. Торғаев
Қаралып
отырған
норманың
11)
тармақшасында
көрсетілген
ұлттық
қауіпсіздік
органдары
«Терроризмге қарсы ісқимыл
туралы» және
«Экстремизмге қарсы ісқимыл туралы» заңдарға
сәйкес уәкілетті орган
болып табылады.
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85.

10-баптың
1-тармағының
9) тармақшасы

10-бап.
Мемлекеттік
10-баптың 1-тармағының 9)
Депутаттар
органдардың құзыреті
тармақшасы мынадай редакцияда
Д.Қ. Мыңбай
1. Биологиялық қауіпсіздікті жазылсын:
Ж.Н. Нұрманбетова
қамтамасыз
етуді
Қазақстан
«9)
мемлекеттік
кіріс
Республикасының заңнамасында органдары;»;
Заң
жобасының
белгіленген
құзырет
шегінде
Үкіметтік
нұсқасында
...
мынадай мемлекеттік органдар:
биоқауіпсіздікті
қамтамасыз
ететін
....
мемлекеттік орган ретінде
кеден
саясаты
9)
кеден
саясаты
саласындағы
уәкілетті
аясындағы уәкілетті орган;
орган
болып
Ұлттық
…
экономика
министрлігі
көзделген.
Бұл ретте реттеуді
кеден ісі саласындағы
уәкілетті орган (Қаржы
министрлігі)
жүзеге
асыратын ПБА-ны әкелу

Қабылданды
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және
әкету
кезінде
биоқауіпсіздік қамтамасыз
етілуге тиіс.
«Қазақстан
Республикасындағы
кедендік реттеу туралы»
Қазақстан Республикасы
Кодексінің
3-бабы
1тармағының
38)
тармақшасына, 10-бабы 1тармағына
сәйкес
Қазақстан
Республикасындағы
кедендік
реттеуді
Мемлекеттік
кіріс
органдары
жүзеге
асырады.
Сондай-ақ
«Сауда
қызметін
реттеу
туралы»Қазақстан
Республикасы Заңының 75-бабының 3-тармағына
сәйкес
Еуразиялық
экономикалық
одақтың
кедендік
шекарасымен
тұспа-тұс
келмейтін
Қазақстан
Республикасының
Мемлекеттік
шекарасы
арқылы
өткізілетін
тауарлардың
жекелеген
түрлеріне қатысты тыйым
салулар мен шектеулердің
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86.

10-баптың
2-тармағының
1) тармақшасы

10-бап.
Мемлекеттік
10-баптың 2-тармағының 1)
органдардың құзыреті
тармақшасындағы «қауіпсіздік
аясындағы»
деген
сөздер
...
«қауіпсіздік
саласындағы»
2.
Биологиялық
қауіпсіздікті қамтамасыз етуді осы деген сөздермен ауыстырылсын;
баптың
1-тармағында
көрсетілген
мемлекеттік органдар Қазақстан
Республикасының заңнамасында
белгіленген құзыреті шегінде,
оның ішінде:
1) биологиялық қауіпсіздік
аясындағы мемлекеттік саясатты
іске асыруға қатысу;

87.

10-баптың
2-тармағының
2) тармақшасы

10-бап.
Мемлекеттік
органдардың құзыреті
..
2. Биологиялық қауіпсіздікті
қамтамасыз етуді осы баптың 1тармағында
көрсетілген
мемлекеттік органдар Қазақстан
Республикасының заңнамасында

сақталуын
бақылауды
мемлекеттік
кіріс
органдары салықтардың
және бюджетке төленетін
төлемдердің
түсуін
қамтамасыз ету саласында
басшылықты
жүзеге
асыратын
мемлекеттік
орган
айқындаған
тәртіппен жүзеге асырады.
Депутат
М.Т. Ерман
Заң жобасының 6бабы 4-тармағының 1)
тармақшасына
сәйкес
келтіру.

10-баптың 2-тармағының 2)
Депутаттар
тармақшасындағы
Д.Қ. Мыңбай
«биологиялық
қауіпсіздік
Ж.Н. Нұрманбетова
саласындағы»
деген сөздер
алып тасталсын;
Артық нақтылау.

Қабылданды
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88.

10-баптың
2-тармағының
3) тармақшасы

белгіленген құзыреті шегінде,
оның ішінде:
…
2)
Қазақстан
Республикасының ақпаратқа қол
жеткізу
туралы
заңнамасына
сәйкес биологиялық қауіпсіздік
саласындағы
биологиялық
қатерлер тәуекелдерін туғызатын
жағдайлар туралы жұртшылыққа
ақпарат беру;
10-бап.
Мемлекеттік
органдардың құзыреті
..
2. Биологиялық қауіпсіздікті
қамтамасыз етуді осы баптың 1тармағында
көрсетілген
мемлекеттік органдар Қазақстан
Республикасының заңнамасында
белгіленген құзыреті шегінде,
оның ішінде:
…
3) биологиялық қауіпсіздікті
қамтамасыз
ету
саласындағы
мемлекеттік ақпараттық жүйеге
биологиялық
қауіпсіздік
саласындағы
есепке
алуды,
мониторингті және болжауды
(модельдеуді)
жүргізу
қағидаларына сәйкес биологиялық
қауіпсіздікті
қамтамасыз
ету
саласындағы
тиісті

10-баптың 2-тармағының 3)
тармақшасы
«статистикалық
және өзге де құжатталған
мәліметтерді» деген сөздер
«тиісті
статистикалық
ақпаратты және өзге де есептік
және есептік құжаттаманы
(ақпаратты)
ұсыну;» деген
сөздермен ауыстырылсын;

Депутат
Н.Ж. Ожаев
«Мемлекеттік статистика
туралы» ҚР Заңына сәйкес
келтіру,
оған
сәйкес
«статистикалық ақпарат»
анықтамасы
көзделген,
мазмұны мен нысаны
биологиялық қауіпсіздік
саласында есепке алуды,
мониторингті
және
болжауды (модельдеуді)
жүргізу
қағидаларында
айқындалатын болады.
Сонымен қатар, әкімшілік
деректер
ЕГИС-те
ұсынылған
ақпарат
тізімінен
шықпайды,
өйткені
олар
«басқа
құжатталған
ақпарат»
ұғымына енеді. Ұсынылып
отырған редакция жұмыс
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тәртібімен
Статистика
жөніндегі
уәкілетті
органмен
(ҚР
Стратегиялық жоспарлау
және
реформалар
жөніндегі
агенттігі)
келісілген;
10-бап.
Мемлекеттік
10-баптың 2-тармағының 3)
Депутаттар
органдардың құзыреті
тармақшасы
мынадай
Д.Қ. Мыңбай
..
редакцияда жазылсын:
А.С. Құспан
2. Биологиялық қауіпсіздікті
қамтамасыз етуді осы баптың 1Биологиялық қауіпсіздікті
тармағында
көрсетілген
«3)
биологиялық қамтамасыз
ету
мемлекеттік органдар Қазақстан қауіпсіздік саласындағы есепке биологиялық
Республикасының заңнамасында алуды, мониторингті жүргізу қауіпсіздіктің жай-күйіне
белгіленген құзыреті шегінде, және
болжау
(модельдеу) қол жеткізу үшін белгілі
оның ішінде:
қағидаларына
сәйкес бір
іс-қимылдарды
…
биологиялық
қауіпсіздік білдіреді
және
заң
3) биологиялық қауіпсіздікті саласындағы
статистикалық жобасында
мемлекеттік
құзыреті,
қамтамасыз
ету
саласындағы ақпаратты және өзге де есепке органдардың
мемлекеттік ақпараттық жүйеге алу
мен
есептік олардың өзара іс-қимылы
биологиялық
қауіпсіздік құжаттамаларды
(ақпаратты) және т. б. мәселелерді
реттейтін
нормаларда
саласындағы
есепке
алуды, беру;»;
мониторингті және болжауды
пайдаланылады..
(модельдеуді)
жүргізу
Қазақстан
қағидаларына сәйкес биологиялық
Республикасының қорғалу
қауіпсіздікті
қамтамасыз
ету
жай-күйі
ретінде
биологиялық
саласындағы тиісті статистикалық
қауіпсіздіктің өзі осы
және
өзге
де
құжатталған
Заңның қолданылу саласы
мәліметтерді ұсыну;
болуға тиіс, бұл да заң
жобасының
атауынан
келіп шығады. Осыған
статистикалық және өзге де
құжатталған мәліметтерді ұсыну;

89.

10-баптың
2-тармағының
3) тармақшасы
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90.

10-баптың
2-тармағының
4) тармақшасы

10-бап.
Мемлекеттік
органдардың құзыреті
..
2. Биологиялық қауіпсіздікті
қамтамасыз етуді осы баптың 1тармағында
көрсетілген
мемлекеттік органдар Қазақстан
Республикасының заңнамасында
белгіленген құзыреті шегінде,
оның ішінде:
…
4) биологиялық қауіпсіздік
саласындағы уәкілетті органмен
биологиялық
қауіпсіздікті
қамтамасыз ету мәселелеріне
байланысты
нормативтік
құқықтық актілерді келісу;

ұқсас
терминология
Ұлттық
қауіпсіздік
мәселелері
жөніндегі
заңнамада
да
қолданылады.
. Заң
жобасының
мәтінін
терминдерді баяндаудың
біркелкілігіне келтіру.
10-баптың 2-тармағының 4)
Депутаттар
тармақшасы
мынадай
З.А. Камасова
редакцияда жазылсын:
Г.А. Нұрымова
«4)
биологиялық
қауіпсіздік
саласындағы
Заң жобасының 1уәкілетті органмен биологиялық бабы 1-тармағының 3)
қауіпсіздікті қамтамасыз ету тармақшасына сәйкес
мәселелерімен
байланысты келтіру.
нормативтік
құқықтық
актілердің,
нормативтік
техникалық
құжаттардың,
ұлттық
және
(немесе)
мемлекетаралық
стандарттардың
жобаларын
келісу;»;
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91.

10-баптың
2-тармағының
5) тармақшасы

10-бап.
Мемлекеттік
органдардың құзыреті
..
2. Биологиялық қауіпсіздікті
қамтамасыз етуді осы баптың 1тармағында
көрсетілген
мемлекеттік органдар Қазақстан
Республикасының заңнамасында
белгіленген құзыреті шегінде,
оның ішінде:
…
5)
биологиялық
тәуекелдерді
бағалау
әдістемелерін әзірлеу және бекіту
арқылы жүзеге асырады.

10-баптың 2-тармағының 5)
тармақшасындағы
«биологиялық
тәуекелдерді
бағалау»
деген
сөздер
«биологиялық
тәуекелдерді
басқару»
деген
сөздермен
ауыстырылсын;

10-баптың
2-тармағы
Депутаттар
мынадай
мазмұндағы
6)
Д.Қ. Мыңбай
тармақшамен толықтырылсын:
Ж.Н. Нұрманбетова
«6) осы Заңда, Қазақстан
«Құқықтық актілер
Республикасының
өзге
де
Заңның
заңдарында,
Қазақстан туралы»
сәйкес
Республикасы Президенті мен талаптарына
Үкіметінің
актілерінде келтіру.
көзделген өкілеттіктерді жүзеге
асыру
арқылы
жүзеге
асырады.»;

92.

10-баптың
2-тармағының
6) тармақшасы

10-бап.
Мемлекеттік
органдардың құзыреті
..
2. Биологиялық қауіпсіздікті
қамтамасыз етуді осы баптың 1тармағында
көрсетілген
мемлекеттік органдар Қазақстан
Республикасының заңнамасында
белгіленген құзыреті шегінде,
оның ішінде:
…
6) жоқ;

93.

10-баптың
3-тармағы

10-бап.
Мемлекеттік
10-баптың
3-тармағының
органдардың құзыреті
бірінші
бөлігінің
бірінші
..
абзацындағы
«Халықтың

Депутаттар
З.А. Камасова
Г.А. Нұрымова
Л.П. Павловец
Ж.Т. Телпекбаева
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Заң жобасының 14бабының
2-тармағына
сәйкес
биологиялық
қатерлерді
бағалау
биорискаларды
басқару
элементі
болып
табылатындықтан,
әдістеме
атауының
өзгеруі;

Депутат
А.С. Құспан
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бірінші
бөлігінің
бірінші
абзацы
және
екінші
бөлігі

3.
Халықтың
санитариялықэпидемиологиялық
саламаттылығы
аясындағы,
ветеринария,
өсімдіктер
карантині, өсімдіктерді қорғау,
білім және ғылым саласындағы
мемлекеттік
органдар,
осы
баптың 2-тармағында көрсетілген
функциялардан басқа, Қазақстан
Республикасының заңнамасында
белгіленген құзыреті шегінде:
...
Осы тармақтың бірінші
бөлігінің
1)
және
6)
тармақшаларында
көзделген
функцияларды
өсімдіктер
карантині, өсімдіктерді қорғау
саласындағы уәкілетті орган
жүзеге асырмайды.

санитариялықэпидемиологиялық
саламаттылығы
аясындағы,
ветеринария,
өсімдіктер
карантині, өсімдіктерді қорғау,
білім және ғылым саласындағы
мемлекеттік органдар,» деген
сөздер
«Халықтың
санитариялықэпидемиологиялық
саламаттылығы саласындағы
мемлекеттік
орган,
ветеринария,
өсімдіктерді
қорғау,
ғылым
салаларындағы,
өсімдіктер
карантині жөніндегі уәкілетті
органдар» деген сөздермен
ауыстырылсын;
10-баптың
3-тармағының
екінші бөлігіндегі «өсімдіктер
карантині, өсімдіктерді қорғау
саласындағы» деген сөздер
«өсімдіктер
карантині
жөніндегі, өсімдіктерді қорғау
саласындағы» деген сөздермен
ауыстырылсын;

«Халық денсаулығы
және денсаулық сақтау
жүйесі
туралы»
ҚР
Кодексінің
1-бабының
286)
тармақшасына,
«Ветеринария
туралы»
ҚРЗ
1-бабының
21)
тармақшасына,
«Өсімдіктер
карантині
туралы» ҚРЗ 1-бабының
10)
тармақшасына,
«Өсімдіктерді
қорғау
туралы» ҚРЗ 1-бабының
17)
тармақшасына,
«Ғылым туралы» ҚРЗ 1бабының
19)
тармақшасына
сәйкес
келтіру.
Заң
жобасының
тұжырымдамасына сәйкес
білім беру саласындағы
уәкілетті орган тізілім
жүргізбейді;

Нормаларды
баяндаудың
біркелкілігі мақсатында заң
жобасының
бүкіл
мәтіні
бойынша осыған ұқсас түзетулер
ескерілсін;
75

94.

95.

10-баптың
3-тармағының
жаңа 1)
тармақшасы

10-баптың
3-тармағының
1) тармақшасы

10-бап.
Мемлекеттік
органдардың құзыреті
..
3.
Халықтың
санитариялықэпидемиологиялық
саламаттылығы
аясындағы,
ветеринария,
өсімдіктер
карантині, өсімдіктерді қорғау,
білім және ғылым саласындағы
мемлекеттік
органдар,
осы
баптың 2-тармағында көрсетілген
функциялардан басқа, Қазақстан
Республикасының заңнамасында
белгіленген құзыреті шегінде:
Жоқ.
10-бап.
Мемлекеттік
органдардың құзыреті
..
3.
Халықтың
санитариялықэпидемиологиялық
саламаттылығы
аясындағы,
ветеринария,
өсімдіктер
карантині, өсімдіктерді қорғау,
білім және ғылым саласындағы
мемлекеттік
органдар,
осы
баптың 2-тармағында көрсетілген
функциялардан басқа, Қазақстан
Республикасының заңнамасында
белгіленген құзыреті шегінде:

10-баптың
3-тармағы
мынадай мазмұндағы жаңа 1)
тармақшамен толықтырылсын:
«1) патогенді биологиялық
агенттермен жұмыс істеуді
жүзеге
асыратын
субъектілердің,
ықтимал
қауіпті
биологиялық
объектілердің
тізілімдерін
жүргізуді;»;

Депутат
М.Т. Ерман

Қабылданды

Заң жобасын 10баптың 3-тармағының 3)
тармақшасына, 16-баптың
2-тармағының
1)
тармақшасына
сәйкес
келтіру;

Келесі
тармақшалардың
нөмірленуі тиісінше өзгертілсін.

10-баптың
3-тармағының
Депутат
бірінші бөлігі 1) тармақшасында:
М.Т. Ерман
орыс тіліндегі мәтініне
өзгеріс енгізілді, қазақ тіліндегі
Заң жобасының 25мәтіні өзгермейді;
бабының
2-тармағына
сәйкес келтіру.
«ықтимал
қауіпті
биологиялық объектілердің,»
деген сөздер алып тасталсын;
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1)
ықтимал
қауіпті
биологиялық
объектілердің,
патогендіктің I және II тобындағы
патогенді
биологиялық
агенттердің, патогендіктің I және II
тобындағы патогенді биологиялық
агенттермен жұмысты жүзеге
асыратын
мамандардың
тізілімдерін жүргізуді;
96.

10-баптың
3-тармағының
4) тармақшасы

10-бап.
Мемлекеттік
органдардың құзыреті
..
3. Халықтың санитариялықэпидемиологиялық
саламаттылығы
аясындағы,
ветеринария, өсімдіктер карантині
және оларды қорғау, білім және
ғылым саласындағы мемлекеттік
органдар,
осы
баптың
2тармағында
көрсетілген
функциялардан басқа, Қазақстан
Республикасының заңнамасында
белгіленген құзыреті шегінде:
…
3)
патогенді
биологиялық
объектілермен жұмыс істеуді
жүзеге асыратын субъектілердің
қызметін есепке алуды және
мониторингтеуді;

10-баптың 3-тармағының 3)
тармақшасы мынадай редакцияда
жазылсын:
«3)
осы
Заңға
және
Қазақстан Республикасының
заңнамасына
сәйкес
биологиялық
қауіпсіздік
саласындағы есепке алуды
және мониторингті;»;

Депутаттар
Д.Қ. Мыңбай
Ж.Н. Нұрманбетова

Қабылданды

Заң
жобасының
нормаларына
сәйкес
есепке
алу
мен
мониторингті халықтың
санитариялықэпидемиологиялық
саламаттылығы
саласындағы мемлекеттік
органдар,
ветеринария,
өсімдіктерді
қорғау,
ғылым,
өсімдіктер
карантині
саласындағы
уәкілетті
органдар
патогенді
биологиялық
агенттермен жұмыс істеуді
жүзеге
асыратын
субъектілердің қызметіне
қатысты ғана емес жүзеге
асырады. Заң жобасының
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97.

10-баптың
3-тармағының
5) тармақшасы

16-бабында
ықтимал
қауіпті
объектілердің,
патогендігі I және II
топтардың
патогенді
биологиялық агенттерінің
тізілімдерін жүргізу де
көзделген,
патогендігі І және ІІ
топтағы
патогенді
биологиялық агенттермен
жұмыс істейтін мамандар,
табиғи ортаның аумақтары
мен
компоненттеріне
зерттеу жүргізу және т. б.
Заң жобасының 10-бабы 3Депутаттар
тармағының 5) тармақшасы
Д.Қ. Мыңбай
мынадай редакцияда жазылсын:
Ж.Н. Нұрманбетова
«5)
биологиялық
Білім және ғылым
қауіпсіздік
саласында
заңнама
кадрларды
кәсіптік саласындағы
сәйкес
даярлаудың, қайта даярлаудың талаптарына
және біліктілігін арттырудың келтіру;
үлгілік
бағдарламаларын
әзірлеуді және бекітуді;»;

10-бап.
Мемлекеттік
органдардың құзыреті
..
3. Халықтың санитариялықэпидемиологиялық
саламаттылығы
аясындағы,
ветеринария, өсімдіктер карантині
және оларды қорғау, білім және
ғылым саласындағы мемлекеттік
органдар,
осы
баптың
2тармағында
көрсетілген
функциялардан басқа, Қазақстан
Республикасының заңнамасында
Осыған ұқсас өзгерістерді
белгіленген құзыреті шегінде:
заң жобасының бүкіл мәтіні
…
бойынша ескеру керек.
5) биологиялық қауіпсіздік
саласында кадрларды кәсіптік
қайта даярлау бағдарламасын
әзірлеуді және бекітуді;

Қабылданды
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98.

10-баптың
3-тармағының
6) тармақшасы

10-бап.
Мемлекеттік
10-баптың 3-тармағының 6)
органдардың құзыреті
тармақшасы
мынадай
редакцияда жазылсын:
..
«6) патогендігі I және II
топтардағы
патогенді
3. Халықтың санитариялық- биологиялық
агенттерімен
эпидемиологиялық
жұмыс
істеуді
жүзеге
саламаттылығы
аясындағы, асыратын
(жұмыс
істеуді
ветеринария, өсімдіктер карантині жүзеге асыру кезінде қосалқы
және оларды қорғау, білім және функцияны
орындайтын)
ғылым саласындағы мемлекеттік шаруашылық
жүргізу
органдар,
осы
баптың
2- құқығындағы
мемлекеттік
тармағында
көрсетілген кәсіпорындардың
мамандары
функциялардан басқа, Қазақстан мен көмекші персоналының
Республикасының заңнамасында еңбегіне ақы төлеудің үлгілік
белгіленген құзыреті шегінде:
жүйесін
әзірлеуді
және
бекітуді;»;
…

Депутат
И.В. Смирнова

Қабылданды

Редакцияны жақсарту

6)
патогендіктің
I-II
тобындағы патогенді биологиялық
агенттермен жұмыс істеуді жүзеге
асыратын,
азаматтық
қызметшілер болып табылмайтын
мемлекеттік
кәсіпорындар
мамандарының және көмекші
персоналының
еңбегіне
ақы
төлеудің үлгілік жүйесін әзірлеуді
және бекітуді;
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99.

10-баптың
3-тармағының
9) тармақшасы

10-бап.
Мемлекеттік
органдардың құзыреті
..
3. Халықтың санитариялықэпидемиологиялық
саламаттылығы
аясындағы,
ветеринария, өсімдіктер карантині
және оларды қорғау, білім және
ғылым саласындағы мемлекеттік
органдар,
осы
баптың
2тармағында
көрсетілген
функциялардан басқа, Қазақстан
Республикасының заңнамасында
белгіленген құзыреті шегінде:
…
9)
коллекциялық
қызметке қатысты есепке алуды,
бақылауды және мониторингті;

Заң жобасының 10-бабы 3Депутаттар
тармағының
9)
Д.Қ. Мыңбай
тармақшасындағы
Ж.Н. Нұрманбетова
«коллекциялық
қызметке
Осы тармақтың 4)
қатысты есепке алуды және
бақылауды»
деген
сөздер тармағында
көзделген
коллекциялық қызметті есепке функциямен қайталануды
алуды»
деген
сөздермен болдырмау мақсатында.
ауыстырылсын;

Қабылданды

100.

10-баптың
10-бап.
Мемлекеттік
3-тармаоргандардың құзыреті
..
ғының
10) тармақ3. Халықтың санитариялықшасы
эпидемиологиялық
саламаттылығы
аясындағы,
ветеринария, өсімдіктер карантині
және оларды қорғау, білім және
ғылым саласындағы мемлекеттік
органдар,
осы
баптың
2тармағында
көрсетілген
функциялардан басқа, Қазақстан
Республикасының заңнамасында
белгіленген құзыреті шегінде:

Заң жобасының 10-бабы 3Депутаттар
тармағы бірінші бөлігінің 10)
Ғ.А. Елеуов
тармақшасындағы «референттік
Л.П. Павловец
(референс) зерттеулер» деген
Ж.Д. Сүлейменова
сөздер «референттік (референс) зерттеулер» деген сөздермен «Құқықтық
актілер
ауыстырылсын;
туралы» ҚРЗ 24-бабының
3-тармағына
сәйкес
«нормативтік
құқықтық
актінің мәтіні әдеби тіл
нормалары
сақтала
отырып жазылады».

Қабылданды
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…
10) референттік (референс)
зерттеулерді
жүзеге
асыруға
рұқсат беру және жүзеге асыру
қағидаларын
әзірлеуді
және
бекітуді жүзеге асырады.
101.

10-баптың
10-бап.
Мемлекеттік
3-тармаоргандардың құзыреті
ғының
..
3. Халықтың санитариялық10) тармақшасы
эпидемиологиялық
саламаттылығы
аясындағы,
ветеринария, өсімдіктер карантині
және оларды қорғау, білім және
ғылым саласындағы мемлекеттік
органдар,
осы
баптың
2тармағында
көрсетілген
функциялардан басқа, Қазақстан
Республикасының заңнамасында
белгіленген құзыреті шегінде:
…
10) референттік (референс)
зерттеулерді
жүзеге
асыруға
рұқсат беру және жүзеге асыру
қағидаларын
әзірлеуді
және
бекітуді жүзеге асырады;

102.

10-баптың
3-тармағының
жаңа

Заң жобасының 10-бабы 3Депутаттар
тармағы бірінші бөлігінің 10)
Д.Қ. Мыңбай
тармақшасы
мынадай
Ж.Н. Нұрманбетова
редакцияда жазылсын:
Редакциясын
«10)
референттік
(референс-) зерттеулерді жүзеге жақсарту.
асыру және жүзеге асыруға
рұқсат
беру
қағидаларын
әзірлеуді және бекітуді;»;

10-бап.
Мемлекеттік
Заң жобасының 10-бабы 3органдардың құзыреті
тармағы бірінші бөлігі мынадай
мазмұндағы 11) тармақшамен
..
3. Халықтың санитариялық- толықтырылсын:
эпидемиологиялық

Депутат
Ғ.А. Елеуов

Қабылданды
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103.

104.

11) тармақ- саламаттылығы
аясындағы,
шасы
ветеринария, өсімдіктер карантині
және оларды қорғау, білім және
ғылым саласындағы мемлекеттік
органдар,
осы
баптың
2тармағында
көрсетілген
функциялардан басқа, Қазақстан
Республикасының заңнамасында
белгіленген құзыреті шегінде:
…
11) жоқ.

«11) патогендік
және
өнеркәсіптік
микроорганизмдердің ұлттық
коллекцияларын
қалыптастыруға,
жүргізуге
және күтіп-ұстауға уәкілетті
ұйымдардың қызметін бюджет
қаражаты есебінен қамтамасыз
етуді жүзеге асырады.»;

ҚР
Үкіметінің
қорытындысына
сәйкес
микроорганизмдердің
ұлттық
коллекцияларының
қызметін республикалық
бюджеттен қаржыландыру
мақсатында
микроорганизмдердің
ұлттық коллекцияларын
жүргізуді ұйымдастыруды
жүзеге асыратын орталық
мемлекеттік органдардың
олардың
қызметін
қамтамасыз ету жөніндегі
өкілеттіктерін заңнамалық
тұрғыдан бекіту қажет.

10-баптың
3-тармағының
екінші
бөлігі

10-бап.
Мемлекеттік
органдардың құзыреті
…
3….
Осы тармақтың 1) және 6)
тармақшаларында
көзделген
функцияларды
өсімдіктер
карантині және оларды қорғау
саласындағы
уәкілетті
орган
жүзеге асырмайды.

10-баптың
3-тармағының
екінші бөлігіндегі «тармақтың»
деген сөзден кейін «бірінші
бөлігінің»
деген
сөздермен
толықтырылсын;

Әлеуметтік-мәдени даму
комитеті

11-баптың
тақырыбы

11-бап. Жергілікті атқарушы
11-баптың тақырыбындағы
органдардың құзыреті
«Жергілікті
атқарушы
органдардың» деген сөздер
«Облыстардың,

Әлеуметтік-мәдени даму
комитеті

Қабылданды

заң техникасы;
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Заң жобасының 11республикалық маңызы бар
бабының
бірінші абзацына
қалалардың,
астананың
жергілікті
атқарушы сәйкес келтіру;
органдарының биологиялық
қауіпсіздік саласындағы» деген
сөздермен ауыстырылсын;
105.

106.

11-баптың
бірінші
абзацы

11-баптың
2)
тармақшас
ы

11-бап. Жергілікті атқарушы
органдардың құзыреті
Облыстардың (республикалық
маңызы
бар
қалалардың,
астананың) жергілікті атқарушы
органдары
Қазақстан
Республикасының заңнамасында
белгіленген құзыреті және тиісті
әкімшілік-аумақтық бірліктер
шегінде:

11-баптың
бірінші
абзацындағы
«және
тиісті
әкімшілік-аумақтық
бірліктер» деген сөздер алып
тасталсын;

11-бап. Жергілікті атқарушы
органдардың құзыреті
Облыстардың (республикалық
маңызы
бар
қалалардың,
астананың) жергілікті атқарушы
органдары
Қазақстан
Республикасының заңнамасында
белгіленген құзыреті және тиісті
әкімшілік-аумақтық бірліктер
шегінде:
...
2) жергілікті ауқымдағы
төтенше
жағдайлар
кезінде
азаматтық
қорғау
туралы
заңнамаға сәйкес құрылатын

11-баптың
2)
Депутат
тармақшасындағы «азаматтық
Н.Ж. Ожаев
қорғау туралы заңнамаға»
деген
сөздер
«Қазақстан
«Азаматтық
қорғау
Республикасының азаматтық
қорғау туралы заңнамасына» туралы» ҚР Заңының 2деген сөздермен ауыстырылсын; бабына сәйкес келтіру

Әлеуметтік-мәдени даму
комитеті

Қабылданды

Артық нақтылау;
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(2-бап.
Қазақстан
Республикасының азаматтық
қорғау туралы заңнамасы
1. Қазақстан Республикасының
азаматтық қорғау туралы
заңнамасы
Қазақстан
Республикасының
Конституциясына негізделеді,
осы Заңнан және Қазақстан
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жедел
штабтар
шеңберінде
биологиялық қатерлерді болғызбау
және олардың салдарын жою
жөніндегі
мәселелерді
пысықтауды қамтамасыз етеді;
107.

108.

11-баптың
3)
тармақшас
ы

12-баптың
тақырыбы

11-бап. Жергілікті атқарушы
11-баптың 3) тармақшасы
органдардың құзыреті
алып тасталсын;
Облыстардың (республикалық
маңызы
бар
қалалардың,
Келесі
тармақшалардың
астананың) жергілікті атқарушы нөмірленуі тиісінше өзгертілсін;
органдары
Қазақстан
Республикасының заңнамасында
белгіленген құзыреті және тиісті
әкімшілік-аумақтық бірліктер
шегінде:
...
3)
Қазақстан
Республикасының
ақпаратқа
қол жеткізу туралы заңнамасына
сәйкес халықтың биологиялық
қауіпсіздік мәселелері жөніндегі
ақпаратқа
қол
жеткізуін
қамтамасыз етеді;
…
12-бап.
Халықаралық
12-баптың тақырыбындағы
ынтымақтастық
«Халықаралық»
деген
сөз
«Биологиялық
қауіпсіздік
саласындағы халықаралық»
деген сөздермен ауыстырылсын;

Республикасының
өзге
де
нормативтік
құқықтық
актілерінен тұрады.).

Депутаттар
Д.Қ. Мыңбай
Ж.Н. Нұрманбетова

Қабылданды

«Ақпаратқа
қолжетімділік
туралы»
Қазақстан
Республикасының
Заңымен
қайталауды
болғызбауды жою.

Әлеуметтік-мәдени даму
комитеті
Депутаттар
Д.Қ. Мыңбай
Ж.Н. Нұрманбетова

Қабылданды
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109.

12-баптың
1-тармағының
1) тармақшасы

Заң жобасының 12бабының мазмұнына
сәйкес келтіру;
12-бап.
Халықаралық
12-баптың 1-тармағының 1) Әлеуметтік-мәдени даму
ынтымақтастық
тармақшасындағы «және оның
комитеті
1. Мыналар:
азаматтарының» деген сөздер
Депутаттар
…
алып тасталсын.
Д.Қ. Мыңбай
1)
Қазақстан
Ж.Н. Нұрманбетова
Республикасының және оның
азаматтарының
биологиялық
Биоқауіпсіздік
қауіпсіздік саласындағы ұлттық
саласында
азаматтарды
мүдделерін қорғау;
қорғауды
Қазақстан
Республикасының Ұлттық
мүдделерінен
бөлек
басымдық ретінде жеке
белгілеудің қажеті жоқ.
«Ұлттық
қауіпсіздік
туралы»
Қазақстан
Республикасының
Заңында
адам
мен
азаматтың құқықтары мен
бостандықтарын бірінші
болып қамтамасыз ету
Қазақстан
Республикасының негізгі
ұлттық
мүдделерінің
тізбесінде көрсетіледі.
Сондай-ақ,
ҚР
Конституциясының
1бабының
1-тармағына
сәйкес адам, оның өмірі,
құқықтары
мен
бостандықтары

Қабылданды
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мемлекеттің
құндылығы
табылады.

жоғары
болып

12-баптың
1-тармағының
2) тармақшасы

12-бап.
Халықаралық
ынтымақтастық
1. Мыналар:
…
2)
Қазақстан
Республикасының санитариялықэпидемиологиялық,
ветеринариялық,
фитосанитариялық
саламаттылығын қамтамасыз ету;

111.

12-баптың
1-тармағының
3) тармақшасы

12-бап.
Халықаралық
12-баптың 1-тармағының 3) Әлеуметтік-мәдени даму
ынтымақтастық
тармақшасындағы «аясындағы»
комитеті
1. Мыналар:
деген сөз «саласындағы» деген
…
сөзбен ауыстырылсын;
3) биологиялық қауіпсіздік
Заң
жобасының
аясындағы
халықаралық
2-бабына сәйкес келтіру;
тәжірибені қолдану биологиялық
қауіпсіздік
аясындағы
халықаралық ынтымақтастықтың
басымдықтары болып табылады.

112.

12-баптың
1-тармағының
жаңа 4)

12-бап.
ынтымақтастық
1. Мыналар:
…
4) жоқ.

110.

Халықаралық

12-баптың 1-тармағының 2)
тармақшасы
мынадай
редакцияда жазылсын:
«2)
Қазақстан
Республикасының халқының
санитариялықэпидемиологиялық
саламаттылығын,
ветеринариялықсанитариялық
қауіпсіздігін,
қолайлы фитосанитариялық
ахуалын қамтамасыз ету;»;

ең

12-баптың 1-тармағының 3)
тармақшасындағы
«қолдану
биологиялық
қауіпсіздік
аясындағы
халықаралық
ынтымақтастықтың

Депутаттар
Д.Қ. Мыңбай
Ж.Н. Нұрманбетова

Қабылданды

«Халық
денсаулығы
және денсаулық сақтау
жүйесі
туралы»
ҚР
Кодексіне, «Өсімдіктерді
қорғау
туралы»,
«Өсімдіктер
карантині
туралы» ҚР Заңдарына
сәйкес келтіру;

Депутаттар
Ғ.А. Елеуов
З.А. Камасова
Д.Қ. Мыңбай
Г.А. Нұрымова

Қабылданды

Қабылданды

86

тармақшасы

113.

12-баптың
2-тармағының
4) тармақшасы

басымдықтары болып табылады.»
деген сөздер «қолдану;» деген
сөзбен ауыстырылып, мынадай
мазмұндағы 4) тармақшамен
толықтырылсын:

Н.Ж. Ожаев
Л.П. Павловец
А.М. Рахымжанов
Е.В. Смайлов
И.В. Смирнова
Ж.Д. Сүлейменова

«4)
биологиялық
қатерлердің
алдын
алу
Трансшекаралық
мақсатында
халықаралық
патогенді
шарттаға
сәйкес
ақпарат контексте
биологиялық агенттердің
алмасу болып табылады.»;
таралуы
жағдайында
ақпарат алмасу, әсіресе
жедел ақпарат алмасу
биологиялық қауіптерді
азайту үшін
уақтылы
шаралар
қабылдауды
қамтамасыз
ету үшін
маңызды;
Халықаралық
12-баптың 2-тармағының 4) Әлеуметтік-мәдени даму
тармақшасында:
комитеті

12-бап.
ынтымақтастық
…
2. Мыналар:
«қауіпті
биологиялық
…
заттар» деген сөздер «патогенді
4)
қауіпті
биологиялық биологиялық
агенттердің»
заттар пайдаланылатын терроризм деген сөздермен ауыстырылсын;
актілерін болғызбау және олардың
салдарын жою;

Қабылданды

Депутаттар
Ғ.А. Елеуов
З.А. Камасова
Д.Қ. Мыңбай
Г.А. Нұрымова
Н.Ж. Ожаев
Л.П. Павловец
А.М. Рахымжанов
Е.В. Смайлов
И.В. Смирнова
Ж.Д. Сүлейменова
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Заң жобасының 5-бабы
1-тармағының
9тармақшасына
сәйкес
биологиялық қауіпсіздік
қатерлерінің бірі әлеуетті
қауіпті
биологиялық
объектілердегі терроризм
және (немесе) диверсия
актілері және (немесе)
оларды
патогенді
биологиялық агенттерді
пайдалана отырып жасау,
патогенді
биологиялық
агенттерді биологиялық
қару
ретінде
әзірлеу,
өндіру және пайдалану
үшін
биологиялық
технологияларды
және
өзге
де
сабақтас
технологияларды қолдану
болып табылады.
Заң жобасының 1-бабы
1-тармағының
4)
тармақшасына
сәйкес
келтіру.
114.

12-баптың
2-тармағының
4) тармақшасы

12-бап.
Халықаралық
12-баптың 2-тармағының 4) Әлеуметтік-мәдени даму
ынтымақтастық
тармақшасында:
комитеті
…
«терроризм» деген сөзден
2. Мыналар:
кейін «және (немесе) диверсия»
1-баптың
1…
деген
сөздермен тармағының
4)
толықтырылсын;

Қабылданды
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4) қауіпті
биологиялық
«қауіпті
биологиялық
заттар
пайдаланылатын заттар» деген сөздер «патогенді
терроризм актілерін болғызбау биологиялық агенттерге және
және олардың салдарын жою;
(немесе)
ықтимал
қауіпті
биологиялық
объектілерге
қатысты»
деген
сөздермен
ауыстырылсын;

115.

116.

12-баптың
2-тармағының
6) тармақшасы

12-бап.
Халықаралық
12-баптың 2-тармағының 6)
ынтымақтастық
тармақшасындағы «саласында»
…
деген сөз «мәселелері бойынша»
2. Мыналар:
деген сөздермен ауыстырылсын;
…
6)
биологиялық
қауіпсіздікті
қамтамасыз
ету
саласында
халықаралық
ұйымдарда
Қазақстан
Республикасының
мүдделерін
білдіру;

12-баптың
2-тармағының
7) тармақшасы

12-бап.
ынтымақтастық
…
2. Мыналар:
…

Халықаралық

12-баптың 2-тармағының 7)
тармақшасындағы «патогенді»
деген сөз алып тасталсын;

тармақшасына
сәйкес
келтіру;
«Терроризмге қарсы ісқимыл туралы» Қазақстан
Республикасының
1999
жылғы
13
шілдедегі
Заңының 2-бабының және
«Экстремизмге қарсы ісқимыл туралы» Қазақстан
Республикасының
2005
жылғы
18
ақпандағы
Заңының
2-бабының
мазмұнына
сәйкес
редакциясын нақтылау.
Депутат
Д.Қ. Мыңбай

Қабылданды

Уәкілетті органның
елдің
мүдделерін
білдіретін
халықаралық
ұйымдар
шеңберін
кеңейту мақсатында;

Депутат
Д.Қ. Мыңбай

Қабылданды

Біркелкілік
мақсатында заң жобасын
23-бапқа
енгізілген
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117.

118.

7)
Қазақстан
Республикасының заңнамасында
белгіленген тәртіппен патогенді
микроорганизмдер
штамдарын
халықаралық
сақтауға беруге
қатысу;

түзетулерге
келтіру;

12-баптың
2-тармағының
8) тармақшасы

12-бап.
Халықаралық
12-баптың 2-тармағының 8)
ынтымақтастық
тармақшасы алып тасталсын;
…
2. Мыналар:
Тармақтардың
келесі
…
нөмірленуі тиісінше өзгертілсін;
8) биоресурстармен қауіпсіз
жұмыс істеу, қазіргі заманғы
биотехнологиялар
көмегімен
алынған
генетикалық
түрлендірілген
организмдерді
трансшекаралық өткізуді реттеу
және трансшекаралық өткізуді
бақылау;

Әлеуметтік-мәдени даму
комитеті

12-баптың
2-тармағының
9) тармақшасы

12-бап.
Халықаралық
ынтымақтастық
…
2. Мыналар:
…
9)
халықаралық
сипаттағы
биологиялық
қауіпсіздік
саласындағы
төтенше
жағдайларды
оқшаулауға және жоюға қатысу;

12-баптың 2-тармағының 9)
тармақшасы мынадай редакцияда
жазылсын:
«9)
ықтимал
қауіпті
биологиялық объектілерге әсер
ететін және (немесе) патогенді
биологиялық
агенттердің
әсерінен
туындаған
халықаралық
сипаттағы
төтенше
жағдайларды

сәйкес

Қабылданды

Биологиялық
ресурстарға
және
генетикалық
түрлендірілген
организмдерге
байланысты
мәселелер
Қазақстан
Республикасының
Экологиялық кодексінің
нормаларымен реттеледі;
Депутаттар
Д.Қ. Мыңбай
А.С. Құспан
Редакциясын
жақсарту.

Қабылданды

Биологиялық
қауіпсіздікті қамтамасыз
ету
биологиялық
қауіпсіздіктің жай-күйіне
қол жеткізу үшін белгілі
90

оқшаулауға
қатысу;»;

119.

және

іс-қимылдарды
жоюға бір
білдіреді
және
заң
жобасында
мемлекеттік
органдардың
құзыреті,
олардың өзара іс-қимылы
және т. б. мәселелерді
реттейтін
нормаларда
пайдаланылады. Қазақстан
Республикасының қорғалу
жай-күйі
ретінде
биологиялық
қауіпсіздіктің өзі осы
Заңның қолданылу саласы
болуға тиіс, бұл да заң
жобасының
атауынан
келіп шығады. Осыған
ұқсас
терминология
Ұлттық
қауіпсіздік
мәселелері
жөніндегі
заңнамада
да
қолданылады.
Заң
жобасының
мәтінін
терминдерді баяндаудың
біркелкілігіне келтіру.

12-баптың
12-бап.
Халықаралық
12-баптың 2-тармағының 10)
2-тармаынтымақтастық
тармақшасы алып тасталсын;
ғының
…
10) тармақ2. Мыналар:
Тармақтардың
келесі
шасы
…
нөмірленуі тиісінше өзгертілсін;
5)
Қазақстан
Республикасының
биологиялық
қауіпсіздікті қамтамасыз етудің

Депутаттар
Ғ.А. Елеуов
З.А. Камасова
Д.Қ. Мыңбай
Г.А. Нұрымова
Н.Ж. Ожаев
Л.П. Павловец
А.М. Рахымжанов

Қабылданды
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мемлекетаралық
және
халықаралық жүйелеріне және өзге
де халықаралық интеграциялық
бірлестіктерге интеграциялануы,
халықаралық ғылыми алмасуға
қатысуы;
…
10)
әлемдік
ғылыми
қоғамдастыққа
интеграциялануы;
…

120.

121.

Е.В. Смайлов
И.В. Смирнова
Ж.Д. Сүлейменова

Ғылыми
алмасу
мәселелері осы баптың 2тармағының
5)
тармақшасында
қамтылған.
Сонымен
бірге, әлемдік ғылыми
қоғамдастыққа кірігудің
өзі
биологиялық
қауіпсіздікке
әсер
етпейді;;
12-баптың
12-бап.
Халықаралық
12-баптың 2-тармағының 11)
Депутат
2-тармаынтымақтастық
тармақшасы «кадрларды» деген
Д.Қ. Мыңбай
ғының
…
сөздің алдынан «биологиялық
11) тармақ2. Мыналар:
қауіпсіздік саласындағы» деген
Қабылданған
шасы
…
сөздермен толықтырылсын;
түзетулерге
сәйкес
11)
кадрларды
даярлау,
келтіру.
олардың біліктілігін арттыру және
ыми алмасу
қайта
даярлау
саласындағы
мемлекетаралық өзара іс-қимыл;
12-баптың
12-бап.
Халықаралық
12-баптың
2-тармағы
Депутаттар
2-тармаынтымақтастық
мынадай
мазмұндағы
12)
Ғ.А. Елеуов
ғының
…
тармақшамен толықтырылсын:
З.А. Камасова
12) тармақ2. Мыналар:
«12)
патогенді
Д.Қ. Мыңбай
шасы
…
биологиялық
агенттердің
Г.А. Нұрымова
12) жоқ;
трансшекаралық
орын
Н.Ж. Ожаев
…
ауыстыруын реттеу;»;
Л.П. Павловец
А.М. Рахымжанов
Тармақтардың
келесі
Е.В. Смайлов
нөмірленуі тиісінше өзгертілсін;
И.В. Смирнова

Қабылданды
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Ж.Д. Сүлейменова
Генетикалық өзгерген
организмдердің
трансшекаралық
орын
ауыстыру тәуекелдері бар,
халықаралық
міндеттемелер бар;
12-баптың 3-тармағы мынадай
Депутат
ҚҚабылданды
редакцияда жазылсын:
Ғ.А. Елеуов
Қабылдандынд
«3. Биологиялық қауіпсіздік
ыЗаңнама
редакциялық түзету;
саласындағы
халықаралық
бөлімінің
ынтымақтастық ашықтық пен
түзетуімен бірге
басқа
мемлекеттерге
қарсы
қарастыру
бағытталмаушылық қағидатына
негізделген.»;

122.

12-баптың
3-тармағы

12-бап.
Халықаралық
ынтымақтастық
…
3.
Халықаралық
ынтымақтастық
белгіленген
басымдықтар мен бағыттар
шеңберінде
мемлекеттермен
және халықаралық ұйымдармен,
сондай-ақ олардың уәкілетті
өкілдерімен, ведомстволарымен,
органдарымен
және
мекемелерімен
бірге
жүзеге
асырылады.
Осы
жұмыс
Қазақстан
Республикасының
заңнамасына және халықаралық
міндеттемелеріне
сәйкес
жүргізіледі және ашықтық пен
басқа
мемлекеттерге
қарсы
бағытталмаушылық қағидатына
негізделген.

123.

13-баптың
1-тармағының

13-бап.
Биологиялық
13-баптың 1-тармағының 1)
қауіпсіздік
саласындағы тармақшасында:
өлшемшарттар мен сыныптамалар
1. Патогенді биологиялық

Әлеуметтік-мәдени даму
комитеті

Қабылданды
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1) тармақшасы

124.

13-баптың
1-тармағының
1) тармақшасы

агенттермен жұмыс істеу патогенді
биологиялық
агенттердің
патогендік
және
қауіптілік
дәрежесі бойынша сыныптамасына
негізделеді:
1) I топ – өлім деңгейі жоғары
және (немесе) эпидемиялық және
эпизоотиялық ықтималы жоғары
(контагиоздылығы жоғары – оңай
беріледі), тек адамдардың және
(немесе) жануарлардың аса қауіпті
инфекциялық
ауруларын
туғызатын, әдетте, вакциналармен
қорғалмайтын және тиімді терапия
құралдары жоқ, жеке және
қоғамдық қабылдау жоғары деп
сипатталатын
патогенді
биологиялық агенттер;
13-бап.
Биологиялық
қауіпсіздік
саласындағы
өлшемшарттар мен сыныптамалар
1. Патогенді биологиялық
агенттермен жұмыс істеу патогенді
биологиялық
агенттердің
патогендік
және
қауіптілік
дәрежесі бойынша сыныптамасына
негізделеді:
1) I топ – өлім деңгейі жоғары
және (немесе) эпидемиялық және
эпизоотиялық ықтималы жоғары
(контагиоздылығы жоғары – оңай
беріледі), тек адамдардың және
(немесе) жануарлардың аса қауіпті

«I
топ»
деген
сөз
Заң жобасының 10«патогендігі I топ» деген бабы 3-тармағының 1)
сөздермен ауыстырылсын;
және 6) тармақшаларына
сәйкес келтіру;
редакциясын
нақтылау;

13-баптың 1-тармағының 1)
тармақшасындағы «тек» деген
сөз алып тасталсын;

Депутат
Д.Қ. Мыңбай

Қабылданды
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125.

13-баптың
1-тармағының
1) тармақшасы

инфекциялық
ауруларын
туғызатын, әдетте, вакциналармен
қорғалмайтын және тиімді терапия
құралдары жоқ, жеке және
қоғамдық қабылдау жоғары деп
сипатталатын
патогенді
биологиялық агенттер;
13-бап.
Биологиялық
қауіпсіздік
саласындағы
өлшемшарттар мен сыныптамалар
1. Патогенді биологиялық
агенттермен жұмыс істеу патогенді
биологиялық
агенттердің
патогендік
және
қауіптілік
дәрежесі бойынша сыныптамасына
негізделеді:
1) I топ – өлім деңгейі жоғары
және (немесе) эпидемиялық және
эпизоотиялық
ықтималы
жоғары
(контагиоздылығы
жоғары – оңай беріледі), тек
адамдардың
және
(немесе)
жануарлардың
аса
қауіпті
инфекциялық
ауруларын
туғызатын,
әдетте,
вакциналармен қорғалмайтын
және тиімді терапия құралдары
жоқ, жеке және қоғамдық
қабылдау
жоғары
деп
сипатталатын
патогенді
биологиялық агенттер;

13-баптың 1-тармағының 1)
тармақшасындағы «өлім» деген
сөз «өлім (өлім-жітім)» деген
сөздермен ауыстырылсын;
«және
(немесе)
эпидемиялық
және
эпизоотиялық
ықтималы
жоғары
(контагиоздылығы
жоғары – оңай беріледі), тек
адамдардың және (немесе)
жануарлардың аса қауіпті
инфекциялық
ауруларын
туғызатын,
әдетте,
вакциналармен қорғалмайтын
және тиімді терапия құралдары
жоқ, жеке және қоғамдық
қабылдау
жоғары
деп
сипатталатын
патогенді
биологиялық агенттер;» деген
сөздер
«, адамдардың және
(немесе)
жануарлардың
аса
қауіпті инфекциялық ауруларын
туғызатын және ауру жұқтырған
организмнен сау организмге
жеңіл таралатын, әдетте, оларға
қатысты
вакциналармен

Депутаттар
Д.Қ. Мыңбай
Ж.Н. Нұрманбетова

Қабылданды

Патогенділік
критерийлерін
халықаралық жіктеуде
(ДДҰ)қолданылатын
өлшемдермен бірізділікке
келтіру;
«Жоғары
эпидемиологиялық
әлеует», «жоғары жеке
және қоғамдық
қабылдағыштық»
ұғымдары заң жобасында
ашылмаған, осыған
байланысты оларды алып
тастау ұсынылады.
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қорғалмайтын
және
тиімді
терапия құралдары жоқ патогенді
биологиялық агенттер;» деген
сөздермен ауыстырылсын;
126.

13-баптың
1-тармағының
2), 3) және
4) тармақшалары

13-бап.
Биологиялық
қауіпсіздік
саласындағы
өлшемшарттар мен сыныптамалар
...
1.
Патогенді
биологиялық
агенттермен жұмыс істеу патогенді
биологиялық
агенттердің
патогендік
және
қауіптілік
дәрежесі бойынша сыныптамасына
негізделеді:
...
2) II топ – адамның және
(немесе)
жануарлардың
ауыр
инфекциялық немесе паразиттік
ауруын туғызатын, оның ішінде
кейіннен
мүгедек
ететін,
эпидемиялық және эпизоотиялық
ықтималдығы
орташа
(контагиоздылығы
орташа),
вакциналарды қоса алғанда, оларға
қатысты
емдеу
мен
профилактиканың
тиімді
құралдары
мен
тәсілдері
қолжетімді, жеке қабылдау жоғары
және қоғамдық қабылдау орташа
деп
сипатталатын
патогенді
биологиялық агенттер. Бұл топ:
аса
қауіпті
инфекциялық

13-баптың 1-тармағының 2),
3) және 4) тармақшаларындағы
«адамның»
деген
сөздер
«адамдардың» деген сөздермент
ауыстырылсын;

Депутат
А.С. Құспан

Қабылданды

Заң жобасының осы
тармағының
1)
тармақшасына
сәйкес
келтіру.
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ауруларды;
инфекциялық және паразиттік
ауруларды туғызатын патогенді
биологиялық
агенттер
болып
бөлінеді;
3) III топ – адамның және
(немесе)
жануарлардың
инфекциялық немесе паразиттік
ауруын туғызатын не өсімдіктерге
айтарлықтай
зиян
келтіруге
қабілетті, орташа эпидемиялық,
эпизоотиялық
және
эпифитотиялық
ықтималмен
сипатталатын (контагиоздылығы
орташа),
вакциналарды
қоса
алғанда, оларға қатысты емдеу мен
профилактиканың
тиімді
құралдары
мен
тәсілдері
қолжетімді, жеке қабылдау орташа
және қоғамдық қабылдау төмен
деп
сипатталатын
патогенді
биологиялық агенттер. Бұл топқа
инфекциялық және паразиттік
ауруларды, өсімдіктер ауруларын
туғызатын патогенді биологиялық
агенттер жатады;
4) IV топ – адамның және
(немесе)
жануарлардың
инфекциялық немесе паразиттік
ауруын туғызатын не өсімдіктерге
зиян келтіруге қабілетті, төмен
эпидемиялық, эпизоотиялық және
эпифитотиялық
ықтималмен
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сипатталатын (контагиоздылығы
төмен),
вакциналарды
қоса
алғанда, оларға қатысты емдеу мен
профилактиканың
тиімді
құралдары
мен
тәсілдері
қолжетімді, жеке және қоғамдық
қабылдау төмен деп сипатталатын
патогенді биологиялық агенттер.
Бұл топқа инфекциялық және
паразиттік
ауруларды,
өсімдіктердің
ауруларын
туғызатын патогенді биологиялық
агенттер жатады.
127.

13-баптың
1-тармағының
2) тармақшасы

13-бап.
Биологиялық
қауіпсіздік
саласындағы
өлшемшарттар мен сыныптамалар
1.
Патогенді биологиялық
агенттермен жұмыс істеу патогенді
биологиялық
агенттердің
патогендік
және
қауіптілік
дәрежесі бойынша сыныптамасына
негізделеді:
…
2) II топ – адамның және
(немесе)
жануарлардың
ауыр
инфекциялық немесе паразиттік
ауруын туғызатын, оның ішінде
кейіннен
мүгедек
ететін,
эпидемиялық
және
эпизоотиялық
ықтималдығы
орташа
(контагиоздылығы
орташа),
вакциналарды
қоса

13-баптың 1-тармағының 2)
тармақшасында:

Депутаттар
Д.Қ. Мыңбай
Ж.Н. Нұрманбетова

«оның
ішінде
кейіннен
мүгедек ететін,» деген сөздер
алып тасталсын;
«эпидемиялық
және
эпизоотиялық ықтималдығы
орташа
(контагиоздылығы
орташа)» деген сөздер «ауру
жұқтырған организмнен сау
организмге жеңіл таралатын»
деген
сөздермен
ауыстырылсын;
«емдеу
мен
профилактиканың
тиімді
құралдары
мен
тәсілдері
қолжетімді, жеке қабылдау

Бұл
нормада
біз
емдеудің және алдыналудың тиімді құралдары
мен әдістері бар орташа
жұқпалы жұқпалы немесе
паразиттік
ауруларды
тудыратын
патогендік
биологиялық
агенттер
туралы айтамыз. Басқа
нақтылау қажет емес,
өйткені екінші топтағы
аурулар қауіпті ауруларға
жатады
және
адам
ағзасының
немесе
жануардың
жағдайына

Қабылданды
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алғанда, оларға қатысты емдеу мен
профилактиканың
тиімді
құралдары
мен
тәсілдері
қолжетімді,
жеке
қабылдау
жоғары
және
қоғамдық
қабылдау
орташа
деп
сипатталатын
патогенді
биологиялық агенттер. Бұл топ:
аса
қауіпті
инфекциялық
ауруларды;
инфекциялық және паразиттік
ауруларды туғызатын патогенді
биологиялық
агенттер
болып
бөлінеді;

128.

13-баптың
1-тармағының
2) тармақшасы

жоғары
және
қоғамдық байланысты мүгедектікке
қабылдау
орташа
деп ғана емес, өлімге де әкелуі
сипатталатын» деген сөздер мүмкін.
алып тасталсын;
Редакциялық түзету;

«жоғары жеке және
орташа
қоғамдық
қабылдау» ұғымы заң
жобасында
ашылмаған,
осыған байланысты оны
алып
тастау
және
халықаралық
жіктеуде
(ДДҰ)қолданылатын
критерийлермен
біркелкілікке
норманы
келтіру ұсынылады;
13-бап.
Биологиялық
13-баптың 1-тармағының 2) Әлеуметтік-мәдени даму
қауіпсіздік
саласындағы тармақшасында:
комитеті
өлшемшарттар мен сыныптамалар
1.
Патогенді биологиялық
агенттермен жұмыс істеу патогенді
«IІ
топ»
деген
сөз
Заң жобасының 10биологиялық
агенттердің «патогендігі ІI топ» деген бабы 3-тармағының 1)
патогендік
және
қауіптілік сөздермен ауыстырылсын;
және 6) тармақшаларына
дәрежесі бойынша сыныптамасына
сәйкес келтіру;
негізделеді:
…
заң жобасының 132) II топ – адамның және
бабы
1-тармағы
1)
(немесе)
жануарлардың
ауыр
үшінші абзацтағы «және» тармақшасының бірінші
инфекциялық немесе паразиттік деген сөз «және (немесе)» деген абзацына сәйкес келтіру;
ауруын туғызатын, оның ішінде сөздермен ауыстырылсын;
кейіннен
мүгедек
ететін,

Қабылданды
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эпидемиялық және эпизоотиялық
ықтималдығы
орташа
(контагиоздылығы
орташа),
вакциналарды қоса алғанда, оларға
қатысты
емдеу
мен
профилактиканың
тиімді
құралдары
мен
тәсілдері
қолжетімді, жеке қабылдау жоғары
және қоғамдық қабылдау орташа
деп
сипатталатын
патогенді
биологиялық агенттер. Бұл топ:
аса
қауіпті
инфекциялық
ауруларды;
инфекциялық және паразиттік
ауруларды туғызатын патогенді
биологиялық
агенттер
болып
бөлінеді;
129.

13-баптың
1-тармағының
3) және 4)
тармақшалары

13-бап.
Биологиялық
қауіпсіздік
саласындағы
өлшемшарттар мен сыныптамалар
1.
Патогенді
биологиялық
агенттермен жұмыс істеу патогенді
биологиялық
агенттердің
патогендік
және
қауіптілік
дәрежесі бойынша сыныптамасына
негізделеді:
…
3) III топ – адамның және
(немесе)
жануарлардың
инфекциялық немесе паразиттік
ауруын туғызатын не өсімдіктерге
айтарлықтай
зиян
келтіруге

13-баптың 1-тармағының 3)
және 4) тармақшаларында:

Әлеуметтік-мәдени даму
комитеті

Қабылданды

Заң жобасының 10«инфекциялық немесе»,
«инфекциялық және» деген бабы 3-тармағының 1)
сөздер тиісінше «инфекциялық және 6) тармақшаларына
және (немесе)», «инфекциялық сәйкес келтіру;
және (немесе)» деген сөздермен
ауыстырылсын;
заң жобасының 13Осыған ұқсас өзгерістерді бабы
1-тармағы
1)
заң жобасының бүкіл мәтіні тармақшасының бірінші
бойынша ескеру керек.
абзацына сәйкес келтіру;
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қабілетті, орташа эпидемиялық,
эпизоотиялық
және
эпифитотиялық
ықтималмен
сипатталатын (контагиоздылығы
орташа),
вакциналарды
қоса
алғанда, оларға қатысты емдеу мен
профилактиканың
тиімді
құралдары
мен
тәсілдері
қолжетімді, жеке қабылдау орташа
және қоғамдық қабылдау төмен
деп
сипатталатын
патогенді
биологиялық агенттер. Бұл топқа
инфекциялық және паразиттік
ауруларды, өсімдіктер ауруларын
туғызатын патогенді биологиялық
агенттер жатады;
4) IV топ – адамның және
(немесе)
жануарлардың
инфекциялық немесе паразиттік
ауруын туғызатын не өсімдіктерге
зиян келтіруге қабілетті, төмен
эпидемиялық, эпизоотиялық және
эпифитотиялық
ықтималмен
сипатталатын (контагиоздылығы
төмен),
вакциналарды
қоса
алғанда, оларға қатысты емдеу мен
профилактиканың
тиімді
құралдары
мен
тәсілдері
қолжетімді, жеке және қоғамдық
қабылдау төмен деп сипатталатын
патогенді биологиялық агенттер.
Бұл топқа инфекциялық және
паразиттік
ауруларды,
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өсімдіктердің
ауруларын
туғызатын патогенді биологиялық
агенттер жатады.
130.

13-баптың
1-тармағының
3) тармақшасы

13-бап.
Биологиялық
13-баптың 1-тармағының
қауіпсіздік
саласындағы 3) тармақшасында:
өлшемшарттар мен сыныптамалар
«орташа
эпидемиялық,
1. Патогенді биологиялық эпизоотиялық
және
агенттермен жұмыс істеу патогенді эпифитотиялық ықтималмен
биологиялық
агенттердің сипатталатын
патогендік
және
қауіптілік (контагиоздылығы орташа)»
дәрежесі бойынша сыныптамасына деген сөздер «ауру жұқтырған
негізделеді:
организмнен сау организмге
3) патогендігі III топ – таралуы
төмен
деп
адамдардың
және
(немесе) сипатталатын» деген сөздермен
жануарлардың инфекциялық және ауыстырылсын;
(немесе)
паразиттік ауруын
«жеке қабылдау орташа
туғызатын
не
өсімдіктерге және қоғамдық қабылдау төмен
айтарлықтай
зиян
келтіруге деп сипатталатын» деген сөздер
қабілетті, орташа эпидемиялық, алып тасталсын;
«Бұл топқа инфекциялық
эпизоотиялық
және
эпифитотиялық
ықтималмен және (немесе)
паразиттік
сипатталатын
ауруларды,
өсімдіктер
туғызатын
(контагиоздылығы
орташа), ауруларын
вакциналарды қоса алғанда, оларға патогенді
биологиялық
қатысты
емдеу
мен агенттер жатады;» деген екінші
профилактиканың
тиімді сөйлем алып тасталсын;
құралдары
мен
тәсілдері
қолжетімді,
жеке
қабылдау
орташа
және
қоғамдық
қабылдау
төмен
деп
сипатталатын
патогенді

Депутаттар
Д.Қ. Мыңбай
Ж.Н. Нұрманбетова

Қабылданды

Патогенділік
критерийлерін
халықаралық
жіктеуде
(ДДҰ)қолданылатын
өлшемдермен
біркелкілікке келтіру;
«Орташа
эпидемиологиялық,
эпизоотиялық
және
эпифитотикалық әлеует»,
«орташа жеке және төмен
қоғамдық
қабылдау»
ұғымдары заң жобасында
ашылмаған,
осыған
байланысты оларды алып
тастау ұсынылады.
Бұл сөйлем артық,
өйткені
ол
алдыңғы
сөйлемде айтылғандарды
қайталайды;
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биологиялық агенттер. Бұл топқа
инфекциялық және (немесе)
паразиттік
ауруларды,
өсімдіктер
ауруларын
туғызатын
патогенді
биологиялық агенттер жатады;
131.

13-баптың
1-тармағының
4) тармақшасы

13-бап.
Биологиялық
13-баптың 1-тармағының
қауіпсіздік
саласындағы 4) тармақшасында:
өлшемшарттар мен сыныптамалар
«төмен
эпидемиялық,
1. Патогенді биологиялық эпизоотиялық
және
агенттермен жұмыс істеу патогенді эпифитотиялық ықтималмен
биологиялық
агенттердің сипатталатын
патогендік
және
қауіптілік (контагиоздылығы
төмен)»
дәрежесі бойынша сыныптамасына деген сөздер «әдетте, ауру
негізделеді:
жұқтырған организмнен

Патогенділік
критерийлерін
халықаралық
жіктеуде
(ДДҰ)қолданылатын
өлшемдермен
біркелкілікке келтіру;

4) патогендігі IV топ –
адамдардың
және
(немесе)
жануарлардың инфекциялық және
(немесе)
паразиттік ауруын
туғызатын не өсімдіктерге зиян
келтіруге
қабілетті,
төмен
эпидемиялық,
эпизоотиялық
және
эпифитотиялық
ықтималмен
сипатталатын
(контагиоздылығы
төмен),
вакциналарды қоса алғанда, оларға
қатысты
емдеу
мен
профилактиканың
тиімді
құралдары
мен
тәсілдері
қолжетімді, жеке және қоғамдық

эпизоотиялық
және
эпифитотикалық әлеует»,
«жеке
және
төмен
қоғамдық
қабылдау
төмен» ұғымдары заң
жобасында
ашылмаған,
осыған
байланысты
оларды
алып
тастау
ұсынылады.
Бұл сөйлем артық,
өйткені
ол
алдыңғы
сөйлемде айтылғандарды
қайталайды;

Депутаттар
Д.Қ. Мыңбай
Ж.Н. Нұрманбетова

Қабылданды

сау
организмге
«Төмен
таралмайтын»
деген эпидемиологиялық,

сөздермен ауыстырылсын;
«жеке және қоғамдық
қабылдау
төмен
деп
сипатталатын» деген сөздер
алып тасталсын;
«Бұл топқа инфекциялық
және (немесе)
паразиттік
ауруларды,
өсімдіктер
ауруларын
туғызатын
патогенді
биологиялық
агенттер жатады;» деген екінші
сөйлем алып тасталсын;
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қабылдау төмен деп сипатталатын
патогенді биологиялық агенттер.
Бұл топқа инфекциялық және
(немесе) паразиттік ауруларды,
өсімдіктердің
ауруларын
туғызатын патогенді биологиялық
агенттер жатады.
132.

13-баптың
2-тармағы

13-бап.
Биологиялық
13-баптың
2-тармағы
Депутат
қауіпсіздік
саласындағы мынадай
редакцияда
Д.Қ. Мыңбай
өлшемшарттар мен сыныптамалар жазылсын:
«2.
Патогендігі
ІІ
Заң жобасының 232. Патогендігі ІІ топтағы топтағы
енгізілген
патогенді бабына
патогенді биологиялық агенттер биологиялық агенттер болып түзетулерге
сәйкес
болып
табылатын табылатын
келтіру.
аттенуацияланған
штамдары микроорганизмдердің
патогендігі ІІІ топтағы патогенді аттенуацияланған штамдары
биологиялық агенттерге жатады, патогендігі ІІІ топтағы патогенді
патогендігі ІІІ топтағы патогенді биологиялық агенттерге жатады,
биологиялық агенттер болып патогендігі ІІІ топтағы патогенді
табылатын
аттенуацияланған биологиялық агенттер болып
штамдары патогендігі IV топтағы табылатын
патогенді биологиялық агенттерге микроорганизмдердің
жатады.
аттенуацияланған
штамдары
патогендігі IV топтағы патогенді
биологиялық
агенттерге
жатады.»;

Қабылданды

133.

13-баптың
3-тармағы

13-бап.
Биологиялық
13-баптың
3-тармағы
қауіпсіздік
саласындағы мынадай
редакцияда
өлшемшарттар мен сыныптамалар жазылсын:
«3.
Патогенді
3. Патогенді биологиялық биологиялық
агенттерді
аса

Қабылданды

Әлеуметтік-мәдени даму
комитеті
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агенттерді
аса
қауіпті
инфекциялық
аурулар
туғызатындарға
жатқызу
өлшемшарттарын және патогенді
биологиялық агенттердің тізбесін
олардың осы бапта көрсетілген
сыныптамасы,
ескеріле
отырып,Қазақстан
Республикасының
Үкіметі
бекітеді.

134.

13-баптың
3-тармағы

қауіпті инфекциялық аурулар
Заң жобасының 8туғызатындарға
жатқызу бабының 3) тармақшасын
өлшемшарттарын және патогенді қайталайды.
биологиялық агенттердің тізбесін
олардың осы бапта көрсетілген
сыныптамасы,
сондай-ақ
биологиялық
қауіпсіздік
саласындағы
халықаралық
ұйымдардың
ұсынымдары,
биологиялық
тәуекелдерді
бағалау
қорытындылары
ескеріле
отырып
қалыптастырылады.»;

13-бап.
Биологиялық
13-баптың
3қауіпсіздік
саласындағы тармағында:
өлшемшарттар мен сыныптамалар
«сыныптамасы»
деген
сөз
«патогендігі
бойынша
3. Патогенді биологиялық сыныптамасы және қауіптілік
агенттерді
аса
қауіпті деңгейі»
деген
сөздермен
инфекциялық
аурулар ауыстырылсын;
туғызатындарға
жатқызу
«ескеріле
отырып
өлшемшарттарын және патогенді қалыптастырылады»
деген
биологиялық агенттердің тізбесін сөздер
«,
сондай-ақ
олардың осы бапта көрсетілген биологиялық
қауіпсіздік
сыныптамасы, ескеріле отырып саласындағы
халықаралық
қалыптастырылады.
ұйымдардың
ұсынымдары,
биологиялық
тәуекелдерді
бағалау
қорытындылары
ескеріле
отырып
қалыптастырылады.»
деген
сөздермен ауыстырылсын;

Депутат
Д.Қ. Мыңбай
Патогенділік
критерийлерін
халықаралық
жіктеуде
қолданылатын
критерийлермен
үйлестіруді
жеңілдету,
сондай-ақ біздің еліміздегі
биорискаларды бағалауды
жүйелі талдау арқылы
олардың
қолданбалы
мәнін қамтамасыз ету
мақсатында.

Қабылданды
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135.

136.

14-баптың
2-тармағы

14-баптың
2-тармағы

14-бап.
Биологиялық
тәуекелдерді басқару
…
2.
Биологиялық
тәуекелдерді бағалау тәуекелдерді
басқару элементі болып табылады
және
патогенді
биологиялық
агенттермен
жұмыс
істеудің
әртүрлі
аясындағы
ұйымдастырушылық, талдамалық
және практикалық іс-шаралардың,
құралдардың,
әдістердің,
технологиялардың,
көрсетілетін
қызметтердің
жиынтығын
білдіреді.

14-баптың 2-тармағынадағы
«тәуекелдерді басқару» деген
сөздер
«биологиялық
тәуекелдерді басқару» деген
сөздермен ауыстырылсын;

14-бап.
Биологиялық
тәуекелдерді басқару
…
2.
Биологиялық
тәуекелдерді бағалау тәуекелдерді
басқару элементі болып табылады
және патогенді биологиялық
агенттермен жұмыс істеудің
әртүрлі
аясындағы
ұйымдастырушылық,
талдамалық және практикалық
іс-шаралардың,
құралдардың,
әдістердің, технологиялардың,
көрсетілетін
қызметтердің
жиынтығын білдіреді.

14-баптың 2-тармағындағы
Депутаттар
«патогенді
биологиялық
Ғ.А. Елеуов
агенттермен жұмыс істеудің
Л.П. Павловец
әртүрлі
аясындағы
Ж.Д. Сүлейменова
ұйымдастырушылық,
талдамалық
және
практикалық іс-шаралардың,
құралдардың,
әдістердің,
Редакциясын
технологиялардың,
көрсетілетін
қызметтердің» жақсарту.
деген
сөздер
«патогендік
биологиялық
агенттердің
айналымына
байланысты
қызметтің
әртүрлі
салаларында
қауіпті
биологиялық факторлардың,
құралдардың,
әдістердің,

Депутат
Н.Ж. Ожаев

Қабылданды

Жобаның 14бабының тақырыбына
және 1-тармағына сәйкес
келтіру.

Қабылданды
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технологиялардың,
қызметтердің теріс әсерінің
пайда болуының алдын алуға
бағытталған
ұйымдастырушылық,
талдамалық
және
практикалық
іс-шаралар»
деген сөздермен ауыстырылсын;
137.

14-баптың
3-тармағы

14-бап.
Биологиялық
тәуекелдерді басқару
…
3. Биологиялық тәуекелдерді
бағалау
ықтимал
қауіпті
биологиялық
объектілерге,
инфекциялық және паразиттік
аурулардың эпидемиялық және
эпизоотиялық ошақтарына және
ықтимал
ошақтық
аумаққа
қатысты жүргізіледі, сыртқы және
ішкі болып бөлінеді.

14-баптың 3-тармағындағы
«бағалау» деген сөзден кейін
«патогенді
биологиялық
агеенттерімен жұмыс істеуіне,»
деген
сөздермен
толықтырылсын;

Депутаттар
Ғ.А. Елеуов
З.А. Камасова
Д.Қ. Мыңбай
Г.А. Нұрымова
Н.Ж. Ожаев
Л.П. Павловец
А.М. Рахымжанов
Е.В. Смайлов
И.В. Смирнова
Ж.Д. Сүлейменова

Қабылданды

10-баптың
1тармағында
көзделген
барлық
мемлекеттік
органдардың құзыретіне
әлеуетті
қауіпті
биообъектілерде немесе
аурулар
ошақтарында
биологиялық қатерлерді
басқару
әдістемелерін
әзірлеу
және
бекіту
кірмейді. Сонымен қатар,
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ПБА-мен жұмыс істеуге
қатысты биорискаларды
бағалауды жүргізу қажет.
Мысалы,
экспорттық
бақылау
саласындағы
уәкілетті
органдар
экспорттық
бақылау
тауарларының
экспортына,
кері
экспортына, импортына,
кері
импортына,
транзитіне және қайта
өңдеуіне
байланысты
тәуекелдерді
бағалауды
жүзеге асырады (оның
ішінде:
алайда
ауру
ошақтарында
немесе
қауіпті
объектілерде
биологиялық қатерлерді
басқаруды
жүзеге
асырмайды. Сондықтан,
биорискаларды
басқарудың
ажырамас
құрамдас бөлігі болып
табылатын биорискаларды
бағалау ҚР заңнамасында
белгіленген
құзыреттер
шеңберінде
ПБА-мен
жұмыс
істеу
кезінде
тәуекелдерді бағалауды да
қамтитынын
нақтылау
қажет деп санаймын;
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138.

139.

140.

14-баптың
3-тармағы

14-баптың
3-тармағы

14-баптың
4-тармағы

14-бап.
Биологиялық
тәуекелдерді басқару
…
3. Биологиялық тәуекелдерді
бағалау
ықтимал
қауіпті
биологиялық
объектілерге,
инфекциялық және паразиттік
аурулардың эпидемиялық және
эпизоотиялық ошақтарына және
ықтимал
ошақтық
аумаққа
қатысты жүргізіледі, сыртқы және
ішкі болып бөлінеді.

14-баптың 3-тармағындағы
«инфекциялық және» деген
сөздер «инфекциялық және
(немесе)»
деген
сөздермен
ауыстырылсын;

14-бап.
Биологиялық
тәуекелдерді басқару
…
3. Биологиялық тәуекелдерді
бағалау
ықтимал
қауіпті
биологиялық
объектілерге,
инфекциялық және паразиттік
аурулардың эпидемиялық және
эпизоотиялық ошақтарына және
ықтимал
ошақтық
аумаққа
қатысты жүргізіледі, сыртқы және
ішкі болып бөлінеді.

14-баптың 3-тармағында:
«, сыртқы және ішкі болып
бөлінеді» деген сөздер алып
тасталсын;

14-бап.
тәуекелдерді басқару
…
4. Биологиялық
сыртқы бағалауды
органдар
және
ведомстволық

Әлеуметтік-мәдени даму
комитеті

Қабылданды

заң жобасының 13бабы 1-тармағы 1)
тармақшасының бірінші
абзацына сәйкес келтіру;

Депутат
Ғ.А. Елеуов

Қабылданды

редакциясын жақсарту;

мынадай мазмұндағы екінші
бөлікпен толықтырылсын:
«Биологиялық тәуекелдерді
бағалау сыртқы және ішкі
болып бөлінеді.»;

Биологиялық

14-баптың
4-тармағы
Депутат
Қабылданды
мынадай редакцияда жазылсын:
Ғ.А. Елеуов
«4. Биологиялық қатерлерді
тәуекелдерді сыртқы бағалауды мемлекеттік
Заң жобасының 9Заңнама
мемлекеттік органдар белгіленген құзыреті бабы 13) тармақшасының
бөлімінің
олардың шегінде жүргізеді.
және 10-бабы 3-тармағы 8) түзетуімен бірге
тармақшасының
бағынысты
қаралсын
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ұйымдары белгіленген құзыреті
Биологиялық қатерлерге
шегінде жүргізеді.
сыртқы бағалау жүргізу үшін
мемлекеттік
органдар
өздерінің
ведомстволық
бағынысты
ұйымдарын
тартуға құқылы.»;
141.

14-баптың
5-тармағы

14-бап.
Биологиялық
тәуекелдерді басқару
…
5. Биологиялық тәуекелдерді
ішкі бағалауды ұйымдар патогенді
биологиялық агенттермен жұмыс
істеу бойынша өзінің қызметіне
қатысты жүргізеді.

142.

14-баптың
6-тармағы

14-бап.
Биологиялық
тәуекелдерді басқару
…
6. Биологиялық тәуекелдерді
бағалауда осы Заңда айқындалған
биологиялық
қауіпсіздік
қатерлерінің профилактикасы үшін
қажетті әдістеме көзделуге тиіс.
Биологиялық тәуекелдерді бағалау
әдістемесін уәкілетті мемлекеттік
органдар өз құзыреті шегінде
бекітеді және онда биологиялық
тәуекелдерді деңгейлері бойынша
саралау көзделуге тиіс.

ережелерін негізге ала
отырып,
биологиялық
қатерлерді
сыртқы
бағалауды тек мемлекеттік
органдар ғана жүргізеді,
осыған байланысты бұл
норма нақтылауды қажет
етеді.
14-баптың 5-тармағындағы Әлеуметтік-мәдени даму
«ұйымдар» деген сөз «патогенді
комитеті
биологиялық
агенттермен
жұмыс істеу жөніндегі қызметті
жүзеге асыратын субъектілер»
заң жобасын 1-бабы
деген сөздермен ауыстырылсын; 1-тармағының
11)
тармақшасына
сәйкес
келтіру;

14-баптың 6-тармағындағы
«қажетті әдістеме көзделуге
тиіс» деген сөздер «қажетті
биологиялық
қатерлерді
басқару әдістемесіне сәйкес
жүзеге
асырылады»
деген
сөздермен ауыстырылсын.;

Депутаттар
Ғ.А. Елеуов
З.А. Камасова
Д.Қ. Мыңбай
Г.А. Нұрымова
Н.Ж. Ожаев
Л.П. Павловец
А.М. Рахымжанов
Е.В. Смайлов
И.В. Смирнова
Ж.Д. Сүлейменова

Қабылданды

Қабылданды

Кейбір мемлекеттік
органдардың құзыреттері
шеңберінде тәуекелдер бар
не жоқ. Демек, градация
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143.

14-баптың
6-тармағы

14-бап.
Биологиялық
тәуекелдерді басқару
…
6. Биологиялық тәуекелдерді
бағалауда осы Заңда айқындалған
биологиялық
қауіпсіздік
қатерлерінің профилактикасы үшін
қажетті әдістеме көзделуге тиіс.
Биологиялық тәуекелдерді бағалау
әдістемесін
уәкілетті
мемлекеттік
органдар
өз
құзыреті шегінде бекітеді және
онда биологиялық тәуекелдерді
деңгейлері
бойынша
саралау
көзделуге тиіс.

бар
тәуекелдердің
сипатымен
қамтамасыз
етілмейді.Осы
норманы
түсіндірудің
тарылуына
жол бермеу үшін bcdet
мұндай ұрлау мүмкін емес
бағалау
үшін
қолданылатын «мүмкін»
деген
тұжырымды
жеңілдету ұсынылады.
14-баптың
6-тармағы Әлеуметтік-мәдени даму
мынадай редакцияда жазылсын:
комитеті
«6.
Биологиялық
тәуекелдерді
бағалау
Депутаттар
биологиялық
тәуекелдерді
З. А.Камасова
басқару әдістемесіне сәйкес
Г.А. Нұрымова
жүзеге
асырылуға
тиіс.
Л. П. Павловец
Биологиялық
тәуекелдерді
Ж. Т. Телпекбаева
басқару әдістемесі ғылымиі
Заң
жобасының
әдістемелік
база
ескеріле
отырып
әзірленеді
және 14-бабының 2-тармағына
биологиялық
тәуекелдерді сәйкес
биологиялық
деңгейлері бойынша саралау қатерлерді
бағалау
көзделуге тиіс.»;
биорискаларды
басқару
элементі
болып
табылатындықтан,
әдістеме
атауының
өзгеруі.
«Құқықтық актілер
туралы» ҚРЗ 18-бабының
2-тармағына сәйкес заңға
тәуелді
нормативтік
құқықтық
актілердің

Қабылданды
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жобаларын
дайындауға
ғылыми мекемелер мен
ғылыми
қызметкерлер
тартылуы мүмкін. Осыған
байланысты
биорискаларды
басқару
әдістемесі
ғылымиәдістемелік
базаға
негізделуі тиіс екенін
нақтылау қажет.
Заң
жобасының
10-бабы
2-тармағының
5)
тармақшасында
көзделген
мемлекеттік
органдар
құзыретінің
қайталануын болдырмау;
144.

14-баптың
7-тармағы

14-бап.
Биологиялық
тәуекелдерді басқару
…
7. Биологиялық тәуекелдерді
бағалау
нәтижелері
олардың
деңгейіне
қарай
қауіпті
биологиялық
факторлардың
әсерінен халықты қорғау және
табиғи орта компоненттерін
(жануарлар,
өсімдіктер,
су,
топырақ, ауа) қорғау үшін
жағдайлар қамтамасыз етілетін
тәуекелді оның жол берілетін
(қолайлы)
деңгейіне
дейін
төмендету жөніндегі іс-шараларды
әзірлеу үшін пайдаланылуға тиіс.

14-баптың 7-тармағындағы
Депутаттар
«табиғи орта компоненттерін
Ғ.А. Елеуов
(жануарлар, өсімдіктер, су,
Д.Қ. Мыңбай
топырақ, ауа)» деген сөздер
«табиғи ортаның жекелеген
компоненттерін»
деген
Депутат
Ғ.А.
сөздермен ауыстырылсын;
Елеуовтың заң жобасының
1-бабы 1-тармағының 1)
тармақшасына
берген
түзетуіне сәйкес келтіру;

Қабылданды
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145.

14-баптың
7-тармағы

14-бап.
Биологиялық
14-баптың
7-тармағы Әлеуметтік-мәдени даму
тәуекелдерді басқару
«қамтамасыз етілетін» деген
комитеті
…
сөздерден кейін «биологиялық»
7. Биологиялық тәуекелдерді деген сөзбен толықтырылсын;
бағалау
нәтижелері
олардың
заң жобасының 1деңгейіне
қарай
қауіпті
бабы 1-тармағының 5)
биологиялық
факторлардың
тармақшасына
сәйкес
әсерінен халықты қорғау және
келтіру;
табиғи
орта
компоненттерін
(жануарлар,
өсімдіктер,
су,
топырақ,
ауа)
қорғау
үшін
жағдайлар қамтамасыз етілетін
тәуекелді оның жол берілетін
(қолайлы)
деңгейіне
дейін
төмендету жөніндегі іс-шараларды
әзірлеу үшін пайдаланылуға тиіс.

Қабылданды

146.

14-баптың
8-тармағы

14-бап.
Биологиялық
тәуекелдерді басқару
…
8.
Тәуекелді
төмендету
жөніндегі
іс-шаралардың
тиімділігі
және
олардың
нәтижелеріне
қол
жеткізу
бақылануға тиіс.

Қабылданды

14-баптың
8-тармағы Әлеуметтік-мәдени даму
мынадай редакцияда жазылсын:
комитеті
«8.
Биологиялық
Депутат
тәуекелді азайту жөніндегі ісД.Қ. Мыңбай
шаралардың
тиімділігін,
сондай-ақ
биологиялық
заң жобасын 1-баптың
тәуекелдерге ішкі бағалауды
5)
жүргізу тиімділігін бақылау 1-тармағының
сәйкес
биологиялық
тәуекелдерді тармақшасына
басқару әдістемесіне сәйкес келтіру;
жүзеге асырылады.»;
«Құқықтық
актілер
туралы»
Қазақстан
Республикасы
Заңының
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24-бабының 3-тармағына
сәйкес;
147.

148.

14-баптың
9-тармағы

15-баптың
(жаңа)
1-тармағы

14-бап.
Биологиялық
тәуекелдерді басқару
…
9. Биологиялық тәуекелдің
деңгейіне
қарай
уәкілетті
мемлекеттік органдар өз құзыреті
шегінде патогенді биологиялық
агенттермен
жұмыс
істеу
жөніндегі
қызметті
жүзеге
асыратын
субъектілерге
қойылатын орындауға міндетті
талаптарды әзірлейді.

14-баптың
9-тармағындағы
«жұмыс
істеу
жөніндегі
қызметті» деген сөздер «жұмыс
істеуді»
деген
сөздермен
ауыстырылсын;

15-бап. Патогенді биологиялық
15-бап мынадай мазмұндағы
агенттермен жұмыс істеу жөніндегі жаңа
1-тармақпен
қызметті жүзеге асыру
толықтырылсын:
«1.
Патогенді
биологиялық
агенттермен
жұмыс істеу процесі құрамында
патогенді
биологиялық
агенттер (ықтимал қауіпті
биологиялық заттар) болуы
мүмкін
заттар
мен
материалдарды, оның ішінде
табиғи ортаның жекелеген
компоненттерінен, аса қауіпті
инфекциялық және (немесе)
паразиттік
ауруларды
жұқтырғыштар
мен

Депутат
А.С. Құспан

Қабылданды

Заң жобасының 1бабының
1-тармағының
11) тармақшасына сәйкес
келтіру.

Депутаттар
Б. Торғаев
Ғ.А. Елеуов

Қабылданды

Жоғарыда айтылғандай
бұл
норманы
«биологиялық
агенттермен жұмыс істеу»
ұғымынан
осында
көшіруге сәйкес.
Норманы
заң
жобасында қолданылатын
ұғымдық аппаратпен және
терминдермен
сәйкестендіру;
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тасымалдаушылардан (оның
ішінде олардың тіршілік ету
өнімдерінен)
іріктеу
мен
зерттеу
арқылы жүзеге
асырылатын
оларды
анықтауды қамтиды.»;
Келесі тармақтардың
нөмірленуі тиісінше өзгертілсін.

149.

15-баптың
1-тармағы

15-бап. Патогенді биологиялық
15-баптың 1-тармағы алып
агенттермен жұмыс істеу жөніндегі тасталсын;
қызметті жүзеге асыру
1. Патогенді биологиялық
агенттермен жұмыс істеу жөніндегі
қызметті
жүзеге
асыратын
субъектілер
биологиялық
қауіпсіздік
саласындағы
талаптарды сақтауға міндетті.
Биологиялық
қауіпсіздік
саласындағы талаптар сақтауға
міндетті болып табылады.

150.

15-баптың
1-тармағы,
2-тармағының
бірінші
абзацы,

15-бап. Патогенді биологиялық
агенттермен жұмыс істеу жөніндегі
қызметті жүзеге асыру
…
1. Патогенді биологиялық
агенттермен
жұмыс
істеу

Депутат
Ғ.А. Елеуов

«Құқықтық
актілер
туралы»
Заңның
24бабының
3-тармағына
сәйкес
нормативтік
құқықтық
актінің
құрылымдық
бөлігінде
жазылған құқық нормасы
нақ осы актінің басқа
құрылымдық бөліктерінде
қайталап жазылмайды.
15-баптың 1-тармағындағы, 2Депутат
тармағының
бірінші
А.С. Құспан
абзацындағы,
3-тармағының
бірінші абзацындағы «жұмыс
істеу жөніндегі қызметті» деген
Заң жобасының 1-бабы
1-тармағының
11)

Қабылданды

Қабылданды
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151.

3-тармағының
бірінші
абзацы

жөніндегі
қызметті
жүзеге сөздер «жұмыс істеуді» деген тармақшасына
асыратын
субъектілер сөздермен ауыстырылсын;
келтіру,
биологиялық
қауіпсіздік
саласындағы талаптарды сақтауға
міндетті. Биологиялық қауіпсіздік
саласындағы талаптар сақтауға
міндетті болып табылады.
2. Патогенді биологиялық
агенттермен
жұмыс
істеу
жөніндегі
қызметті
жүзеге
асыратын
субъектілер
биологиялық
қауіпсіздік
саласындағы талаптарды сақтауға
міндетті.
3. Патогенді биологиялық
агенттермен
жұмыс
істеу
жөніндегі
қызметті
жүзеге
асыратын субъектілер меншік
нысанына қарамастан:
...

15-баптың
2-тармағының
1) тармақшасы

15-бап. Патогенді биологиялық
агенттермен жұмыс істеу жөніндегі
қызметті жүзеге асыру
…
2. Патогенді биологиялық
агенттермен жұмыс істеу бойынша
қызметті
жүзеге
асыратын
субъектілер меншік нысанына
қарамастан:
…
1) патогенді биологиялық
агенттермен жұмыс істеуге рұқсат

сәйкес

15-баптың 2-тармағында:
Депутат
бірінші абзацтағы «меншік
Д.Қ. Мыңбай
нысанына қарамастан» деген
сөздер алып тасталсын;
1) тармақшадағы:
Заң жобасының 156-тармағына
«рұқсат ал»у деген сөздер бабының
«рұқсатты
алуды»
деген сәйкес келтіру.
сөздермен ауыстырылсын;
«агенттермен» деген сөзден
Редакциялық түзету.
кейін
«және
оған
қосымшамен»деген
сөздермен
толықтырылсын;

Қабылданды
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алуды;

2) биологиялық тәуекелдің
деңгейіне
қарай
патогенді
биологиялық агенттермен жұмыс
істеу жөніндегі қызметті жүзеге
асыру кезінде жеке қорғау және
профилактика
құралдарымен
қамтамасыз етілуді қоса алғанда,
биологиялық
қауіпсіздік
саласындағы
талаптардың
сақталуын;
3) Қазақстан Республикасының
сәйкестікті бағалау саласындағы
аккредиттеу
жөніндегі
заңнамасында
белгіленген
тәртіппен сәйкестікті бағалау
саласында аккредиттеу рәсімінен
өтуді;

2)
тармақша
мынадай
редакцияда жазылсын:
«2) биологиялық қауіпсіздік
саласындағы
талаптарды
сақтауға;»;
3) тармақшада:
«рәсімнен өту» деген сөздер
«рәсімінен өту» деген сөздермен
ауыстырылсын;
4) тармақшадағы «талаптарды
сақтау
деген
сөздер
«талаптарының сақталуын» деген
сөздермен ауыстырылсын;

5) тармақшадағы «беруді»
деген сөз «ұсынуды» деген сөзбен
4) қол жеткізу шектеулі ауыстырылсын;

ақпаратпен
жұмыс
істеу
6) тармақшадағы:
кезінде
Қазақстан
«іс-шараларды ұйымдастыру,
Республикасы
заңнамасы өткізу» деген сөздер «істалаптарының сақталуын;
шараларды ұйымдастыруды және
5) биологиялық қауіпсіздік
саласында
есепке
алуды,
мониторингті және болжауды
(модельдеуді)
жүргізу
қағидаларына сәйкес биологиялық
қауіпсіздік
саласындағы
статистикалық, есепке алу және
есептік құжаттаманы (ақпаратты)
ұсынуды;

өткізуді»
деген
ауыстырылсын;

сөздермен

7) тармақшадағы «бақылауды
деген сөз «бақылауды жүзеге
асыру»
деген
сөздермен
ауыстырылсын;
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6) биологиялық қауіпсіздік
саласындағы
уәкілетті
орган
бекітетін биологиялық қорғауды
қамтамасыз ету қағидаларына
сәйкес биологиялық тәуекелдер
деңгейін ескере отырып, ықтимал
қауіпті биологиялық объектілердің
биологиялық
қорғалуын
қамтамасыз ету жөніндегі ісшараларды ұйымдастыруды және
жүргізуді;
7) патогенді биологиялық
агенттер айналысының барлық
сатысында
олардың
қауіпсіз
айналысын бақылауды;
8) осы Заңның 10-бабында
көрсетілген
мемлекеттік
органдарға
биологиялық
қауіпсіздік мәселелері бойынша
жәрдемдесуді;
12) экспорттық бақылауға
жататын патогенді биологиялық
агенттерді
Қазақстан
Республикасының аумағы арқылы
әкелу (әкету) не транзиттеу
кезінде
Қазақстан
Республикасының
экспорттық
бақылау
туралы
заңнамасы
талаптарының
сақталуын
қамтамасыз етуге міндетті.

8)
тармақшасындағы
«жәрдемдесуді» деген сөз кейін
«биологиялық
қауіпсіздік
саласындағы уәкілетті органға
жәрдемдесуді» деген сөздермен
ауыстырылсын.;
12) тармақшадағы:
«талаптарды сақтау» деген
сөздер
«талаптарының
сақталуын» деген сөздермен
ауыстырылсын;
«әкелу (әкету)» деген сөздер
«импорттау, экспорттау, кері
экспорттау» деген сөздермен
ауыстырылсын;

Биологиялық
қауіпсіздік саласындағы
уәкілетті
орган
биоқауіпсіздікті
қамтамасыз
етуге
де
қатысады.
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152.

15-баптың
2-тармағының
2) тармақшасы

15-бап. Патогенді биологиялық
агенттермен жұмыс істеу жөніндегі
қызметті жүзеге асыру
…
2. Патогенді биологиялық
агенттермен жұмыс істеу бойынша
қызметті
жүзеге
асыратын
субъектілер меншік нысанына
қарамастан:
…
2)
биологиялық
тәуекелдің
деңгейіне
қарай
патогенді
биологиялық
агенттермен
жұмыс
істеу
жөніндегі қызметті жүзеге асыру
кезінде жеке қорғау және
профилактика
құралдарымен
қамтамасыз етілуді қоса алғанда,
биологиялық
қауіпсіздік
саласындағы
талаптардың
сақталуын;

15-баптың 2-тармағының 2)
Депутат
тармақшасы мынадай редакцияда
Ғ.А. Елеуов
жазылсын:
«2)
биологиялық
Биологиялық
қауіпқауіпсіздік
саласындағы
қатер
деңгейіне
талаптардың сақталуын;»;
қарамастан, биологиялық
қауіпсіздік
талаптарын
сақтау қажет.
Артық нақтылау;

153.

15-баптың
2-тармағының
3) тармақшасы

15-бап. Патогенді биологиялық
15-баптың 2-тармағының 3)
агенттермен жұмыс істеу жөніндегі тармақшасындағы «жөніндегі»
қызметті жүзеге асыру
деген сөз «туралы» деген сөзбен
…
ауыстырылсын;
2. Патогенді биологиялық
агенттермен жұмыс істеу бойынша
қызметті
жүзеге
асыратын
субъектілер меншік нысанына
қарамастан:
…
3) Қазақстан Республикасының

Әлеуметтік-мәдени даму
комитеті

Қабылданды

Қабылданды

«Сәйкестік
саласындағы аккредиттеу
туралы»
Қазақстан
Республикасы Заңының 2бабына сәйкес келтіру;
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сәйкестікті бағалау саласындағы
аккредиттеу
жөніндегі
заңнамасында
белгіленген
тәртіппен сәйкестікті бағалау
саласында аккредиттеу рәсімінен
өтуді;
154.

15-баптың
2-тармағының
5) тармақшасы

15-бап.
Патогенді
биологиялық агенттермен жұмыс
істеу жөніндегі қызметті жүзеге
асыру
…
2. Патогенді биологиялық
агенттермен жұмыс істеу бойынша
қызметті
жүзеге
асыратын
субъектілер меншік нысанына
қарамастан:
…
5) биологиялық қауіпсіздік
саласында
есепке
алуды,
мониторингті және болжауды
(модельдеуді)
жүргізу
қағидаларына сәйкес биологиялық
қауіпсіздік
саласындағы
статистикалық, есепке алу және
есептік құжаттаманы (ақпаратты)
ұсынуды;

15-баптың 2-тармағының 5)
тармақшасындағы
«статистикалық» деген сөз
«статистикалық
ақпаратты
және өзге де» деген сөздермен
ауыстырылсын;

Әлеуметтік-мәдени даму
комитеті

Қабылданды

Депутат
Н.Ж.Ожаев
«Статистика
туралы»
Қазақстан
Республикасының Заңына
сәйкес келтіру, оған сәйкес
«статистикалық ақпарат»
анықтамасы көзделген, м
нысаны
осы
нормада
көзделген
биологиялық
қауіпсіздік
саласында
есепке
алуды,
мониторингті
және
болжауды (модельдеуді)
жүргізу
қағидаларында
айқындалатын болады.
Сонымен қатар, әкімшілік
деректер
ЕГИС-те
ұсынылған
ақпарат
тізімінен
шықпайды,
өйткені
олар
«басқа
құжатталған
ақпарат»
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155.

15-баптың
2-тармағының
6) тармақшасы

156.

15-баптың
2-тармағы-

ұғымына енеді. Ұсынылып
отырған редакция жұмыс
тәртібімен
Статистика
жөніндегі
уәкілетті
органмен
(ҚР
Стратегиялық жоспарлау
және
реформалар
жөніндегі
агенттігі)
келісілген;
15-баптың 2-тармағының 6) Әлеуметтік-мәдени даму
тармақшасындағы
комитеті
«биологиялық
қауіпсіздік
Депутат
саласындағы уәкілетті орган
Ғ.А. Елеуов
бекітетін» деген сөздер алып
тасталсын;
Заң жобасының 9бабының 10) тармақшасын
қайталауды
болғызбау
мақсатында.

15-бап.
Патогенді
биологиялық агенттермен жұмыс
істеу жөніндегі қызметті жүзеге
асыру
…
2. Патогенді биологиялық
агенттермен жұмыс істеу бойынша
қызметті
жүзеге
асыратын
субъектілер меншік нысанына
қарамастан:
…
6) биологиялық қауіпсіздік
саласындағы уәкілетті орган
бекітетін биологиялық қорғауды
қамтамасыз ету қағидаларына
сәйкес биологиялық тәуекелдер
деңгейін ескере отырып, ықтимал
қауіпті биологиялық объектілердің
биологиялық
қорғалуын
қамтамасыз ету жөніндегі ісшараларды ұйымдастыруды және
жүргізуді;
15-бап.
Патогенді
15-баптың 2-тармағының 8)
биологиялық агенттермен жұмыс тармақшасындағы «қауіпсіздік

Депутаттар
Ғ.А. Елеуов

Қабылданды

Қабылданды
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ның
8) тармақшасы

157.

15-баптың
2-тармағының
9) тармақшасы

істеу жөніндегі қызметті жүзеге
асыру
…
2. Патогенді биологиялық
агенттермен жұмыс істеу бойынша
қызметті
жүзеге
асыратын
субъектілер меншік нысанына
қарамастан:
…
8) осы Заңның 10-бабында
көрсетілген
мемлекеттік
органдарға
биологиялық
қауіпсіздік мәселелері бойынша
жәрдемдесуді;

мәселелері»
деген
сөздер
«қауіпсіздікті қамтамасыз ету
мәселелері» деген сөздермен
ауыстырылсын;

15-бап.
Патогенді
биологиялық агенттермен жұмыс
істеу жөніндегі қызметті жүзеге
асыру
…
2. Патогенді биологиялық
агенттермен жұмыс істеу бойынша
қызметті
жүзеге
асыратын
субъектілер меншік нысанына
қарамастан:
…
9) халықтың санитариялықэпидемиологиялық
саламаттылығы
аясындағы
мемлекеттік
органдардың,
ветеринария, өсімдіктерді қорғау,

15-баптың 2-тармағының 9)
тармақшасы мынадай редакцияда
жазылсын:
«9)
халықтың
санитариялықэпидемиологиялық
саламаттылығы
саласындағы
мемлекеттік
органның,
ветеринария,
өсімдіктерді
қорғау
саласындағы,
өсімдіктер карантині жөніндегі,
азаматтық қорғау саласындағы
уәкілетті органдардың аумақтық
бөлімшелеріне,
ғылым
саласындағы уәкілетті органға
патогенді
биологиялық

З.А. Камасова
Д.Қ. Мыңбай
Г.А. Нұрымова
Н.Ж. Ожаев
Л.П. Павловец
А.М. Рахымжанов
Е.В. Смайлов
И.В. Смирнова
Ж.Д. Сүлейменова

Заң жобасының 10бабы
1-тармағының
бірінші абзацына сәйкес
келтіру.
Депутаттар
Д.Қ. Мыңбай
Ж.Н. Нұрманбетова

Қабылданды

Редакциясын
жақсарту.
«Азаматтық қорғау
туралы»
Қазақстан
Республикасының Заңына
сәйкес келтіру.
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ғылым саласындағы, өсімдіктер
карантині жөніндегі уәкілетті
органдардың
аумақтық
бөлімшелеріне авариялар (төтенше
жағдайдың туындауы), патогенді
биологиялық агенттермен жұмыс
істеу процесінде жұмыскерлердің
инфекциялық ауруларды жұқтыру
фактілері туралы тез арада ақпарат
беруді;
158.

агенттермен
жұмыс
істеу
процесінде авариялар (төтенше
жағдайдың
туындауы),
жұмыскерлердің инфекциялық
ауруларды жұқтыру фактілері
туралы дереу ақпарат беруге;»;

15-баптың
15-бап.
Патогенді
15-баптың 2-тармағының 10)
2-тармағы- биологиялық агенттермен жұмыс тармақшасы алып тасталсын;
ның
істеу жөніндегі қызметті жүзеге
10) тармақ- асыру
…
шасы
2. Патогенді биологиялық
агенттермен жұмыс істеу бойынша
қызметті
жүзеге
асыратын
субъектілер меншік нысанына
қарамастан:
…
10)
Қазақстан
Республикасының
еңбек
заңнамасына сәйкес мамандар
мен
көмекші
персоналды
міндетті
әлеуметтік
сақтандыруды
және
еңбек
(қызметтік) міндеттерін атқару
кезінде жазатайым оқиғалардан
сақтандыруды жүзеге асыруды;

Депутат
Д.Қ. Мыңбай

Қабылданды

Артық нақтылау.
Қызметкерлердің
еңбек
(қызметтік)
міндеттерін
орындауы
кезінде
міндетті
әлеуметтік сақтандыруды
және
жазатайым
оқиғалардан
сақтандыруды
жүзеге
асыру жөніндегі нормалар
Қазақстан
Республикасының еңбек
заңнамасында белгіленген
және олар өз қызметін
қандай салада жүзеге
асырмастан,
барлық
жұмысшылар мен жұмыс
берушілерге қолданылады.
123

159.

15-баптың
15-бап.
Патогенді
2-тармағы- биологиялық агенттермен жұмыс
ның
істеу жөніндегі қызметті жүзеге
11) тармақ- асыру
шасы
…
2. Патогенді биологиялық
агенттермен жұмыс істеу бойынша
қызметті
жүзеге
асыратын
субъектілер меншік нысанына
қарамастан:
…
11)
Қазақстан
Республикасының
заңнамасына
сәйкес патогенді биологиялық
агенттермен
жұмыс
істеуді
жүзеге асыратын жұмыскерлерді
мерзімді медициналық қараптексеруден және зерттеп-қараудан
өткізуді, олардың биологиялық
қауіпсіздігін
қамтамасыз
ету
мәселелері бойынша оқытуды,
нұсқау беруді, білімін тексеруді
ұйымдастыруды;

15-баптың 2-тармағының 1)
Депутат
тармақшасы мынадай редакцияда
Д.Қ. Мыңбай
жазылсын:
«11)
Қазақстан
Заң
жобасының
Республикасының заңнамасына негізгі ұғымдарына сәйкес
сәйкес
басшыларды, келтіру.
мамандарды және көмекші
персоналдарды
мерзімді
медициналық қарап-тексеруден
және зерттеп-қараудан өткізуді,
биологиялық
қауіпсіздігін
қамтамасыз ету және еңбек
қорғау мәселелері бойынша
оқытуды және білімін тексеруді
ұйымдастыруға;
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15-баптың
15-бап.
Патогенді
2-тармағы- биологиялық агенттермен жұмыс
ның
істеу жөніндегі қызметті жүзеге
12) тармақ- асыру
шасы
…
2. Патогенді биологиялық
агенттермен жұмыс істеу бойынша
қызметті
жүзеге
асыратын
субъектілер меншік нысанына

15-баптың 2-тармағының 12) Әлеуметтік-мәдени даму
тармақшасында:
комитеті
«әкелу
(әкету)»
деген
сөздер «импорттау, экспорттау,
кері
экспорттау»
деген
«Экспорттық
сөздермен ауыстырылсын;
бақылау
туралы»
Екінші өзгеріс орыс тіндегі Қазақстан Республикасы
мәтінге енгізілді, қазақ тіліндегі Заңының 1-бабы 5) және
мәтіні өзгермейді.

Қабылданды
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қарамастан:
…
12) экспорттық бақылауға
жататын патогенді биологиялық
агенттерді
Қазақстан
Республикасының аумағы арқылы
әкелу (әкету) не транзиттеу
кезінде
Қазақстан
Республикасының
экспорттық
бақылау
туралы
заңнамасы
талаптарының
сақталуын
қамтамасыз етуге міндетті.
161.

15-баптың
3-тармағының
бірінші
абзацы

19)
тармақшаларына
сәйкес келтіру;

15-бап.
Патогенді
15-баптың 3-тармағында:
Депутат
биологиялық агенттермен жұмыс
бірінші
абзацтағы
Д.Қ. Мыңбай
істеу жөніндегі қызметті жүзеге «міндеттемелерден» деген сөз
Редакциясын
асыру
«міндеттерден» деген сөзбен жақсарту.
…
ауыстырылсын;
3. Патогендігі I және (немесе)
II топтағы патогенді биологиялық
агенттермен жұмыс істеу жөніндегі
қызметті
жүзеге
асыратын
субъектілер осы баптың 2тармағында
көзделген
міндеттемелерден
басқа,
биологиялық
қауіпсіздік
саласындағы
есепке
алуды,
мониторингті және болжауды
(модельдеуді)
жүргізу
қағидаларында
көзделген
тәртіппен:

Қабылданды
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162.

15-баптың
15-бап.
Патогенді
3 және 4- биологиялық агенттермен жұмыс
тармақтары істеу жөніндегі қызметті жүзеге
асыру
…
3. Патогендігі I және (немесе)
II топтағы патогенді биологиялық
агенттермен жұмыс істеу жөніндегі
қызметті
жүзеге
асыратын
субъектілер осы баптың 2тармағында
көзделген
міндеттемелерден
басқа,
биологиялық
қауіпсіздік
саласындағы есепке алуды,
мониторингті және болжауды
(модельдеуді)
жүргізу
қағидаларында
көзделген
тәртіппен:
1) қызметті жүзеге асыру
кезінде
қолданылатын
ақпараттық
жүйелерді
биологиялық
қауіпсіздікті
қамтамасыз ету саласындағы
мемлекеттік
ақпараттық
жүйемен интеграциялау;
2) патогендігі I және (немесе)
II
топтағы
патогенді
биологиялық
агенттермен
жұмыс істеуді жүзеге асыратын
даярланған
мамандардың
болуын қамтамасыз етуге және
олар бойынша ақпаратты тиісті
тізілімге енгізу үшін денсаулық

15-баптың 3-тармағында:
Бірінші
абзацтағы
«биологиялық
қауіпсіздік
саласындағы есепке алуды,
мониторингті және болжауды
(модельдеуді)
жүргізу
қағидаларында
көзделген
тәртіппен» деген сөздер алып
тасталсын;
1) және 2) тармақшалар мынадай
редакцияда жазылсын:
«1) патогендігі I және
(немесе) II топтағы патогенді
биологиялық
агенттермен
жұмыс істеуді жүзеге асыратын
даярланған
мамандардың
болуын қамтамасыз етуге;
2)
Қазақстан
Республикасының
заңнамасына сәйкес әлеуетті
қауіпті
биологиялық
объектілерге
қолжетімділігі
шектеулі режимді қамтамасыз
етуге міндетті;»;

Депутаттар
З.А. Камасова
Г.А. Нұрымова
Ж. Т.Телпекбаева
А.С. Құспан
Заң
жобасының
15-бабының
3
және
4-тармақтарын
бірдей
мазмұнына орай біріктіру,
сондай-ақ
биологиялық
қауіпсіздік
саласында
есепке алуды жүргізу,
мониторинг жүргізу және
болжау
(модельдеу)
қағидаларын
қолдану
бөлігінде қайшылықтарды
болдырмау;

Қабылданды
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сақтау,
ветеринария
және
ғылым саласындағы уәкілетті
органдарға ұсынуға міндетті .
3) жоқ.

мынадай мазмұндағы 3)
тармақшамен толықтырылсын:
«3)
биологиялық
қауіпсіздік саласында есепке
алуды жүргізу, мониторинг
жүргізу
және
болжау
(модельдеу)
қағидаларында
көзделген тәртіппен:
- қызметті жүзеге асыру
кезінде
қолданылатын
ақпараттық
жүйелерді
биологиялық
қауіпсіздікті
қамтамасыз ету саласындағы
мемлекеттік
ақпараттық
жүйемен интеграциялауға;
- тиісті тізілімге енгізу
үшін халықтың санитариялықэпидемиологиялық
саламаттылығы саласындағы
мемлекеттік
органға,
ветеринария саласындағы және
ғылым саласындағы уәкілетті
органдарға патогендігі I және
(немесе) II топтағы патогенді
биологиялық
агенттермен
жұмыс істеуді жүзеге асыратын
мамандар туралы ақпарат
беруге міндетті.»;
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15-баптың 4-тармағы алып
тасталсын;

4. Аса қауіпті инфекциялық
Келесі
тармақтардың
аурулар туғызатын патогендігі I
және
(немесе)
II
топтағы нөмірленуі тиісінше өзгертілсін.
патогенді
биологиялық
агенттермен
жұмыс
істеу
жөніндегі
қызметті
жүзеге
асыратын
субъектілер
осы
баптың 2 және 3-тармақтарында
көзделген
міндеттемелерден
басқа,
Қазақстан
Республикасының заңнамасына
сәйкес
әлеуетті
қауіпті
биологиялық объектілерге қол
жеткізу
шектелген
режимді
қамтамасыз етуге міндетті.».
163.

15-баптың
5-тармағының
бірінші
бөлігі

15-бап.
Патогенді
биологиялық агенттермен жұмыс
істеу жөніндегі қызметті жүзеге
асыру
…
5. Патогенді биологиялық
агенттермен
жұмыс
істеуге
рұқсатты биологиялық қауіпсіздік
талаптарының
сақталуын
бақылау жөніндегі комиссияның
қорытындысы негізінде халықтың
санитариялық-эпидемиологиялық
саламаттылығы
саласындағы
мемлекеттік орган береді.

15-баптың
5-тармағының
бірінші
бөлігі
мынадай
редакцияда жазылсын:
«5.
Патогенді
биологиялық
агенттермен
жұмыс істеуге рұқсатты және
оған
қосымшаны
«Халық
денсаулығы және денсаулық
сақтау
жүйесі
туралы»
Қазақстан Республикасының
Кодексіне және «Рұқсаттар
және хабарламалар туралы»
Қазақстан Республикасының
Заңына сәйкес биологиялық
қауіпсіздік
саласындағы

Әлеуметтік-мәдени даму
комитеті

Қабылданды

Заң
жобасының
1-бабы
1-тармағы
3) тармақшасына сәйкес
келтіру.
«Рұқсаттар
мен
хабарламалар
туралы»
Қазақстан
Республикасының Заңына
сәйкес келтіру.
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талаптардың
сақталуын
бақылау
жөніндегі
комиссияның
(режимдік
комиссияның) қорытындысы
негізінде
халықтың
санитариялықэпидемиологиялық
саламаттылығы саласындағы
мемлекеттік орган береді.»;
164.

165.

15-баптың
5-тармағының екінші
бөлігі

15-бап.
Патогенді
15-баптың
5-тармағының
биологиялық агенттермен жұмыс екінші бөлігі алып тасталсын;
істеу жөніндегі қызметті жүзеге
асыру
…
5. …
Биологиялық
қауіпсіздік
талаптарының
сақталуын
бақылау жөніндегі комиссия
туралы ережені және оның
құрамын
халықтың
санитариялықэпидемиологиялық
саламаттылығы саласындағы
мемлекеттік орган бекітеді.

15-баптың
6-тармағы

15-бап.
Патогенді
15-баптың 6-тармағы алып Әлеуметтік-мәдени даму
биологиялық агенттермен жұмыс тасталсын;
комитеті
істеу жөніндегі қызметті жүзеге
асыру
«Рұқсаттар
мен
…
хабарламалар
туралы»
Қазақстан Республикасы
6. Патогенді биологиялық

Әлеуметтік-мәдени даму
комитеті

Қабылданды

«Қазақстан
Республикасының кейбір
заңнамалық
актілеріне
мәселелері
бойынша
өзгерістер
мен
толықтырулар
енгізу
туралы»
Қазақстан
Республикасы
Заңы
жобасының 1-бабы 3тармағы 4) тармақшасы
төртінші
абзацының
нысанасы
болып
табылады;
Қабылданды
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агенттермен
жұмыс
істеуге
рұқсаттарды
және
(немесе)
рұқсаттарға
қосымшаларды
беру,
бас
тарту,
олардың
қолданысын тоқтата тұру, қайта
бастау, қайта ресімдеу, одан
айыру (кері қайтарып алу)
қағидаларын
«Халық
денсаулығы және денсаулық
сақтау
жүйесі
туралы»
Қазақстан
Республикасының
Кодексіне сәйкес халықтың
санитариялықэпидемиологиялық
саламаттылығы саласындағы
мемлекеттік орган бекітеді.
166.

15-баптың
7-тармағы

Заңының
45-бабына
қайшы келеді;

15-бап.
Патогенді
15-баптың 7-тармағы алып Әлеуметтік-мәдени даму
биологиялық агенттермен жұмыс тасталсын;
комитеті
істеу жөніндегі қызметті жүзеге
асыру
…
«Қазақстан
Республикасының кейбір
7. Патогенді биологиялық
заңнамалық
актілеріне
агенттермен
жұмыс
істеуге
биологиялық қауіпсіздік
рұқсат патогенді биологиялық
мәселелері
бойынша
агенттермен жұмыс істеу жүзеге
өзгерістер
мен
асырылатын әрбір объектіге
толықтырулар
енгізу
(стационарлық немесе мобильді)
Қазақстан
туралы»
патогенді тобы және қауіптілік
Республикасы
Заңының
дәрежесі
ескеріле
отырып
жобасын
1-бабы
3беріледі.
тармағы
4)

Қабылданды
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тармақшасының алтыншы
абзацына сәйкес келтіру;
167.

15-баптың
8-тармағы

15-бап.
Патогенді
биологиялық агенттермен жұмыс
істеу жөніндегі қызметті жүзеге
асыру
…
8.
Қазақстан
Республикасының Үкіметі не
облыстардың,
республикалық
маңызы
бар
қалалардың,
астананың жергілікті атқарушы
органдары құрған мемлекеттік
кәсіпорындар мен мемлекеттік
мекемелер
аса
қауіпті
инфекциялық аурулар туғызатын
патогенді
биологиялық
агенттермен жұмыс істеуді жүзеге
асырады.

15-баптың
8-тармағы
«мемлекеттік мекемелер» деген
сөздерден кейін
«сондай-ақ
дауыс беретін акцияларының
(жарғылық капиталға қатысу
үлестерінің)
жүз
пайызы
ұлттық холдингке тиесілі өзге
де заңды тұлғалар» деген
сөздермен толықтырылсын;

Депутат
И. В. Смирнова
Мемлекет басшысы
елдің
биологиялық
қауіпсіздігін қамтамасыз
ету жөніндегі
жүйелі
шаралар
шеңберінде
«QazBioPharm»
биофармацевтикалық
холдингін
құруды
тапсырды, оның құрамына
ғылыми-зерттеу
институттары
мен
орталықтар,
Микроорганизмдердің
республикалық
коллекциясы (14.06.21 ж.
№21-2536) кіруі тиіс.
Осыған байланысты
«Мемлекеттік
мүлік
туралы» ҚРЗ 172-бабының
1-тармағына сәйкес аса
қауіпті ПБА-мен жұмыс
істейтін және Ұлттық
холдингтің құрылымына
кіретін мемлекеттік сектор
субъектілерінің ұйымдыққұқықтық
нысандарын
кеңейту ұсынылады.
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168.

169.

15-баптың
8-тармағы

15-баптың
9-тармағының
бірінші
абзацы,
10 және
11-тармақтары

15-бап.
Патогенді
биологиялық агенттермен жұмыс
істеу жөніндегі қызметті жүзеге
асыру
…
8.
Қазақстан
Республикасының Үкіметі не
облыстардың, республикалық
маңызы
бар
қалалардың,
астананың жергілікті атқарушы
органдары құрған мемлекеттік
кәсіпорындар мен мемлекеттік
мекемелер
аса
қауіпті
инфекциялық аурулар туғызатын
патогенді
биологиялық
агенттермен жұмыс істеуді жүзеге
асырады.

15-баптың
8-тармағы
«Қазақстан Республикасының
Үкіметі
не
облыстардың,
республикалық маңызы бар
қалалардың,
астананың
жергілікті
атқарушы
органдары
құрған
мемлекеттік»» деген сөздер
«Мемлекеттік» деген сөзбен
ауыстырылсын;

15-бап.
Патогенді
биологиялық агенттермен жұмыс
істеу жөніндегі қызметті жүзеге
асыру
…
9. Биологиялық қауіпсіздік
саласындағы
референттік
(референс) зерттеулер:
…
10. Биологиялық қауіпсіздік
саласындағы
референттік
(референс)
зерттеулерді
құзыретіне
сәйкес
уәкілетті
органдар бекітетін референттік
(референс) зерттеулерді жүзеге

15-баптың
9-тармағының
бірінші абзацындағы, 10 және 11тармақтардағы
«референттік
(референс)
зерттеулер»,
«референттік
(референс)
зерттеулер»
деген
сөздер
«референттік
(референс
-)
зерттеулер»,
«референттік
(референс -) зерттеулер»деген
сөздермен ауыстырылсын;

Депутат
Д.Қ. Мыңбай

Қабылданды

Артық нақтылау.

Депутаттар
Ғ.А. Елеуов
Л.П. Павловец
Ж.Д. Сүлейменова

Қабылданды

«Құқықтық актілер
туралы» ҚРЗ 24-бабының
3-тармағына
сәйкес
«нормативтік құқықтық
актінің мәтіні әдеби тіл
нормалары
сақтала
отырып жазылады».
Нұсқа ретінде Халық
денсаулығы
және
денсаулық сақтау жүйесі
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асыруға рұқсат беру және жүзеге
асыру қағидаларына сәйкес осы
қызметті жүзеге асыруға рұқсат
берілген ұйымдар жүзеге асырады.
11. Биологиялық қауіпсіздік
саласындағы
референттік
(референс) зерттеулерді жүзеге
асыратын субъектілер Қазақстан
Республикасының
ұлттық
стандарттарына сәйкес келуге және
сапаны бағалау жүйесін енгізу
және оның жұмыс істеуі жөніндегі
ұйымдастыру-әдістемелік
жұмысты, сондай-ақ патогенді
биологиялық агенттермен жұмыс
істеу жөніндегі қызметтің сапасын
сыртқы бағалауды жүзеге асыруға
тиіс.
170.

15-баптың
9-тармағының 3)
тармақшас
ы

15-бап.
Патогенді
биологиялық агенттермен жұмыс
істеу жөніндегі қызметті жүзеге
асыру
…
9. Биологиялық қауіпсіздік
саласындағы
референттік
(референс) зерттеулер:
…
3)
жаңадан
анықталған
микроорганизмдерді
зерттеу
мақсатында;

туралы кодекстің 218бабының
6-тармағында
бір рет қолданылатын
«референс-зерттеулер»
терминін
пайдалануға
болады.

15-баптың 9-тармағының 3)
тармақшасындағы
«микроорганизмдерді» деген
сөздер «патогенді биологиялық
агенттерді» деген сөздермен
ауыстырылсын;

Депутат
Е. В. Смайлов
«Микроорганизмдер»
анықтамасын алып тастау
керек, өйткені вирустарды
микроорганизмдер
деп
атауға болмайды, өйткені
олар
өздігінен
өндірілмейді, өйткені олар
мұндай қабілетке ие емес
және
қабылдаушы
жасушаны қажет етеді.
Көптеген
вирустардың
мөлшері кем дегенде бір
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171.

15-баптың
15-бап.
Патогенді
10-тармағы биологиялық агенттермен жұмыс
істеу жөніндегі қызметті жүзеге
асыру
…
10. Биологиялық қауіпсіздік
саласындағы
референттік
(референс)
зерттеулерді
құзыретіне
сәйкес
уәкілетті
органдар бекітетін осы қызметті
жүзеге асыруға рұқсат берілген
ұйымдар референттік (референс)
зерттеулерді
жүзеге
асыруға
рұқсат беру және жүзеге асыру
қағидаларына
сәйкес
жүзеге
асырады.

172.

15-баптың
15-бап.
Патогенді
10-тармағы биологиялық агенттермен жұмыс
істеу жөніндегі қызметті жүзеге
асыру
…
10. Биологиялық қауіпсіздік
саласындағы
референттік
(референс)
зерттеулерді
құзыретіне
сәйкес
уәкілетті
органдар бекітетін осы қызметті
жүзеге асыруға рұқсат берілген
ұйымдар референттік (референс)
зерттеулерді жүзеге асыруға
рұқсат беру және жүзеге асыру

микрометр, яғни нано
өлшемді;
15-баптың 10-тармағындағы Әлеуметтік-мәдени даму
«құзыретіне сәйкес уәкілетті
комитеті
органдар
бекітетін»
деген
сөздер алып тасталсын.
Заң жобасының 10бабы 3-тармағының 10)
тармақшасын қайталайды.

15-баптың 10-тармағында:
Депутаттар
«осы
қызметті
жүзеге
Д.Қ. Мыңбай
асыруға» деген сөздер «осы
Ж.Н. Нұрманбетова
қызметті» деген сөздермен
ауыстырылсын;
Редакциясын
«референттік
(референс) жақсарту.
зерттеулерді құзыретіне сәйкес
уәкілетті органдар бекітетін
осы қызметті жүзеге асыруға
рұқсат
берілген
ұйымдар
референттік
(референс)
зерттеулерді жүзеге асыруға
рұқсат беру және жүзеге асыру
қағидаларына» деген сөздер

Қабылданды
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қағидаларына
асырады.

173.

сәйкес

жүзеге «референттік
(референс-)
зерттеулерді осы қызметті
жүзеге асыруға рұқсат берілген
ұйымдар
референттік
(референс-) зерттеулерді жүзеге
асыру және жүзеге асыруға
рұқсат беру қағидаларына»
деген сөздермен ауыстырылсын;

15-баптың
15-бап.
Патогенді
11-тармағы биологиялық агенттермен жұмыс
істеу жөніндегі қызметті жүзеге
асыру
...
11. Биологиялық қауіпсіздік
саласындағы
референттік
(референс) зерттеулерді жүзеге
асыратын субъектілер Қазақстан
Республикасының
ұлттық
стандарттарына сәйкес келуге
және сапаны бағалау жүйесін
енгізу және оның жұмыс істеуі
жөніндегі
ұйымдастыруәдістемелік жұмысты, сондай-ақ
патогенді
биологиялық
агенттермен жұмыс істеу жөніндегі
қызметтің
сапасын
сыртқы
бағалауды жүзеге асыруға тиіс.

15-баптың 11-тармағындағы
Депутат
«Қазақстан Республикасының
Н.Ж.Ожаев
ұлттық стандарттарына» деген
сөздер «ұлттық стандарттарға»
«Стандарттау
деген сөздермен ауыстырылсын; туралы» ҚР Заңының 1 –
бабының
31)
тармақшасына
сәйкес
келтіру,
(31)
ұлттық
стандарт-уәкілетті
орган
бекіткен,
пайдаланушылардың
қалың
көпшілігіне
қолжетімді стандарттау
жөніндегі құжат;).
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174.

175.

15-баптың
15-бап.
Патогенді
11-тармағы биологиялық агенттермен жұмыс
істеу жөніндегі қызметті жүзеге
асыру
...
11. Биологиялық қауіпсіздік
саласындағы
референттік
(референс) зерттеулерді жүзеге
асыратын субъектілер Қазақстан
Республикасының
ұлттық
стандарттарына сәйкес келуге және
сапаны бағалау жүйесін енгізу
және оның жұмыс істеуі жөніндегі
ұйымдастыру-әдістемелік
жұмысты, сондай-ақ патогенді
биологиялық агенттермен жұмыс
істеу жөніндегі қызметтің сапасын
сыртқы бағалауды жүзеге асыруға
тиіс.
16-баптың
тақырыбы

15-баптың 11-тармағындағы
«сапаны бағалау жүйесін» деген
сөздер «сапаны сыртқы бағалау
жүйесін»
деген
сөздермен
ауыстырылсын;

16-бап.
Патогенді
16-баптың тақырыбындағы
биологиялық
биологиялық
агенттердің «Патогенді
айналысы саласында есепке алу агенттердің айналысы» деген
және мониторинг
сөздер
«Биологиялық
қауіпсіздік» деген сөздермен
ауыстырылсын;

Депутат
Д.Қ. Мыңбай

Қабылданды

«Халық денсаулығы
және денсаулық сақтау
жүйесі
туралы»
ҚР
Кодексіне сәйкес келтіру.

Әлеуметтік-мәдени даму
комитеті
Депутат
А.С. Құспан

Қабылданды

«Құқықтық актілер
туралы»
Қазақстан
Республикасы
Заңының
23-бабының 9-тармағына
сәйкес келтіру;
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176.

177.

16-баптың
2-тармағының
бірінші
абзацы

16-бап.
Патогенді
биологиялық
агенттердің
айналысы саласында есепке алу
және мониторинг
…
2. Биологиялық қауіпсіздік
саласындағы есепке алу және
мониторинг
патогенді
биологиялық
агенттермен
жұмыс істеудің барлық кезеңінде:

16-баптың 2-тармағының
бірінші абзацында орыс тіліндегі
мәтінге
түзету
енгізілді,
мемлекеттік
тілдегі
мәтін
өзгермейді;

16-баптың
2-тармағының 1)
тармақшасының
төртінші
абзацы

16-бап.
Патогенді
биологиялық
агенттердің
айналысы саласында есепке алу
және мониторинг
…
2. Биологиялық қауіпсіздік
саласындағы есепке алу және
мониторинг
патогенді
биологиялық
агенттермен
жұмыс істеудің барлық кезеңінде:
1) мыналардың:
ықтимал
қауіпті
биологиялық объектілердің;
патогендіктің I және II
тобындағы патогенді биологиялық
агенттердің;
патогендіктің І және ІІ
тобындағы патогенді биологиялық
агенттермен жұмыс істеуді жүзеге
асыратын
мамандардың
тізілімдерін жүргізу;

16-баптың 2-тармағының
Депутат
бірінші абзацында орыс тіліндегі
А.С. Құспан
мәтінге
түзету
енгізілді,
Заң жобасының 25мемлекеттік
тілдегі
мәтін бабының
2-тармағына
өзгермейді;
сәйкес келтіру.

Әлеуметтік-мәдени даму
комитеті

Қабылданды

заң
жобасының
терминологиясымен
біріздендіру;
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178.

16-баптың
2-тармағының 1)
тармақшас
ының
бесінші
абзацы

16-бап.
Патогенді
биологиялық
агенттердің
айналысы саласында есепке алу
және мониторинг
…
2. Биологиялық қауіпсіздік
саласындағы есепке алу және
мониторинг
патогенді
биологиялық
агенттермен
жұмыс істеудің барлық кезеңінде:
1) мыналардың:
Жоқ;
ықтимал
қауіпті
биологиялық объектілердің;
патогендіктің I және II
тобындағы патогенді биологиялық
агенттердің;
патогендіктің І және ІІ
тобындағы патогенді биологиялық
агенттермен жұмыс істеуді жүзеге
асыратын
мамандардың
тізілімдерін жүргізу;

16-баптың 2-тармағының
Депутат
1)
тармақшасы
мынадай
Д.Н. Назарбаева
мазмұндағы екінші абзацпен
толықтырылсын:
Заң жобасының 10«патогенді биологиялық бабы 3-тармағының 3)
сәйкес
агенттермен жұмыс істеуді тармақшасына
жүзеге
асыратын келтіру.
субъектілердің;»;

Қабылданды

179.

16-баптың
2-тармағының 2)
тармақшас
ы

16-бап.
Патогенді
16-баптың 2-тармағының 2)
Депутат
биологиялық
агенттердің тармақшасы алып тасталсын;
А.С. Құспан
айналысы саласында есепке алу
Артық реттеу;
және мониторинг
(толық ақпарат не
…
арқылы, ақпаратты жинау
2. Биологиялық қауіпсіздік
және талдау қалай жүзеге
саласындағы есепке алу және
асырылатындығы 17-бапта
мониторинг
патогенді
баяндалған. Биологиялық
биологиялық агенттермен жұмыс
қауіпсіздік саласындағы
істеудің барлық кезеңінде:

Қабылданды
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мемлекеттік
жүйе)

...
2)
биологиялық
қауіпсіздік
саласындағы
мемлекеттік ақпараттық жүйе
арқылы ақпаратты жинау және
талдау;
180.

16-баптың
2-тармағының 3)
тармақшас
ы

16-бап.
Патогенді
биологиялық
агенттердің
айналысы саласында есепке алу
және мониторинг
…
2. Биологиялық қауіпсіздік
саласындағы есепке алу және
мониторинг
патогенді
биологиялық агенттермен жұмыс
істеудің барлық кезеңінде:
...
3) статистикалық, есепке
алу және есептік құжаттаманы
жинау және талдау;

16-баптың 2-тармағының
3) тармақшасында:
«статистикалық» деген сөз
«статистикалық
ақпаратты,
сондай-ақ өзге ақпаратты»
деген сөздермен ауыстырылсын;
«құжаттаманы»
деген
сөзден кейін «(ақпаратты)»
деген сөзбен толықтырылсын;

ақпараттық

Депутат
Н.Ж.Ожаев

Қабылданды

«Статистика
туралы»
Қазақстан
Республикасының Заңына
сәйкес келтіру, оған сәйкес
«статистикалық ақпарат»
анықтамасы көзделген, м
нысаны
осы
нормада
көзделген
биологиялық
қауіпсіздік
саласында
есепке
алуды,
мониторингті
және
болжауды (модельдеуді)
жүргізу
қағидаларында
айқындалатын болады.
Сонымен қатар, әкімшілік
деректер
ЕГИС-те
ұсынылған
ақпарат
тізімінен
шықпайды,
өйткені
олар
"басқа
құжатталған
ақпарат"ұғымына енеді.
Ұсынылып
отырған
редакция
жұмыс
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тәртібімен
Статистика
жөніндегі
уәкілетті
органмен
(ҚР
Стратегиялық жоспарлау
және
реформалар
жөніндегі
агенттігі)келісілген;
181.

16-баптың
2-тармағының
4) тармақшасы

16-бап.
Патогенді
биологиялық
агенттердің
айналысы саласында есепке алу
және мониторинг
…
2. Биологиялық қауіпсіздік
саласындағы есепке алу және
мониторинг
патогенді
биологиялық агенттермен жұмыс
істеудің барлық кезеңінде:
...
4) аумақты, табиғи орта
компоненттерін
(жануарлар,
өсімдіктер, су, топырақ, ауа), аса
қауіпті
инфекциялық
және
паразиттік
аурулардың
таратушылары
мен
тасымалдаушыларын (оның ішінде
олардың
тіршілік
әрекеті
өнімдерін),
заттар
мен
материалдарды зерттеп-қарауды
жүргізу, халықтың, жануарлардың,
өсімдіктердің инфекциялық және
паразиттік ауруларының туындау
себептері
мен
жағдайларын

16-баптың 2-тармағының 4)
Депутаттар
тармақшасындағы «табиғи орта
Ғ.А. Елеуов
компоненттерін
(жануарлар,
Д.Қ. Мыңбай
өсімдіктер, су, топырақ, ауа)»
деген сөздер «табиғи ортаның
Депутат
Ғ.А.
жекелеген
компоненттерін»
деген сөздермен ауыстырылсын; Елеуовтың заң жобасының
1-бабы 1-тармағының 1)
тармақшасына
берген
түзетуіне сәйкес келтіру;

Қабылданды
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анықтау;
182.

16-баптың
2-тармағының
4) тармақшасы

16-бап.
Патогенді
биологиялық
агенттердің
айналысы саласында есепке алу
және мониторинг
…
2. Биологиялық қауіпсіздік
саласындағы есепке алу және
мониторинг
патогенді
биологиялық агенттермен жұмыс
істеудің барлық кезеңінде:
...
4) аумақты, табиғи орта
компоненттерін
(жануарлар,
өсімдіктер, су, топырақ, ауа), аса
қауіпті
инфекциялық
және
паразиттік
аурулардың
таратушылары
мен
тасымалдаушыларын (оның ішінде
олардың
тіршілік
әрекеті
өнімдерін),
заттар
мен
материалдарды зерттеп-қарауды
жүргізу, халықтың, жануарлардың,
өсімдіктердің инфекциялық және
паразиттік ауруларының туындау
себептері
мен
жағдайларын
анықтау;

16-баптың 2-тармағының 4) Әлеуметтік-мәдени даму
тармақшасындағы
комитеті
«инфекциялық және» деген
сөздер «инфекциялық және
(немесе)»
деген
сөздермен
Заң жобасының 13ауыстырылсын;
бабы
1-тармағы
1)
тармақшасының бірінші
абзацына сәйкес келтіру;

183.

16-баптың
2-тармағының

16-бап.
Патогенді
16-баптың 2-тармағының
биологиялық
агенттердің 5)
тармақшасы
мынадай
айналысы саласында есепке алу редакцияда жазылсын:
және мониторинг
«ведомствоаралық

Депутат
Д.Қ. Мыңбай

Қабылданды
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184.

5) тармақшасы

…
ақпарат алмасу;»;
2. Биологиялық қауіпсіздік
саласындағы есепке алу және
мониторинг
патогенді
биологиялық агенттермен жұмыс
істеудің барлық кезеңінде:
...
5)
биологиялық
қауіпсіздік
саласындағы
ведомствоаралық
ақпарат
алмасу және есепке алу;

16-баптың
3-тармағы

16-бап.
Патогенді
биологиялық
агенттердің
айналысы саласында есепке алу
және мониторинг
…
3.
Осы
баптың
2тармағының 1) тармақшасында
көрсетілген
тізілімдерді
қалыптастыру
және
жүргізу,
биологиялық
қауіпсіздік
саласындағы
статистикалық
ақпарат, есепке алу және есептік
құжаттаманың
(ақпараттың)
түрлері,
биологиялық
қауіпсіздікті қамтамасыз ету
саласындағы
мемлекеттік
ақпараттық жүйені қалыптастыру
және жүргізу тәртібі, сондай-ақ
ақпаратты жинау, өңдеу, сақтау
және беру тәртібі биологиялық

16-баптың 3-тармағында:

Артық регламенттеу;
Бүкіл
бапта
бухгалтерлік
есептің
қалай
жүзеге
асырылатындығын
көрсетеді.
Мемлекеттік
органдардың
есеп
жүргізуі заң жобасының
10-бабында
да
айқындалады, онда тиісті
құзыреттер бекітілген;
Депутат
Д.Қ. Мыңбай

Қабылданды

«қауіпсіздікті қамтамасыз
ету» деген сөздер «қауіпсіздік»
деген сөзбен ауыстырылсын;
Құқықтық
актілер
«қағидаларына сәйкес туралы» ҚРЗ талаптарына
жүзеге
асырылады»
деген сәйкес келтіру.
сөздер
«қағидаларында
айқындалады» деген сөздермен
ауыстырылсын;
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қауіпсіздік саласындағы есепке
алу, мониторинг және болжау
(модельдеу)
қағидаларына
сәйкес жүзеге асырылады.
16-бап.
Патогенді
16-баптың 4-тармағы алып Әлеуметтік-мәдени даму
биологиялық
агенттердің тасталсын;
комитеті
айналысы саласында есепке алу
Депутаттар
және мониторинг
М.Т. Ерман
…
Ғ.А. Елеуов
4. Правила ведения учета,
мониторинга и прогнозирования
Заң жобасының 9(моделирования)
в
области
бабыың 4) тармақшасын
биологической
безопасности
қайталайды;
утверждаются уполномоченным
«Құқықтық актілер
органом
в
области
туралы»
Заңның
24биологической безопасности.
бабының
3-тармағына
сәйкес
нормативтік
құқықтық
актінің
құрылымдық эелементінде
жазылған құқық нормасы
нақ осы актінің басқа
құрылымдық бөліктерінде
қайталап жазылмайды;

185.

16-баптың
4-тармағы

186.

17-баптың
17-бап.
Биологиялық
тақырыбы, қауіпсіздікті қамтамасыз ету
1, 2, 5 және саласындағы
мемлекеттік
6-тармақ- ақпараттық жүйе
тары
1. Биологиялық қауіпсіздікті
қамтамасыз ету саласындағы
мемлекеттік ақпараттық жүйе

17-баптың
17-баптың
Депутаттар
тақырыбындағы, 1, 2, 5 және 6Д.Қ. Мыңбай
тармақ-тарындағы «қауіпсіздікті
А.С. Құспан
қамтамасыз ету саласындағы»
деген
сөздер
«қауіпсіздік
Биологиялық
саласындағы» деген сөздермен қауіпсіздікті қамтамасыз
ауыстырылсын;
ету
биологиялық

Қабылданды
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биологиялық
қауіпсіздік
саласындағы орталықтандырылған
есепке алу және мониторинг,
биологиялық тәуекелдерді басқару,
Қазақстан
Республикасының
аумағында үйлестірілген және
жедел ден қою шараларын әзірлеу
және биологиялық қауіпсіздікті
қамтамасыз ету үшін мемлекеттік
органдар
мен
жергілікті
атқарушы органдар арасында
ақпарат
алмасу
мақсатында
құрылады.
2. Биологиялық қауіпсіздікті
қамтамасыз ету саласындағы
мемлекеттік ақпараттық жүйе
мемлекеттік
органдар
және
(немесе) олардың қарамағындағы
ұйымдар
мен
патогенді
биологиялық агенттермен жұмыс
істейтін субъектілер ұсынатын
статистикалық және өзге де
құжатталған мәліметтер негізінде
қалыптастырылады.
...
5. Мемлекеттік ақпараттық
жүйеге келіп түсетін ақпарат
біріздендірілген
түрде
жинақталады және биологиялық
қауіпсіздікті қамтамасыз ету
саласындағы бірыңғай ұлттық
дерекқорды құрады.

қауіпсіздіктің жай-күйіне
қол жеткізу үшін белгілі
бір
іс-қимылдарды
білдіреді
және
заң
жобасында
мемлекеттік
органдардың
құзыреті,
олардың өзара іс-қимылы
және т. б. мәселелерді
реттейтін
нормаларда
пайдаланылады..
Қазақстан
Республикасының қорғалу
жай-күйі
ретінде
биологиялық
қауіпсіздіктің өзі осы
Заңның қолданылу саласы
болуға тиіс, бұл да заң
жобасының
атауынан
келіп шығады. Осыған
ұқсас
терминология
Ұлттық
қауіпсіздік
мәселелері
жөніндегі
заңнамада
да
қолданылады.
. Заң
жобасының
мәтінін
терминдерді баяндаудың
біркелкілігіне келтіру.
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6.
Биологиялық
қауіпсіздікті қамтамасыз ету
саласындағы
мемлекеттік
ақпараттық
жүйені
құруды,
жетілдіруді және пайдалануды,
онда сақталатын және өңделетін
мәліметтердің
қорғалуын
қамтамасыз
етуді
Қазақстан
Республикасының
заңнамасына
сәйкес биологиялық қауіпсіздік
саласындағы
уәкілетті
орган
жүзеге асырады.
187.

17-баптың
1-тармағы

17-бап.
Биологиялық
қауіпсіздікті
қамтамасыз
ету
саласындағы
мемлекеттік
ақпараттық жүйе
1. Биологиялық қауіпсіздікті
қамтамасыз
ету
саласындағы
мемлекеттік ақпараттық жүйе
биологиялық
қауіпсіздік
саласындағы орталықтандырылған
есепке алу және мониторинг,
биологиялық тәуекелдерді басқару,
Қазақстан
Республикасының
аумағында үйлестірілген және
жедел ден қою шараларын әзірлеу
және биологиялық қауіпсіздікті
қамтамасыз ету үшін мемлекеттік
органдар
мен
жергілікті
атқарушы органдар арасында
ақпарат
алмасу
мақсатында
құрылады.

17-баптың
1-тармағы
мынадай редакцияда жазылсын:
«1.
Биологиялық
қауіпсіздік
саласындағы
мемлекеттік ақпараттық жүйе
биологиялық
қауіпсіздік
саласындағы
орталықтандырылған есепке
алу
және
мониторинг,
биологиялық
тәуекелдерді
басқару, мемлекеттік органдар
мен
облыстардың,
республикалық маңызы бар
қалалардың,
астананың
жергілікті
атқарушы
органдары арасында ақпарат
алмасу арқылы жағдайды талдау,
биологиялық
тәуекелдерді
болжау
және
модельдеу,
үйлестірілген және жедел ден

Әлеуметтік-мәдени даму
комитеті

Қабылданды

Депутаттар
З.А. Камасова
Г.А. Нұрымова
Ж. Т. Телпекбаева
Сондай-ақ
мемлекеттік ақпараттық
жүйені құру мақсаттарын
биорискаларды болжамдау
және үлгілеу арқылы
толықтыру ұсынылады, ол
мемлекеттік ақпараттық
жүйедегі барлық қолда бар
деректерді
мониторингілеу
және
талдау
нәтижелері
бойынша
жүзеге
асырылуы тиіс. Бұл тәсіл
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қою
шараларын
әзірлеу мұндай қауіптерді алдынала
анықтауға
және
мақсатында құрылады.»;
уақтылы жауап беруге
мүмкіндік береді.
Заң
жобасының
11-бабы бірінші абзацына
сәйкес келтіру;
188.

17-баптың
2-тармағы

17-бап.
Биологиялық
қауіпсіздікті
қамтамасыз
ету
саласындағы
мемлекеттік
ақпараттық жүйе
…
2. Биологиялық қауіпсіздікті
қамтамасыз
ету
саласындағы
мемлекеттік ақпараттық жүйе
мемлекеттік
органдар
және
(немесе) олардың қарамағындағы
ұйымдар
мен
патогенді
биологиялық агенттермен жұмыс
істейтін субъектілер ұсынатын
статистикалық және өзге де
құжатталған мәліметтер негізінде
қалыптастырылады.

2-тармақ
мынадай Әлеуметтік-мәдени даму
редакцияда жазылсын:
комитеті
«2.
Биологиялық
Депутаттар
қауіпсіздік
саласындағы
Ғ.А. Елеуов
мемлекеттік ақпараттық жүйе
М.Т. Ерман
мемлекеттік
органдар
және
(немесе) олардың қарамағына
жататын ұйымдар мен патогенді
Редакциясын
биологиялық
агенттермен жақсарту.
жұмыс істеуді жүзеге асыратын
субъектілер
ұсынатын
статистикалық ақпарат және
және өзге де есепке алу және
есептік құжаттама (ақпарат)
негізінде қалыптастырылады.»;

Қабылданды

189.

17-баптың
3-тармағы

17-бап.
Биологиялық
қауіпсіздікті
қамтамасыз
ету
саласындағы
мемлекеттік
ақпараттық жүйе
…

17-баптың
3тармағындағы
«ақпараттық
жүйелер және электрондық
көрсетілетін қызметтер» деген
сөздер
«бағдарламалық
қамтылым,
интернет-ресурс

Қабылданды

Депутаттар
Д.Қ. Мыңбай
Ж.Н. Нұрманбетова
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190.

17-баптың
4-тармағы

3. Электрондық ақпараттық
ресурстар,
биологиялық
қауіпсіздік
саласындағы
ақпараттық
жүйелер
және
электрондық
көрсетілетін
қызметтер
биологиялық
қауіпсіздік
саласындағы
ақпараттандыру объектілері болып
табылады.

«Ақпараттандыру
және
ақпараттықтуралы»
заңға сәйкес
коммуникациялық
инфрақұрылым»»
деген келтіру.
сөздермен ауыстырылсын;

17-бап.
Биологиялық
қауіпсіздікті
қамтамасыз
ету
саласындағы
мемлекеттік
ақпараттық жүйе
…
4. Патогендіктің I және
(немесе) II тобындағы патогенді
биологиялық агенттермен жұмыс
істеуді
жүзеге
асыратын
мемлекеттік
органдар,
заңды
тұлғалар биологиялық қауіпсіздік
саласындағы
ақпараттандыру
субъектілері болып табылады.

17-баптың 4-тармағы осы
баптың
3-тармағы
болып
есептеліп, мынадай редакцияда
жазылсын:
«3.
Биологиялық
қауіпсіздік
мәселелерін
қозғайтын
салаларда
мемлекеттік
реттеуді
(қызметті) жүзеге асыратын
мемлекеттік органдар (олардың
ведомстволық
бағынысты
ұйымдары),
сондай-ақ
патогенді
биологиялық
агенттермен жұмыс істеуді
жүзеге асыратын субъектілер
биологиялық
қауіпсіздік
саласындағы
ақпараттандыру
субъектілері болып табылады.»;

Әлеуметтік-мәдени даму
комитеті
Депутаттар
Ғ.А. Елеуов
М.Т. Ерман
Д.Қ. Мыңбай

Қабылданды

Заң жобасының 1бабы 1-тармағының 11)
тармақшасына
сәйкес
«заңды тұлғалар» деген
сөздер
«субъектілер»
деген
сөзбен
ауыстырылсын.
Патогендігі I - II
топтың ғана емес, III –IV
патогенді
биологиялық
агенттермен жұмыс істеуді
жүзеге асыратын заңды
тұлғалар ақпараттандыру
субъектілері
болып
табылады. Мұндай түзету
мемлекеттік
органдар
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патогенді
биологиялық
агенттермен жұмыс істеуді
жүзеге асыратын барлық
субъектілердің
тізілімдерін
де
жүргізетінін белгілейтін
бұрын
қабылданған
түзетулермен келісіледі.
Сондай-ақ,
заң
жобасының
үкіметтік
редакциясы
ақпараттандыру
субъектілері мемлекеттік
органдар
болып
табылатынын, бұл ретте
олардың
ведомстволық
бағынысты
ұйымдары
көрсетілмейді
деп
айқындады.
Түзету
арқылы бұл бос орын
жойылады.
191.

17-баптың
5-тармағы

17-бап.
Биологиялық
қауіпсіздікті
қамтамасыз
ету
саласындағы
мемлекеттік
ақпараттық жүйе
…
5. Мемлекеттік ақпараттық
жүйеге келіп түсетін ақпарат
біріздендірілген
түрде
жинақталады және биологиялық
қауіпсіздік саласындағы бірыңғай
ұлттық дерекқорды құрады.

17-баптың 5-тармағындағы
«Мемлекеттік»
деген
сөз
«Биологиялық
қауіпсіздік
саласындағы
мемлекеттік»
деген сөздермен ауыстырылсын;

Депутат
Д.Қ. Мыңбай

Қабылданды

Баптың тақырыбына
сәйкес келтіру.
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192.

17-баптың
7-тармағы

193.

18-баптың
тақырыбы

.
17-бап.
Биологиялық
17-баптың 7-тармағы алып
Әлеуметтік-мәдени
қауіпсіздікті
қамтамасыз
ету тасталсын;
даму комитеті
саласындағы
мемлекеттік
ақпараттық жүйе
…
жобасының
Заң
10-бабы 2-тармағының 3)
7. Биологиялық қауіпсіздік,
тармақшасын қайталайды;
халықтың
санитариялықэпидемиологиялық
саламаттылығы, ветеринария,
өсімдіктерді
қорғау
және
олардың карантині саласындағы
уәкілетті мемлекеттік органдар,
сондай-ақ патогендіктің I және
(немесе) II тобындағы патогенді
биологиялық
агенттермен
жұмыс істеуді жүзеге асыратын
субъектілер
биологиялық
қауіпсіздік саласындағы есепке
алуды,
мониторингті
және
болжауды (модельдеуді) жүргізу
қағидаларына
сәйкес
мемлекеттік ақпараттық жүйеге
ақпарат ұсынуға міндетті.
18-бап. Жеке және заңды
18-баптың тақырыбындағы
Депутат
тұлғалардың құқықтары мен «құқықтары мен міндеттері»
Д.Қ. Мыңбай
деген сөздер «биологиялық
міндеттері
Баптың тақырыбын
қауіпсіздік
саласындағы
құқықтары мен міндеттері» оның мазмұнына сәйкес
деген сөздермен ауыстырылсын; келтіру.

Қабылданды

Қабылданды
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194.

195.

18-баптың
1-тармағы
бірінші
бөлігінің
1) тармақшасы

18-бап. Жеке және заңды
тұлғалардың
құқықтары
мен
міндеттері
1. Биологиялық қауіпсіздікті
қамтамасыз ету саласында жеке
және заңды тұлғалар:
1) патогенді биологиялық
агенттерді
құқыққа
қарсы
(санкцияланбаған) пайдаланудың
не олардың еркін айналысының
барлық белгілі болған фактілері
туралы
құзыретіне
сәйкес
халықтың
санитариялықэпидемиологиялық
саламаттылығы саласындағы,
ветеринария,
өсімдіктер
карантині және оларды қорғау
саласындағы
уәкілетті
мемлекеттік органдарға, ұлттық
қауіпсіздік
органдарына
не
құқық қорғау органдарына
хабарлауға;

18-баптың 1-тармағының 1)
тармақшасындағы «құзыретіне
сәйкес
халықтың
санитариялықэпидемиологиялық
саламаттылығы саласындағы,
ветеринария,
өсімдіктер
карантині және оларды қорғау
саласындағы
уәкілетті
мемлекеттік
органдарға,
ұлттық
қауіпсіздік
органдарына не құқық қорғау
органдарына»
деген сөздер
«осы Заңның 10-бабының 1тармағында
көзделген
олардың құзыретіне сәйкес»
деген сөздермен ауыстырылсын;

18-баптың
1-тармағы
бірінші
бөлігінің
2) тармақшасы

18-бап. Жеке және заңды
тұлғалардың
құқықтары
мен
міндеттері
1. Биологиялық қауіпсіздікті
қамтамасыз ету саласында жеке
және заңды тұлғалар:
…
2)
Қазақстан
Республикасының биологиялық
қауіпсіздігіне нұқсан келтіруі

18-баптың
1-тармағы
бірінші бөлігінің 2) тармақшасы
мынадай редакцияда жазылсын:
«2) патогенді биологиялық
агенттермен жұмыс істеуге
байланысты
жалған
ақпараттың таралуына жол
бермеуге;»;

Депутат
Б.Н. Торғаев

Қабылданды

«Құқықтық актілер
туралы»
Қазақстан
Республикасы Заңының
24-бабының 3-тармағына
сәйкес келтіру.

Әлеуметтік-мәдени даму
комитеті

Қабылданды

Депутаттар
Ғ.А. Елеуов
З.А. Камасова
Г.А. Нұрымова
Ж.Т. Телпекбаева
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196.

18-баптың
1-тармағы
бірінші
бөлігінің
бірінші
абзацы, 3)

мүмкін патогенді биологиялық
агенттермен жұмыс істеуге және
олардың таралуына байланысты
ақпараттың,
оның
ішінде
қолжетімділігі
шектеулі
ақпараттың таралуына жол
бермеуге;

Мынадай мазмұндағы жаңа
Біріншіден,
3) тармақшамен толықтырылсын: ақпаратты тарату «ҚР
биологиялық
нұқсан
«3) ақпаратқа қол жеткізу қауіпсіздігіне
туралы
Қазақстан келтірмейді».
Екіншіден,
жеке
Республикасының
(сөздің
кең
заңнамасында
белгіленген тұлғалар
«қол
шектеулерді
қабылдаған мағынасында)
шектеулі»
жағдайда,
патогенді жетімділігі
биологиялық
агенттермен ақпаратқа қол жеткізе
жұмыс істеуге байланысты алмайды, сондықтан оны
қолжетімділігі
шектеулі тарата алмайды.
Үшіншіден,
ақпаратқа
қатысты
мемлекеттік құпияларға
талаптарды орындауға;";
немесе
құпияға
не
Кейінгі
тармақшалардың коммерциялық ақпаратқа
нөмірленуі тиісінше өзгертілсін; рұқсаты бар жеке және
заңды тұлғалар оларды
жария
еткені
үшін
заңдарға немесе заңдарға
сәйкес жауапты болады.
Қазақстан
Республикасы
Конституциясының
20бабының
1-тармағына
сәйкес;

18-бап. Жеке және заңды
тұлғалардың
құқықтары
мен
міндеттері
1. Биологиялық қауіпсіздікті
қамтамасыз ету саласында жеке
және заңды тұлғалар:

18-баптың
1-тармағы
Депутат
бірінші
бөлігінің
бірінші
Д.Қ. Мыңбай
абзацындағы
«қауіпсіздікті
қамтамасыз ету» деген сөздер
«қауіпсіздік»
деген
сөзбен
Заң
жобасының
ауыстырылсын;
ұғымдық
аппаратына

Қабылданды

151

тармақшасы

197.

18-баптың
1-тармағы-

сәйкес
биологиялық
қауіпсіздікке, жай - күй
ретінде, дәл осы қауіпті
биологиялық
факторлардың-патогенді
биологиялық агенттердің
және оларды қамтитын
объектілердің,
тасымалдаушылардың
және
тасымалдаушылардың
теріс
әсер
ету
тәуекелдерінің
артуына
әкеп
соғатын
оқиғалардың,
жағдайлардың,
қасиеттердің
және
(немесе)
процестердің
әсерінен,
адамдардың,
жануарлардың,
өсімдіктердің
денсаулығына, сондай-ақ
олардың
патогенді
биологиялық агенттердің
табиғи ортаның жекелеген
компоненттеріне түсуінен
қорғау алып келеді.
Сондай-ақ,
аталған
құқықты осы баптың тиісті
тармағында тіркеу қажет.
18-бап. Жеке және заңды
18-баптың
1-тармағының
Депутат
тұлғалардың
құқықтары
мен екінші
бөлігі
мынадай
Ғ.А. Елеуов
міндеттері
редакцияда жазылсын:
…
3) басқа жеке және заңды
тұлғалардың
биологиялық
қауіпсіздікті қамтамасыз етуге,
қауіпті
биологиялық
факторлардың әсерінен қорғауға
арналған құқықтарын бұзуға әкеп
соғатын
әрекеттерді
жүзеге
асырмауға міндетті.

Осыған ұқсас түзетулер осы
баптың 2 және 3-тармақтарының
бірінші абзацтарында ескерілсін.
18-баптың 1-тармағының 3)
тармақшасы
мынадай
редакцияда жазылсын:
«3) басқа жеке және заңды
тұлғалардың қауіпті биологиялық
факторлардың әсерінен қорғану
құқықтарын бұзуға әкеп соғатын
әрекеттерді жүзеге асырмауға
міндетті.
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ның екінші
бөлігі

1. Биологиялық қауіпсіздікті
қамтамасыз ету саласында жеке
және заңды тұлғалар:
…
Биологиялық
қауіпсіздік
саласындағы талаптарды сақтамай,
патогенді
биологиялық
агенттермен жұмыс істеу жөніндегі
қызметке
Қазақстан
Республикасының
заңнамасында
белгіленген
тәртіппен тыйым салынады.

Биологиялық
қауіпсіздік саласындағы
талаптар оларды сақтау
үшін де заң жобасында
белгіленеді. Сондықтан,
оларды
сақтамай
кез
келген
қызметке жол
берілмейді, ал қызметке
тыйым салудың тәртібі
мен шарттары Кәсіпкерлік
Кодекске және салалық
заңдарға
сәйкес
айқындалады;
18-баптың 2-тармағының 1)
Депутат
тармақшасының орыс тіліндегі
Ғ.А. Елеуов
мәтініне өзгеріс енгізілді, қазақ
тіліндегі мәтіні өзгермейді.
Грамматикалық
түзету.

198.

18-баптың
2-тармағының 1)
тармақшасы

18-бап. Жеке және заңды
тұлғалардың
құқықтары
мен
міндеттері
…
2. Биологиялық қауіпсіздікті
қамтамасыз ету саласында жеке
тұлғалар:
1)
инфекциялық
ауруға
байланысты медициналық көмекке
жүгінген жағдайда осы жүгінудің
алдында шетелде және (немесе)
Қазақстан
Республикасының
инфекциялық
(паразиттік)
сырқаттанушылық
бойынша
эндемиялық аумағында болғаны
туралы хабарлауға;

199.

18-баптың
2-тармағының

18-бап. Жеке және заңды
18-баптың 2-тармағының 1)
тұлғалардың
құқықтары
мен тармақшасында:
міндеттері

«Рұқсаттар
және
хабарламалар
туралы»
Қазақстан Республикасының
Заңында көзделген патогенді
биологиялық
агенттермен
жұмыс істеуге рұқсаты және
оған
қосымшасы
болмай
патогенді
биологиялық
агенттермен
жұмыс
істеу
жөніндегі қызметке тыйым
салынады.»;

Әлеуметтік-мәдени даму
комитеті

Қабылданды
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200.

1) тармақшасы

…
2. Биологиялық қауіпсіздікті
қамтамасыз ету саласында жеке
тұлғалар:
1) инфекциялық ауруға
байланысты медициналық көмекке
жүгінген жағдайда осы жүгінудің
алдында шетелде және (немесе)
Қазақстан
Республикасының
инфекциялық
(паразиттік)
сырқаттанушылық
бойынша
эндемиялық аумағында болғаны
туралы хабарлауға;

«инфекциялық» деген сөз
«инфекциялық және (немесе)
Заң жобасының 13паразиттік» деген сөздермен бабы
1-тармағы
1)
ауыстырылсын;
тармақшасының бірінші
«инфекциялық (паразиттік)» абзацына сәйкес келтіру;
деген сөздер «инфекциялық
және (немесе) паразиттік» деген
сөздермен ауыстырылсын;

18-баптың
2-тармағының
3) тармақшасы

18-бап. Жеке және заңды
тұлғалардың
құқықтары
мен
міндеттері
…
2. Биологиялық қауіпсіздікті
қамтамасыз ету саласында жеке
тұлғалар:
…
2) инфекциялық ауруға тән
белгілермен
қатар
жүретін
денсаулық
жағдайының
нашарлауы туралы орналасқан
жері
бойынша
медициналық
ұйымдарға уақтылы хабарлауға;
.

18-баптың 2-тармағында:
Бірінші абзацтағы «жеке
тұлғалар» деген сөздерден кейін
«осы баптың 2-тармағында
көрсетілген
міндеттерден
басқа»
деген
сөздермен
толықтырылсын;
1)
тармақшасындағы
«инфекциялық»
деген
сөз
«инфекциялық және (немесе)
паразиттік» деген сөздермен
ауыстырылсын;

Депутат
Д.Қ. Мыңбай
Алдымен
жеке
тұлғаларды инфекциялық
немесе паразиттік ауру
белгілері болған кезде
денсаулығының нашарлау
фактісі
бойынша
медициналық ұйымдарға
жүгінуге
міндеттейтін
норманы
орналастыру
және осы тармақшадан
кейін ғана ауру алдында
шетелде байланыс және
Келесі
тармақшалардың болу
туралы
нөмірленуі тиісінше өзгертілсін ақпараттандыру
мәселелерін
реттейтін
нормаларды орналастыру
қажет.
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201.

202.

18-баптың
2-тармағының
3) тармақшасы

18-баптың
3-тармағы

18-бап. Жеке және заңды
тұлғалардың
құқықтары
мен
міндеттері
…
2. Биологиялық қауіпсіздікті
қамтамасыз ету саласында жеке
тұлғалар:
…
3) ауыр инфекциялық ауру
диагностикаланған
жағдайда
осындай
диагностикалаудың
алдындағы байланыстар туралы
ақпаратты
орналасқан
жері
бойынша медициналық ұйымдарға
уақтылы хабарлауға міндетті.

18-баптың 2-тармағының 3) Әлеуметтік-мәдени даму
тармақшасындағы
«ауыр
комитеті
инфекциялық ауру»
деген
сөздер «айналасындағыларға
Заң
жобасының
қауіп төндіретін инфекциялық
1-тармағының
және
(немесе)
паразиттік 5-ббы
аурулар»
деген
сөздермен 2) тармақшасына сәйкес
ауыстырылсын;
келтіру;
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«Халық денсаулығы
және денсаулық сақтау
жүйесі туралы» Қазақстан
Республикасы Кодексінің
80-бабы 7) тармақшасына
сәйкес келтіру;

Редакциясын
нақтылау;
18-бап. Жеке және заңды
18-баптың 3-тармағы осы
Депутат
тұлғалардың
құқықтары
мен баптың
1-тармағы
болып
Ғ.А. Елеуов
міндеттері
есептелсін.
…
3.
Биологиялық
Осы баптың тармақтарының
Норма шығарушылық
қауіпсіздікті
қамтамасыз
ету нөмірленуі тиісінше өзгертілсін. тәжірибе және баптың
саласында жеке және заңды
тақырыбына
сәйкес
тұлғалар:
келтіру.
1) шет елдерге және
Қазақстан
Республикасының
инфекциялық
(паразиттік)
сырқаттанушылық
бойынша
эндемиялық өңірлеріне жоспарлы
баруға
байланысты
ықтимал
биологиялық тәуекелдер және
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олардың
профилактикасы
жөніндегі шаралар туралы ақпарат
алуға;
2)
Қазақстан
Республикасының
заңнамасына
сәйкес аумақтың және (немесе)
объектінің
санитариялықэпидемиологиялық
және
ветеринариялық-санитариялық
жағдайы, сондай-ақ халықты және
табиғи
орта
компоненттерін
(жануарлар,
өсімдіктер,
су,
топырақ, ауа) қауіпті биологиялық
факторлардың әсерінен қорғауға,
биологиялық
қатерлерді
болғызбауға
бағытталған
қолданылатын шаралар туралы
анық ақпарат алуға;
3)
биологиялық
қауіпсіздікті
қамтамасыз
ету
мәселелері
бойынша
тиісті
мемлекеттік органдарға жүгінуге;
4)
Қазақстан
Республикасының заңнамасында
белгіленген жағдайларда жеке
қорғалуға қойылатын талаптардың
орындалуын
ескере
отырып,
биологиялық
қауіпсіздікті
қамтамасыз етуге бағытталған ісшараларды жүргізуге қатысуға;
5)
Қазақстан
Республикасының
заңнамасына
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сәйкес өзге де құқықтарға ие
болуға құқылы.
203.

18-баптың
3-тармағы

18-бап. Жеке және заңды
тұлғалардың
құқықтары
мен
міндеттері
…
3.
Биологиялық
қауіпсіздікті
қамтамасыз
ету
саласында жеке және заңды
тұлғалар:
Жоқ.

18-баптың 3-тармағының 1)
Депутаттар
тармақшасы
мынадай
Д.Қ. Мыңбай
мазмұндағы
жаңа
1)
Ж.Н. Нұрманбетова
тармақшамен толықтырылсын:
18-баптың
1«1) қауіпті биологиялық
3)
факторлардың
әсерінен тармағының
тармақшасында жеке және
қорғауға;»;
заңды
тұлғалардың
биологиялық қауіпсіздікке
Келесі
тармақшалардың және қауіпті биологиялық
нөмірленуі тиісінше өзгертілсін. факторлардан
қорғауға
басқа жеке және заңды
тұлғалардың құқықтарын
бұзбау міндеті көзделеді.
Бұл ретте, осы құқықтар
жеке
және
заңды
тұлғалардың құқықтарын
реттейтін тиісті тармақта
жазылмаған.
Барлық заң жобасы
Қазақстан
Республикасының
биологиялық қауіпсіздігін
қамтамасыз
етуге
бағытталғандықтан,
биологиялық
қауіпсіздіктің осы жайкүйіне қол жеткізу дәл осы
қауіпті
биологиялық
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204.

18-баптың
3-тармағының
1) тармақшасы

18-бап. Жеке және заңды
тұлғалардың
құқықтары
мен
міндеттері
…
3.
Биологиялық
қауіпсіздікті қамтамасыз ету
саласында жеке және заңды
тұлғалар:
1) шет елдерге және
Қазақстан
Республикасының
инфекциялық
(паразиттік)
сырқаттанушылық
бойынша
эндемиялық өңірлеріне жоспарлы
баруға
байланысты
ықтимал
биологиялық тәуекелдер және
олардың
профилактикасы
жөніндегі шаралар туралы ақпарат
алуға;
2) Қазақстан Республикасының
заңнамасына сәйкес аумақтың
және
(немесе)
объектінің
санитариялықэпидемиологиялық
және
ветеринариялық-санитариялық
жағдайы, сондай-ақ халықты және
табиғи
орта
компоненттерін
(жануарлар,
өсімдіктер,
су,
топырақ, ауа) қауіпті биологиялық
факторлардың әсерінен қорғауға,
биологиялық
қатерлерді
болғызбауға
бағытталған

18-баптың 3-тармағында:
бірінші абзацта:
«қауіпсіздікті
қамтамасыз
ету» деген сөздер «қауіпсіздік»
деген сөзбен ауыстырылсын;
«құқылы»
деген
сөз
«құқығы бар» деген сөздермен
ауыстырылсын;

факторлардан қорғаумен
қамтамасыз етіледі.
Депутат
Д.Қ. Мыңбай
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Редакциясын жақсарту.

1) тармақшада орыс тіліндегі
мәтінге өзгеріс енгізілді, қазақ
тіліндегі мәтіні өзгермейді;
2) тармақшада орыс тіліндегі
мәтінге өзгеріс енгізілді, қазақ
тіліндегі мәтіні өзгермейді;
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қолданылатын шаралар туралы
анық ақпарат алуға;
3)
биологиялық
қауіпсіздікті
қамтамасыз
ету
мәселелері
бойынша
тиісті
мемлекеттік органдарға жүгінуге;
4)
Қазақстан
Республикасының заңнамасында
белгіленген жағдайларда жеке
қорғалуға қойылатын талаптардың
орындалуын
ескере
отырып,
биологиялық
қауіпсіздікті
қамтамасыз етуге бағытталған ісшараларды жүргізуге қатысуға;
5)
Қазақстан
Республикасының заңнамасына
сәйкес өзге де құқықтарға ие
болуға құқылы.

3) тармақшада орыс тіліндегі
мәтінге өзгеріс енгізілді, қазақ
тіліндегі мәтіні өзгермейді;
4) тармақшада:
орыс тіліндегі мәтінге өзгеріс
енгізілді, қазақ тіліндегі мәтіні
өзгермейді;
«шараларды жүргізуге
қатысуға»
деген
сөздер
«шараларға қатысуға» деген
сөздермен ауыстырылсын;
5) тармақшада:
орыс тіліндегі мәтінге өзгеріс
енгізілді, қазақ тіліндегі мәтіні
өзгермейді;
«заңнамасында»
деген
сөз «заңдарына» деген сөзбен
ауыстырылсын;

205.

18-баптың
3-тармағының
1) тармақшасы

18-бап. Жеке және заңды
тұлғалардың
құқықтары
мен
міндеттері
…
3.
Биологиялық
қауіпсіздікті
қамтамасыз
ету
саласында жеке және заңды
тұлғалар:

18-баптың 3-тармағының 1) Әлеуметтік-мәдени даму
тармақшасындағы
комитеті
«инфекциялық (паразиттік)»
деген сөздер «инфекциялық
заң жобасының 13және (немесе) паразиттік» деген бабы
1-тармағы
1)
сөздермен ауыстырылсын;
тармақшасының бірінші
абзацына сәйкес келтіру;

Қабылданды
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1) шет елдерге және
Қазақстан
Республикасының
инфекциялық
(паразиттік)
сырқаттанушылық
бойынша
эндемиялық өңірлеріне жоспарлы
баруға
байланысты
ықтимал
биологиялық тәуекелдер және
олардың
профилактикасы
жөніндегі шаралар туралы ақпарат
алуға;
206.

18-баптың
3-тармағының
2) тармақшасы

18-бап. Жеке және заңды
тұлғалардың
құқықтары
мен
міндеттері
…
3. Биологиялық қауіпсіздікті
қамтамасыз ету саласында жеке
және заңды тұлғалар:
2) Қазақстан Республикасының
заңнамасына сәйкес аумақтың
және
(немесе)
объектінің
санитариялықэпидемиологиялық
және
ветеринариялық-санитариялық
жағдайы, сондай-ақ халықты және
табиғи
орта
компоненттерін
(жануарлар,
өсімдіктер,
су,
топырақ, ауа) қауіпті биологиялық
факторлардың әсерінен қорғауға,
биологиялық
қатерлерді
болғызбауға
бағытталған
қолданылатын шаралар туралы
анық ақпарат алуға;

18-баптың 3-тармағының 2)
тармақшасында:
«аумақтың және (немесе)
объектінің
санитариялықэпидемиологиялық
және
ветеринариялықсанитариялық жағдайы,» деген
сөздер
санитариялықэпидемиологиялық
және
ветеринариялықсанитариялық ахуал,» деген
сөздермен ауыстырылсын;
«туралы» деген сөз «дұрыс
және
уақтылы»
деген
сөздермен ауыстырылсын;

Депутаттар
З.А. Камасова
Г.А. Нұрымова

Қабылданды

«Халық
денсаулығы
және денсаулық сақтау
жүйесі туралы» Қазақстан
Республикасы Кодексіне
сәйкес келтіру, оған сәйкес
санитарлықэпидемиологиялық
жағдайға
белгілі
бір
уақытта
белгілі
бір
аумақта
халықтың
денсаулығы мен тіршілік
ету ортасының жай-күйі
жатады;
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207.

18-баптың
3-тармағының
2) тармақшасы

18-бап. Жеке және заңды
тұлғалардың
құқықтары
мен
міндеттері
…
3. Биологиялық қауіпсіздікті
қамтамасыз ету саласында жеке
және заңды тұлғалар:
2) Қазақстан Республикасының
заңнамасына сәйкес аумақтың
және
(немесе)
объектінің
санитариялық-эпидемиологиялық
және
ветеринариялықсанитариялық жағдайы, сондай-ақ
халықты және табиғи орта
компоненттерін
(жануарлар,
өсімдіктер, су, топырақ, ауа)
қауіпті
биологиялық
факторлардың әсерінен қорғауға,
биологиялық
қатерлерді
болғызбауға
бағытталған
қолданылатын шаралар туралы
анық ақпарат алуға;

18-баптың 3-тармағының 2)
Депутаттар
тармақшасындағы «табиғи орта
Ғ.А. Елеуов
компоненттерін
(жануарлар,
Д.Қ. Мыңбай
өсімдіктер, су, топырақ, ауа)»
деген сөздер «табиғи ортаның
Депутат
Ғ.А.
жекелеген
компоненттерін»
деген сөздермен ауыстырылсын; Елеуовтың заң жобасының
1-бабы 1-тармағының 1)
тармақшасына
берген
түзетуіне сәйкес келтіру;

Қабылданды

208.

18-баптың
3-тармағының
5) тармақшасы

18-бап. Жеке және заңды
тұлғалардың
құқықтары
мен
міндеттері
…
3. Биологиялық қауіпсіздікті
қамтамасыз ету саласында жеке
және заңды тұлғалар:
…

18-баптың 3-тармағының 5)
тармақшасындағы
«заңнамасына»
деген
сөз
«заңдарына»
деген
сөзбен
ауыстырылсын;

Қабылданды

Әлеуметтік-мәдени даму
комитеті
Қазақстан
Республикасы
Конституциясының
61бабы 3-тармағының 1)
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209.

210.

19-баптың
1-тармағы

19-баптың
2-тармағының екінші
бөлігі

5) Қазақстан Республикасының
заңнамасына сәйкес өзге де
құқықтарға ие болуға құқылы.
19-бап. Биологиялық қауіпсіздік
саласындағы профилактика
1. Биологиялық қауіпсіздік
саласындағы
профилактика
Қазақстан
Республикасының
заңнамасына
сәйкес
жүзеге
асырылады
және
эпидемияға
қарсы,
ветеринариялық
ісшаралар кешенін, өсімдіктер
карантині және оларды қорғау
саласындағы
профилактика
шараларын және биологиялық
тәуекелдерді
басқаруға,
биологиялық
қатерлерді
болғызбауға және оларды тежеуге
бағытталған өзге де шараларды
қамтиды.

тармақшасына
келтіру;
19-баптың
1-тармағындағы
«өсімдіктер карантині және
оларды қорғау саласындағы
алдын алу шараларын» деген
сөздер «фитосанитариялық ісшараларды,
өсімдіктер
карантині
жөніндегі
ісшараларды» деген сөздермен
ауыстырылсын;

19-бап. Биологиялық қауіпсіздік
19-баптың
2-тармағының
саласындағы профилактика
екінші бөлігі осы баптың 11. Биологиялық қауіпсіздік тармағының екінші бөлігі болып
саласындағы
профилактика есептелсін.
Қазақстан
Республикасының
заңнамасына
сәйкес
жүзеге
асырылады
және
эпидемияға
қарсы,
ветеринариялық
ісшаралар кешенін, өсімдіктер
карантині және оларды қорғау
саласындағы
профилактика
шараларын және биологиялық

сәйкес

Депутат
Ғ.А. Елеуов

Қабылданды

Заң
жобасында
терминдерді
бірізді
қолдануды
сақтау
мақсатында (19-баптың
5-тармағының
5)
тармақшасын қараңыз).

Депутат
Д.Қ. Мыңбай

Қабылданды

Редакциясын жақсарту.
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тәуекелдерді
басқаруға,
биологиялық
қатерлерді
болғызбауға және оларды тежеуге
бағытталған өзге де шараларды
қамтиды.
...
2.
...
Мемлекеттік
органдар
биологиялық
қауіпсіздік
саласындағы профилактикалық
іс-шараларды
Қазақстан
Республикасының
заңнамасында
белгіленген
құзыреті
шегінде
жүзеге
асырады.
211.

19-баптың
3-тармағының
1) тармақшасы

19-бап. Биологиялық қауіпсіздік
саласындағы профилактика
…
3. Жалпы профилактикалық ісшаралар:
1) биологиялық тәуекелдер
мониторингін
және
оларды
талдауды,
оның
ішінде
инфекциялық және паразиттік
сырқаттанушылықты болжауды,
табиғи орта компоненттерінің
(жануарлар,
өсімдіктер,
су,
топырақ,
ауа)
мониторингін,
биологиялық
қатерлерді
бейтараптандыруды
немесе
олардың деңгейін төмендетуді;

19-баптың 3-тармағының 1) Әлеуметтік-мәдени даму
тармақшасындағы
комитеті
«инфекциялық және» деген
сөздер «инфекциялық және
Заң жобасының 13(немесе)»
деген
сөздермен бабы
1-тармағы
1)
ауыстырылсын;
тармақшасының бірінші
абзацына сәйкес келтіру;

Қабылданды
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212.

19-баптың
3-тармағының
1) тармақшасы

19-бап. Биологиялық қауіпсіздік
саласындағы профилактика
…
3. Жалпы профилактикалық ісшаралар:
1) биологиялық тәуекелдер
мониторингін
және
оларды
талдауды,
оның
ішінде
инфекциялық және паразиттік
сырқаттанушылықты болжауды,
табиғи орта компоненттерінің
(жануарлар,
өсімдіктер,
су,
топырақ, ауа) мониторингін,
биологиялық
қатерлерді
бейтараптандыруды
немесе
олардың деңгейін төмендетуді;

19-баптың 3-тармағының 1)
Депутаттар
тармақшасындағы «табиғи орта
Ғ.А. Елеуов
компоненттерінің (жануарлар,
Д.Қ. Мыңбай
өсімдіктер, су, топырақ, ауа)»
деген сөздер «табиғи ортаның
Депутат
Ғ.А.
жекелеген компоненттерінің»
деген сөздермен ауыстырылсын; Елеуовтың заң жобасының
1-бабы 1-тармағының 1)
тармақшасына
берген
түзетуіне сәйкес келтіру;

Қабылданды

213.

19-баптың
3-тармағының
2) тармақшасы

19-бап. Биологиялық қауіпсіздік
саласындағы профилактика
…
3. Жалпы профилактикалық ісшаралар:
…
2)
тиісті
қызметтердің
инфекциялық
аурулар
ошақтарын
анықтау
және
оқшаулау жөніндегі іс-шараларды
жүргізуге дайындығын қамтамасыз
етуді, оқытылған персоналдың
көмегімен жағдайды басқаруды,
жаһандық, өңірлік және жергілікті
ауқымдағы төтенше жағдайларды

19-баптың 3-тармағының 2)
Депутаттар
тармақшасында:
З.А. Камасова
«инфекциялық
аурулар
Г.А. Нұрымова
ошақтарын
анықтау
және
оқшаулау жөніндегі» деген
Заң жобасының 19сөздер «биологиялық қауіп бабының
4-тармағына
көзін
анықтауға
және сәйкес келтіру.
оқшаулауға
бағытталған»
Артық нақтылау.
деген сөздермен ауыстырылсын;
«оқытылған
персоналдың
көмегімен» деген сөздер алып
тасталсын;

Қабылданды
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жою
жөніндегі
іс-қимылдар
жоспарлары
шеңберінде
ведомствоаралық өзара іс-қимыл
хаттамаларын
(сценарийлерін)
және алгоритмдерін құруды;
214.

19-баптың
3-тармағының
2) тармақшасы

19-бап. Биологиялық қауіпсіздік
саласындағы профилактика
…
3. Жалпы профилактикалық ісшаралар:
…
2)
тиісті
қызметтердің
инфекциялық аурулар ошақтарын
анықтау және оқшаулау жөніндегі
іс-шараларды
жүргізуге
дайындығын қамтамасыз етуді,
оқытылған персоналдың көмегімен
жағдайды басқаруды, жаһандық,
өңірлік және жергілікті ауқымдағы
төтенше
жағдайларды
жою
жөніндегі
іс-қимылдар
жоспарлары
шеңберінде
ведомствоаралық
өзара
ісқимыл
хаттамаларын
(сценарийлерін)
және
алгоритмдерін құруды;

19-баптың 3-тармағының 2)
Депутат
тармақшасындағы
Д.Қ. Мыңбай
«ведомствоаралық өзара ісЗаң жобасының 7қимыл
хаттамаларын
5-тармағына
(сценарийлерін)
және бабының
алгоритмдерін» деген сөздер енгізілген түзетуге сәйкес
«биологиялық
қауіпсіздік келтіру.
саласындағы
хаттамаларын
(сценарийлерін)»
деген
сөздермен ауыстырылсын;

Қабылданды

215.

19-баптың
3-тармағының
3) тармақшасы

19-бап. Биологиялық қауіпсіздік
саласындағы профилактика
…
3. Жалпы профилактикалық ісшаралар:

19-баптың 3-тармағының 3)
тармақшасы
«арттыру
мақсатында
санитариялықағарту жұмысын» деген сөздер
«арттыруға бағытталған іс-

Қабылданды

Депутаттар
Д.Қ. Мыңбай
Ж.Н. Нұрманбетова
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шараларды;» деген сөздермен
Халықтың
3)
халықтың ауыстырылсын;
хабардарлығын арттыру
ақпараттандырылу
деңгейін
құралдарын
кеңейту
мақсатында іс-шараларды
арттыру
мақсатында
санитариялық-ағарту жұмысын;
тек
санитарлық-ағарту
жұмыстарымен шектемеу,
сондай-ақ ұқсас бағыттағы
басқа да ықтимал ісшараларды,
мысалы,
азаматтық
қорғаныс
шеңберінде немесе дүлей
зілзалалар жағдайындағы
немесе
терроризм
(диверсия)туындаған
кездегі
іс-қимылдар
туралы әлеуетті қауіпті
биологиялық
объектілердің
жанында
тұратын халықты жалпы
хабардар ету қажет.;
19-бап. Биологиялық қауіпсіздік
19-баптың 3-тармағы мынадай
Депутат
саласындағы профилактика
мазмұндағы жаңа 3) тармақшамен
Д.Қ. Мыңбай
…
толықтырылсын:
3. Жалпы профилактикалық ісАлдын
алу
«3) өз қызметі шеңберінде
шаралар:
маңызды
патогенді
биологиялық шараларының
…
бөліктерінің
агенттермен өзара іс-қимылды құрамдас
3) жоқ.
жүзеге асыратын адамдардың бірі-биологиялық
биологиялық
қауіпсіздік қауіпсіздік саласындағы
сақтау,
саласындағы
талаптарды талаптарды
мысалы, жеке қорғаныс
сақтауы;»;
құралдарын
қолдану
Келесі
тармақшалардың немесе
патогендік
нөмірленуі тиісінше өзгертілсін; биололгиялық агенттерді
…

216.

19-баптың
3-тармағының жаңа
3) тармақшасы

Қабылданды
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сақтау тәртібін
және т. б.
217.

19-баптың
3-тармағының
3) тармақшасы

19-бап. Биологиялық қауіпсіздік
саласындағы профилактика
…
3. Жалпы профилактикалық ісшаралар:
…
3)
халықтың
ақпараттандырылу
деңгейін
арттыру
мақсатында
санитариялық-ағарту жұмыстары;

19-баптың 3-тармағының
3) тармақшасы «жұмыстары»
деген сөзден кейін «және оның
қауіпті
биологиялық
факторлар әсеріне ден қоюға
дайындығын» деген сөздермен
толықтырылсын;

сақтау

Депутаттар
З.А. Камасова
Г.А. Нұрымова
Ж.Т. Телпекбаева

Қабылданды

Халықты
ақпараттандыру
мақсатында ғана емес,
санитарлық-ағарту
жұмыстарын
жүргізу
қажет. Ол дүрбелеңді
болдырмау үшін
кезкелген
биологиялық
қауіпке (апатқа) дайын
болуы керек;
Редакциясын нақтылау;

218.

19-баптың
3-тармағының
4) тармақшасы

19-бап. Биологиялық қауіпсіздік
саласындағы профилактика
…
3. Жалпы профилактикалық ісшаралар:
…
4)
ықтимал
қауіпті
биологиялық
объектілердің,
инфекциялық аурулардың табиғи
ошақтарының
және
(немесе)
өсімдіктер ауруларының таралу

19-баптың 3-тармағының
4)
тармақшасындағы
«салу,
реконструкциялау»
деген
сөздер
«жобалау,
салу,
реконструкциялау,
техникалық
қайта
жарақтандыруды
жүргізу,
кеңейту, күрделі жөндеу» деген
сөздермен ауыстырылсын;

Депутаттар
Д.Қ. Мыңбай
Ж.Н. Нұрманбетова

Қабылданды

«Қазақстан
Республикасындағы
сәулет, қала құрылысы
және құрылыс қызметі
туралы»
ҚРЗ
нормаларына
сәйкес
келтіру мақсатында;
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ошақтарының аумағында және
оларға тікелей жақын жерде
объектілерді орналастыру, салу,
реконструкциялау
және
пайдалануға
беру
кезінде
биологиялық
қауіпсіздік
саласындағы талаптарды сақтауды;
219.

220.

19-баптың
3-тармағының
6) тармақшасы

19-баптың
3-тармағының
7) тармақшасы

19-бап. Биологиялық қауіпсіздік
саласындағы профилактика
…
3. Жалпы профилактикалық ісшаралар:
…
6)
иммундық-биологиялық
препараттар мен жабдықтардың
резервтерін
жұмылдыруды,
объектілерді
биологиялық
қауіпсіздік
саласындағы
профилактикалық іс-шаралардың
мұқтаждарына қайта бейіндеуді;

19-баптың 3-тармағының 6)
тармақшасы мынадай редакцияда
жазылсын:
«6) дәрілік заттар мен
медициналық
бұйымдардың
резервтерін
жұмылдыруды,
биологиялық
қауіпсіздік
саласындағы профилактикалық
іс-шаралардың мұқтаждықтары
үшін
объектілерді
қайта
бейіндеуді;»;

19-бап. Биологиялық қауіпсіздік
саласындағы профилактика
…
3. Жалпы профилактикалық ісшаралар:
…
7) биологиялық қауіпсіздік
саласында
мемлекеттік
бақылауды
жүзеге
асыруды
қамтиды.

19-баптың 3-тармағының 7) Әлеуметтік-мәдени даму
тармақшасындағы
комитеті
«биологиялық
қауіпсіздік
4-тарауға сәйкес
саласында
мемлекеттік
бақылауды»
деген
сөздер келтіру;
«биологиялық
қауіпсіздік
саласындағы
талаптардың
сақталуын
мемлекеттік
бақылауды және қадағалауды»
деген сөздермен ауыстырылсын;

Депутаттар
З.А. Камасова
Г.А. Нұрымова
И.В. Смирнова

Қабылданды

«Халық
денсаулығы
және денсаулық сақтау
жүйесі туралы» Қазақстан
Республикасы Кодексінің
нормаларына
сәйкес
келтіру;
Қабылданды
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221.

19-баптың
4-тармағының
1) тармақшасы

19-бап. Биологиялық қауіпсіздік
саласындағы профилактика
…
4. Биологиялық қатер көзіне
бағытталған іс-шаралар:
1) инфекция жұқтырған және
олармен
байланыста
болған
адамдарды уақтылы анықтауды,
есепке алуды және тіркеуді,
оқшаулауды (обсервациялауды),
диагностикалауды және емдеуді
(жануарларды алып қою және
жоюды);

222.

19-баптың
4-тармағының
3) тармақшасы

19-бап. Биологиялық қауіпсіздік
саласындағы профилактика
…
4. Биологиялық қатер көзіне
бағытталған іс-шаралар:
…
3) адамдар мен жануарлардың
инфекциялық және паразиттік
ауруларының,
өсімдіктер
ауруларының
Қазақстан
Республикасының бүкіл аумағында
пайда болуы мен таралуының,

Заң жобасының бүкіл мәтіні
бойынша осыған ұқсас түзетулер
енгізілсін
19-баптың 4-тармағының 1)
Депутаттар
тармақшасы мынадай редакцияда
З.А. Камасова
жазылсын:
Г.А. Нұрымова
«1) инфекция жұқтырған
және
олармен
байланыста
Редакциялық
түзету,
болған
адамдарды,
қатар
жануарларды
уақтылы сонымен
анықтауды,
бүлінген жануарларды жою емдеу
(залалданған)
өсімдіктерді болып табылмайды.
анықтауды,
сондай-ақ
өсімдіктер мен жануарларды
есепке алуды және тіркеуді,
оқшаулауды
(обсервациялауды),
диагностикалауды
және
емдеуді, алып қоюды және
жоюды;»;
19-баптың 4-тармағының 3)
тармақшасындағы «пайда болуы
мен таралуының, әкелінуінің
және (немесе) таралуының
инфекциялық және» деген
сөздер
«пайда
болуының,
әкелінуінің, таралуының» деген
сөздермен ауыстырылсын;

Депутат
Д.Қ. Мыңбай

Қабылданды
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Редакциясын жақсарту.
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әкелінуінің
және
(немесе)
таралуының алдын алуды;
223.

19-баптың
4-тармағының
3) тармақшасы

19-бап. Биологиялық қауіпсіздік
саласындағы профилактика
…
4. Биологиялық қатер көзіне
бағытталған іс-шаралар:
…
3) адамдар мен жануарлардың
инфекциялық және паразиттік
ауруларының,
өсімдіктер
ауруларының пайда болуы мен
таралуының,
Қазақстан
Республикасының бүкіл аумағына
әкелінуінің
және
(немесе)
таралуының алдын алуды;

19-баптың 4-тармағының 3) Әлеуметтік-мәдени даму
тармақшасындағы
комитеті
«инфекциялық және» деген
сөздер «инфекциялық және
заң жобасының 13(немесе)»
деген
сөздермен бабы 1-тармағы 1)
ауыстырылсын;
тармақшасының бірінші
абзацына сәйкес келтіру;

Қабылданды

224.

19-баптың
4-тармағының
4) тармақшасы

19-бап. Биологиялық қауіпсіздік
саласындағы профилактика
…
4. Биологиялық қатер көзіне
бағытталған іс-шаралар:
…
4) биологиялық қатерлерді
ерте
анықтау
(экспрессдиагностика) әдістемелерін, оның
ішінде патогенді және өнеркәсіптік
микроорганизмдер
коллекцияларын
пайдалану
арқылы әзірлеуді және жетілдіруді;

19-баптың 4-тармағы мынадай
мазмұндағы жаңа 5) тармақшамен
толықтырылсын:
«5) «Халық денсаулығы
және денсаулық сақтау жүйесі
туралы»
Қазақстан
Республикасының
Кодексіне
сәйкес сараптама жүргізудің
жеделдетілген рәсімі бойынша
дәрілік
затты
немесе
медициналық
бұйымды
мемлекеттік тіркеуді;»;

Қабылданды

Депутат
И. В. Смирнова
Биологиялық
қатер
салдарынан зардап шеккен
адамдарға медициналық
көмек
көрсетуді
ұйымдастыру
үшін
биологиялық
қатердің
туындау, туындау және
оларды
жою
қаупі
жағдайында
қолдануға
арналған
дәрілік
препараттарды
жедел
Кейінгі
тармақшалардың мемлекеттік тіркеу қажет.
нөмірленуі тиісінше өзгертілсін; Жеделдетілген
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19-баптың
4-тармағының
жаңа 5)
тармақшасы

225.

19-баптың
4-тармағының
6) тармақшасы

Жоқ.

мемлекеттік
тіркеу
сараптамалар
көлемін
қысқартуды, зертханалық
сараптамаларды
азаматтық
айналымға
енгізу
мақсатында
инфекцияға қарсы дәрілік
препаратқа
қатысты
жүргізілетін
зерттеулермен
(сынақтармен) ауыстыру
мүмкіндігін көздеуге тиіс.
Ұсынылып
отырған
норма «Халық денсаулығы
және денсаулық сақтау
жүйесі туралы» Қазақстан
Республикасының
Кодексінің
23-бабының
10-тармағына
сәйкес
келтірілді.

19-бап. Биологиялық қауіпсіздік
19-баптың 4-тармағының 6) Әлеуметтік-мәдени даму
саласындағы профилактика
тармақшасындағы «ұрлануын»
комитеті
…
деген сөз «жымқырылуын»
4. Биологиялық қатер көзіне деген сөзбен ауыстырылсын;
бағытталған іс-шаралар:
Қазақстан
…
Республикасы
ҚК
36) ведомствоаралық өзара ісбабының 17) тармағына
қимылды, оның ішінде патогенді
сәйкес келтіру;
биологиялық
агенттердің
жоғалуын,
ұрлануын,
санкцияланбаған қол жеткізілуін
немесе айналысын болғызбау,

Қабылданды
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олармен заңсыз жұмыс істеу
туралы
ақпаратты
жасыру
(бермеу),
сондай-ақ
оларды
пайдалана отырып немесе ықтимал
қауіпті биологиялық объектілерге
қатысты диверсияларды болғызбау
жөнінде шаралар қабылдауды қоса
алғанда, биологиялық қатерлердің
туындауына жедел ден қою
мақсатында
өзара
іс-қимыл
жасауды қамтиды.
226.

19-баптың
4-тармағының
6) тармақшасы

19-бап. Биологиялық қауіпсіздік
саласындағы профилактика
…
4. Биологиялық қатер көзіне
бағытталған іс-шаралар:
…
6) ведомствоаралық өзара ісқимылды, оның ішінде патогенді
биологиялық
агенттердің
жоғалуын,
ұрлануын,
санкцияланбаған қол жеткізілуін
немесе айналысын болғызбау,
олармен заңсыз жұмыс істеу
туралы
ақпаратты
жасыру
(бермеу),
сондай-ақ
оларды
пайдалана отырып немесе ықтимал
қауіпті биологиялық объектілерге
қатысты диверсияларды болғызбау
жөнінде шаралар қабылдауды қоса
алғанда, биологиялық қатерлердің
туындауына жедел ден қою

19-баптың 4-тармағының 6)
Депутат
тармақшасы мынадай редакцияда
Д.Қ. Мыңбай
«6)
ведомствоаралық
өзара іс-қимыл жасауды, оның
Қабылданған
ішінде патогенді биологиялық
сәйкес
агенттермен
заңсыз түзетулерге
(санкцияланбаған)
жұмыс келтіру.
Редакциясын жақсарту.
істеуді, олардың жоғалуын,
жымқырылуын,
олармен
заңсыз жұмыс істеу туралы
ақпаратты
жасыруды
(бермеуді), сондай-ақ патогенді
биологиялық
агенттер
пайдаланылатын және (немесе)
ықтимал қауіпті биологиялық
объектілерге
қатысты
терроризм
және
(немесе)
диверсия актілерін болғызбау
жөніндегі
шараларды
қабылдауды қоса алғанда,
биологиялық
қауіп-
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мақсатында
өзара
жасауды қамтиды.
227.

228.

іс-қимыл қатерлердің туындауына жедел
ден қою мақсатында өзара ісқимыл жасауды қамтиды.»;

19-баптың
5-тармағының
2) тармақшасы

19-бап. Биологиялық қауіпсіздік
саласындағы профилактика
…
5.
Қауіпті
биологиялық
факторға бағытталған іс-шаралар:
…
2) жеке қорғау құралдарын
қолдануды,
жеке
гигиенаны
сақтауды,
әлеуметтік
қашықтықты сақтауды (адамдар
арасындағы инфекция жұқтыру
тәуекелі деңгейін төмендету үшін
қажетті оңтайлы қашықтық) қоса
алғанда, жеке және қоғамдық
қорғау шараларын сақтауды;

19-баптың 5-тармағының 2)
тармақшасындағы «гигиенаны
сақтауды»
деген
сөздер
«гигиенаны»
деген
сөзбен
ауыстырылсын;

19-баптың
5-тармағының
2) тармақшасы

19-бап. Биологиялық қауіпсіздік
саласындағы профилактика
…
5.
Қауіпті
биологиялық
факторға бағытталған іс-шаралар:
…
2) жеке қорғау құралдарын
қолдануды,
жеке
гигиенаны
сақтауды, әлеуметтік қашықтықты
сақтауды (адамдар арасындағы
инфекция жұқтыру тәуекелі
деңгейін төмендету үшін қажетті
оңтайлы
қашықтық)
қоса

19-баптың 5-тармағының 2) Әлеуметтік-мәдени даму
тармақшасындағы
«(адамдар
комитеті
арасындағы
инфекция
жұқтыру тәуекелі деңгейін
«Құқықтық
актілер
төмендету
үшін
қажетті
оңтайлы қашықтық)» деген туралы»
Қазақстан
сөздер алып тасталсын;
Республикасы Заңының
23-бабының 7-тармағына
сәйкес
нормативтік
құқықтық
актіде
пайдаланылатын
терминдер
мен
анықтамаларды нақтылау

Депутат
Д.Қ. Мыңбай

Қабылданды

Редакциясын жақсарту.
Қайталанған сөзді жою.
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алғанда, жеке және қоғамдық
қорғау шараларын сақтауды;

қажет болған кезде, онда
олардың
мәніне
түсіндірме беретін бап
(тармақ)
орналастырылады, норма
заң
жобасының
1бабының
1-тармағына
ауыстырылды;

229.

19-баптың
5-тармағының
4) тармақшасы

19-бап. Биологиялық қауіпсіздік
саласындағы профилактика
…
5.
Қауіпті
биологиялық
факторға бағытталған іс-шаралар:
…
4) жалпы санитариялық
іс-шараларды және әлеуметтіктұрмыстық
жағдайларды
жақсартуды;

19-баптың 5-тармағының 2)
Депутат
тармақшасындағы
«жалпы
Д.Қ. Мыңбай
санитариялық» деген сөздер
«санитариялықпрофилактикалық»
деген
«Халық
денсаулығы
сөздермен ауыстырылсын;
және денсаулық сақтау
жүйесі
туралы»
ҚР
Кодексінде
пайдаланылатын
терминдерге
сәйкес
келтіру.
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19-баптың
6-тармағының
3) тармақшасы

19-бап. Биологиялық қауіпсіздік
саласындағы профилактика
…
6.
Сезімтал
организмге
бағытталған іс-шаралар:
…
3) инфекциялық аурулардың
таралуының
профилактикасы
мақсатында
медициналық,
ветеринариялық және ғылыми
қызмет шеңберінде аса қауіпті

19-баптың 6-тармағының 3)
тармақшасы
мынадай
редакцияда жазылсын:
«3)
медициналық,
ветеринариялық және ғылыми
қызмет шеңберінде аса қауіпті
инфекциялық
ауруларды
тудыратын
патогенді
биологиялық
агенттермен
өзара
іс-қимылды
жүзеге
асыратын
адамдарды

Қабылданды

Депутаттар
З.А. Камасова
Г.А. Нұрымова
«Қызметкер»
және
«маман»
ұғымдарының
араласуын
болдырмау
мақсатында, өйткені бұл
нормада ПБА-мен жұмыс
істейтін
субъектілердің
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231.

19-баптың
6-тармағының
4) тармақшасы

инфекциялық
ауруларды
туғызатын
патогенді
биологиялық агенттермен өзара
іс-қимылды жүзеге асыратын
қызметкерлерді
қорғауды
қамтамасыз етуді;

биологиялық
қауіпсіздік мамандары ғана емес,
қатар
саласындағы
талаптарға сонымен
көмек
сәйкес
жеке
қорғау медициналық
ауруларды
құралдарымен
қамтамасыз көрсететін,
диагностикалауды,
ету;»;
санитарлық
және
ветеринарлық бақылауды
жүзеге асыратын және т. б.
адамдар да түсініледі.

19-бап. Биологиялық қауіпсіздік
саласындағы профилактика
…
6.
Сезімтал
организмге
бағытталған іс-шаралар:
…
4)
инфекциялық
аурулардың
профилактикасына
және биологиялық қауіпсіздік
негіздеріне
оқытудың
оқу
бағдарламаларын әзірлеуді және
енгізуді;

19-баптың 6-тармағының 4)
тармақшасы осы баптың 3тармағының 8) тармақшасы деп
есептелсін
және
мынадай
редакцияда жазылсын:
«4) биологиялық қауіпсіздік
мәселелерін зерделеуді жалпы
білім
беретін
оқу
бағдарламаларына енгізу;»;

Депутаттар
Д.Қ. Мыңбай
Ж.Н. Нұрманбетова
Заң
жобасында
ұсынылып отырған норма
оқытудың
қандай
деңгейлерінде
(балабақшалар, мектептер,
ЖОО-лар
және
т.б.)
қандай
оқу
бағдарламалары бар екенін
нақтыламайды. Сонымен
бірге, тіпті мектеп жасына
дейінгі
балалар
да
гигиенаны сақтау және
бейтаныс және күдікті
заттар
мен
заттарды
пайдаланбау шараларын
қамтитын
биологиялық
қауіпсіздік негіздерін білуі
керек. Осыған байланысты
жекелеген
оқу
бағдарламаларын
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әзірлемеу, оқып жатқан
пәнге сәйкес биологиялық
қауіпсіздік
мәселелерін
зерделеуді
қолда
бар
оқыту бағдарламаларына
енгізу ұсынылады.
232.

233.

19-баптың
6-тармағының
5) тармақшасы

19-бап. Биологиялық қауіпсіздік
саласындағы профилактика
…
6.
Сезімтал
организмге
бағытталған іс-шаралар:
…
5) профилактикалық қараптексеру жүргізуді қамтиды.

19-баптың 6-тармағының 5)
тармақшасындағы
«профилактикалық»
деген
сөзден кейін «, медициналық»
деген сөзбен толықтырылсын;

19-баптың
6-тармағының
5) тармақшасы

19-бап. Биологиялық қауіпсіздік
саласындағы профилактика
…
6.
Сезімтал
организмге
бағытталған іс-шаралар:
1) саламатты өмір салты мен
дұрыс
тамақтануды
қалыптастыруға жәрдемдесуді;
2)
инфекциялардың
таралуын болғызбау мақсатында
иммундық- профилактиканы және
емдеуді, өсімдіктерді қорғаныш
құралдарын қолдануды;

19-баптың 6-тармағының 5)
Депутат
тармақшасы
19-баптың
сол
Д.Қ. Мыңбай
тармағының
1)
тармақшасы
Қабылдауға
бейім
болып есептелсін.
организмге бағытталған ісшара
ретінде
Келесі
тармақшалардың профилактикалық
нөмірленуі тиісінше өзгертілсін. тексерулер
жүргізуді
регламенттейтін
тармақшаны
бірінші
позицияға
ауыстыру
ұсынылады, өйткені кез
келген кейінгі іс-шаралар
адам
денсаулығының

Депутаттар
З.А. Камасова
Г.А. Нұрымова

Қабылданды

«Халық
денсаулығы
және денсаулық сақтау
жүйесі туралы» Қазақстан
Республикасы Кодексінің
нормаларына
сәйкес
келтіру;
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3)
инфекциялық
аурулардың
таралуының
профилактикасы
мақсатында
медициналық,
ветеринариялық
және ғылыми қызмет шеңберінде
аса
қауіпті
инфекциялық
ауруларды туғызатын патогенді
биологиялық агенттермен өзара ісқимылды
жүзеге
асыратын
адамдарды қорғауды қамтамасыз
етуді;
4)
инфекциялық
аурулардың
профилактикасына
және биологиялық қауіпсіздік
негіздеріне
оқытудың
оқу
бағдарламаларын әзірлеуді және
енгізуді;
5)
профилактикалық
медициналық
қарап-тексеру
жүргізуді қамтиды.
234.

20-баптың
тақырыбы

20-бап. Патогенді биологиялық
Заң жобасының 20-бабының
агенттермен жұмыс істеуді жүзеге тақырыбы мынадай редакцияда
асыратын
субъектілерді жазылсын:
мемлекеттік бақылау
«20-бап.
Биологиялық
қауіпсіздік
саласындағы
талаптардың
сақталуына
мемлекеттік бақылау және
қадағалау»;

жалпы
жай-күйін
анықтағаннан кейін жүзеге
асырылуға тиіс.

Депутат
Ғ. А. Елеуов
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«Қазақстан
Республикасының кейбір
заңнамалық
актілеріне
кәсіпкерлік
қызмет
саласындағы
жаңа
реттеушілік
саясатты
енгізу және Қазақстан
Республикасы ішкі істер
177

органдарының жекелеген
функцияларын қайта бөлу
мәселелері
бойынша
өзгерістер
мен
толықтырулар
енгізу
туралы»
Қазақстан
Республикасы
Заңының
нормаларына
сәйкес
келтіру.
235.

20-баптың
1-тармағы

20-бап.
Патогенді
20-баптың 1-тармағы мынадай
биологиялық агенттермен жұмыс редакцияда жазылсын:
істеуді
жүзеге
асыратын
«1.
Биологиялық
субъектілерді мемлекеттік бақылау қауіпсіздік
саласындағы
талаптардың
сақталуын
1. Патогенді биологиялық мемлекеттік бақылау және
агенттермен жұмыс істеуді жүзеге қадағалау
(бұдан
әрі
–
асыратын
субъектілерді мемлекеттік бақылау және
мемлекеттік бақылау Қазақстан қадағалау)
олардың
Республикасының
халықтың бұзылуының алдын алуға,
санитариялық-эпидемиологиялық анықтауға, жолын кесуге және
саламаттылығы
саласындағы, жоюға бағытталған және осы
ветеринария, өсімдіктер карантині Заңда,
Қазақстан
және
өсімдіктерді
қорғау, Республикасының халықтың
терроризмге
қарсы
іс-қимыл санитариялықсаласындағы
заңнамасында эпидемиологиялық
көзделген ерекшеліктер ескеріле саламаттылығы саласындағы,
отырып,
Қазақстан ветеринария,
өсімдіктерді
Республикасының
Кәсіпкерлік қорғау, өсімдіктер карантині
кодексіне
сәйкес
тексеру саласындағы
заңнамада
нысанында жүзеге асырылады.
көзделген
ерекшеліктер
ескеріле отырып, Қазақстан
Республикасының Кәсіпкерлік

Депутат
Ғ. А. Елеуов
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«Қазақстан
Республикасының кейбір
заңнамалық
актілеріне
кәсіпкерлік
қызмет
саласындағы
жаңа
реттеушілік
саясатты
енгізу және Қазақстан
Республикасы ішкі істер
органдарының жекелеген
функцияларын қайта бөлу
мәселелері
бойынша
өзгерістер
мен
толықтырулар
енгізу
туралы»
Қазақстан
Республикасы
Заңының
нормаларына
сәйкес
келтіру.
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кодексіне
сәйкес
асырылады.»
236.

237.

20-баптың
2-тармағы

20-баптың
3-тармағының
үшінші
бөлігі

жүзеге

20-бап.
Патогенді
биологиялық агенттермен жұмыс
істеуді
жүзеге
асыратын
субъектілерді мемлекеттік бақылау
...
2.
Ықтимал
қауіпті
биологиялық
объектілерде
патогенді
биологиялық
агенттермен жұмыс істеуді жүзеге
асыратын субъектілер мемлекеттік
бақылау субъектілері (объектілері)
(бұдан әрі – бақылау және
қадағалау
субъектілері
(объектілері) болып табылады
және ведомстволық тиесілігіне,
меншік нысанына, кәсіпкерлік
санатына қарамастан бақылауға
жатады.

20-баптың
2-тармағы
мынадай
редакцияда
жазылсын:
«2.
Патогенді
биологиялық
агенттермен
жұмыс істеуді жүзеге асыратын
заңды
тұлғалар
немесе
Патогенді
биологиялық
агенттермен
жұмыс
істеу
жүзеге асырылатын объектілер
(бұдан әрі – бақылау және
қадағалау
субъектілері
(объектілері)
мемлекеттік
бақылау
және
қадағалау
субъектілері
(объектілері)
болып табылады.»;

20-бап. Патогенді биологиялық
агенттермен жұмыс істеуді жүзеге
асыратын
субъектілерді
мемлекеттік бақылау
...
3. Патогенді биологиялық
агенттермен жұмыс істеу жүзеге
асырылатын мемлекеттік бақылау

20-баптың
3-тармағы
Депутаттар
мынадай
редакцияда
А.С. Құспан
жазылсын:
Ғ. А. Елеуов
«3.
Патогенді
Н.Ж. Ожаев
биологиялық
агенттермен
ҚР Үкіметінің
жұмыс
істеу
жүзеге
асырылатын
мемлекеттік құзыретін қайталауды
бақылау
және
қадағалау болдырмау, сондай-ақ заң

Депутат
Ғ.А. Елеуов

Қабылданды

«Қазақстан
Республикасының кейбір
заңнамалық
актілеріне
кәсіпкерлік
қызмет
саласындағы
жаңа
реттеушілік
саясатты
енгізу және Қазақстан
Республикасы ішкі істер
органдарының жекелеген
функцияларын қайта бөлу
мәселелері
бойынша
өзгерістер
мен
толықтырулар
енгізу
туралы»
Қазақстан
Республикасы
Заңының
нормаларына
сәйкес
келтіру.
Қабылданды
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объектілері
эпидемиялық,
эпизоотиялық,
эпифитотиялық
мәні жоғары объектілерге жатады.
...
Мемлекеттік
бақылау
объектілерін көрсетілген топтарға
жатқызу осы Заңға сәйкес
Қазақстан
Республикасының
Үкіметі
бекітетін
олардың
сыныптамасы ескеріле отырып,
патогенді биологиялық агенттерді
аса қауіпті инфекциялық аурулар
туғызатындарға
жатқызу
өлшемшарттарының
және
патогенді биологиялық агенттер
тізбесінің
негізінде
жүзеге
асырылады.

объектілері
эпидемиялық,
эпизоотиялық,
эпифитотикалық
тәуекел
дәрежесі жоғары объектілерге
жатады.
Эпидемиялық,
эпизоотиялық,
эпифитотикалық
тәуекел
дәрежесі жоғары объектілер
екі топқа бөлінеді:
1) патогендігі I және
(немесе) II топтардың патогенді
биологиялық
агенттерімен
жұмыс
істеу
жүзеге
асырылатын ықтимал қауіпті
биологиялық объектілер;
2) патогендігі III және
(немесе)
IV
топтардың
патогенді
биологиялық
агенттерімен
жұмыс
істеу
жүзеге асырылатын ықтимал
қауіпті
биологиялық
объектілер.
Мемлекеттік
бақылау
және қадағалау объектілерін
аталған топтарға жатқызу
патогенді
биологиялық
агенттердің патогендігі және
қауіптілік дәрежесі бойынша
сыныптамасы
ескеріле
отырып,
патогенді
биологиялық агенттерді аса
қауіпті инфекциялық аурулар

жобасының 8-бабының 3)
тармақшасында көзделген
криитерийлерге сәйкес
келтіру.
«Қазақстан
Республикасының кейбір
заңнамалық
актілеріне
кәсіпкерлік
қызмет
саласындағы
жаңа
реттеушілік
саясатты
енгізу және Қазақстан
Республикасы ішкі істер
органдарының жекелеген
функцияларын қайта бөлу
мәселелері
бойынша
өзгерістер
мен
толықтырулар
енгізу
туралы»
Қазақстан
Республикасы
Заңының
нормаларына
сәйкес
келтіру.
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туғызатындарға
жатқызу
өлшемшарттарың
және
патогенді
биологиялық
агенттер тізбесінің негізінде
жүзеге асырылады.»;
238.

20-баптың
4 және 5тармақтары

20-бап.
Патогенді
биологиялық агенттермен жұмыс
істеуді
жүзеге
асыратын
субъектілерді мемлекеттік бақылау
...
4. Жоқ.
5. Жоқ.

239.

21-баптың
тақырыбы

21-бап.
биологиялық

20-бап
мынадай
мазмұндағы
4
және
5тармақтармен толықтырылсын:
«4.
Бақылау
және
қадағалау
субъектілеріне
(объектілеріне)
қатысты
мемлекеттік
бақылау
Қазақстан Республикасының
Кәсіпкерлік
кодексінде
көзделген нысандарда жүзеге
асырылады.
5.
Бақылау
және
қадағалау
субъектілерін
(объектілерін)
мемлекеттік
бақылау
және
қадағалау
шеңберінде
осы
Заңның
21-бабына сәйкес жедел ден қою
шаралары
қолданылуы
мүмкін.».

Патогенді 21-баптың тақырыбы мынадай
агенттермен редакцияда жазылсын:

Депутат
Ғ.А. Елеуов
Бұрын
қабылданған
түзетулерге
сәйкес
келтіру.
Үкіметтің
қорытындысына сәйкес.
«Қазақстан
Республикасының кейбір
заңнамалық
актілеріне
кәсіпкерлік
қызмет
саласындағы
жаңа
реттеушілік
саясатты
енгізу және Қазақстан
Республикасы ішкі істер
органдарының жекелеген
функцияларын қайта бөлу
мәселелері
бойынша
өзгерістер
мен
толықтырулар
енгізу
туралы»
Қазақстан
Республикасы
Заңының
нормаларына
сәйкес
келтіру.
Депутат
Ғ.А. Елеуов

Қабылданды
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«Қазақстан
жұмыс істеуді
жүзеге
«21-бап. Жедел ден қою
Республикасының
кейбір
асыратын
субъектілерді шараларын қолдану тәртібі»;
заңнамалық
актілеріне
мемлекеттік қадағалау
кәсіпкерлік
қызмет
саласындағы
жаңа
реттеушілік
саясатты
енгізу және Қазақстан
Республикасы ішкі істер
органдарының жекелеген
функцияларын қайта бөлу
мәселелері
бойынша
өзгерістер
мен
толықтырулар
енгізу
туралы»
Қазақстан
Республикасы
Заңының
нормаларына
сәйкес
келтіру.
240.

21-баптың
1-тармағы

21-бап.
Патогенді
биологиялық агенттермен жұмыс
істеуді
жүзеге асыратын
субъектілерді
мемлекеттік
қадағалау
1. Патогенді биологиялық
агенттермен
жұмыс
істеуді
жүзеге асыратын субъектілерді
мемлекеттік
қадағалау
нәтижелері бойынша әкімшілік
жазалар қолданылуы мүмкін
жедел ден қою шараларын
қолдану
арқылы
жүзеге
асырылады
және
тексеруді
жүзеге асыру барысында және

21-баптың 1-тармағы мынадай
редакцияда жазылсын:
«1. Жедел ден қою
шаралары мынадай:
1) патогендігі I және
(немесе) II топтардың аса
қауіпті патогенді биологиялық
агенттерімен
жұмыс
істеу
бойынша ақпаратты бермеу,
жасыру және (немесе) анық
емес ақпарат беру;
2) патогендігі I және
(немесе) II топтардың аса
қауіпті патогенді биологиялық
агенттерімен
жұмыс
істеу

Депутат
Ғ.А. Елеуов

Қабылданды

«Қазақстан
Республикасының кейбір
заңнамалық
актілеріне
кәсіпкерлік
қызмет
саласындағы
жаңа
реттеушілік
саясатты
енгізу және Қазақстан
Республикасы ішкі істер
органдарының жекелеген
функцияларын қайта бөлу
мәселелері
бойынша
өзгерістер
мен
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оның
нәтижелері
бойынша
қолданылатын, қоғамға қауіпті
салдардың
туындауын
болғызбау
мақсатында
тексерілетін
субъектілерге
ықпал
ету
тәсілі
болып
табылады.

жүзеге асырылатын ықтимал
қауіпті
биологиялық
объектілерді
физикалық
қорғау, патогенді биологиялық
агенттердің санкцияланбаған
орын
ауыстыруын
және
оларды
осы
объектілердің
шегінен тыс шығарылуын
болғызбау
жөніндегі
талаптарды бұзу,
3)
персоналда
жеке
қорғану
құралдарының
болмауын
не
санының
жеткіліксіз
болуын
қоса
алғанда,
ықтимал
қауіпті
биологиялық
объектілердің
персоналын
патогенді
биологиялық
агенттердің
зиянды
әсерінен
қорғау
жөніндегі талаптарды бұзу;
4) патогендігі I және
(немесе) II топтардың патогенді
биологиялық
агенттерімен
жұмыс
істеу
жүзеге
асырылатын
объектілерде
олармен жұмыс істеу кезінде
желдету жүйесінің не ауаны
баптау жүйесінің жарамсыз
күйде болуы;
5) патогендігі I және
(немесе) II топтардың патогенді
биологиялық
агенттерімен
жұмыс
істеу
жүзеге

толықтырулар
туралы»
Республикасы
нормаларына
келтіру.

енгізу
Қазақстан
Заңының
сәйкес
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асырылатын
объектілерде
сарқынды суларды (септик,
шұңқыр)
зарарсыздандыру
жөніндегі
талаптарды
сақтамау,
кәріз
желісінің
жарамсыз күйде болуы;
6) патогендігі I және
(немесе) II топтардың патогенді
биологиялық
агенттерімен
жұмыс
істеу
нәтижесінде
түзілетін қалдықтарды кәдеге
жарату жөніндегі талаптарды
бұзу;
7) патогендігі I және
(немесе) II топтардың патогенді
биологиялық агенттерінің және
ықтимал
жұқтырылған
материалдың
қозғалыс
ағымдылығы
бойынша
талаптардың өрескел бұзылуы;
8)
патогенді
биологиялық
агенттермен
жұмыс істеумен байланысты
қызметті жүзеге асыру үшін
қажетті
технологиялық
жабдықтың
(патогенді
биологиялық
агенттерді
сақтауға
арналған
контейнерлер
мен
температурасы төмен шкафтар,
сору
шкафы,
автоклав,
термостат,
су
моншасы)
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болмауы, жарамсыз не жұмыс
істемейтін күйде болуы;
9) белгіленген тәртіппен
рұқсаты жоқ персоналдың
патогенді
биологиялық
агенттермен жұмыс істеуді
жүзеге асыруы;
10) патогендігі І және
(немесе) ІІ топтардың патогенді
биологиялық
агенттерін
тасымалдау
және
(немесе)
сақтау
талаптарын
бұзу
негіздерінің
бірі
бойынша
бақылау
және
қадағалау
органдары
лауазымды
адамдарының
патогенді
биологиялық агенттермен не
оның жекелеген түрлерімен
жұмыс істеу жөніндегі қызметті
жүзеге асыруды тоқтата тұру
құқығын көздейді.»;
241.

21-баптың
2-тармағы

21-бап.
Патогенді
биологиялық агенттермен жұмыс
істеуді
жүзеге асыратын
субъектілерді
мемлекеттік
қадағалау
2. Егер бақылау және
қадағалау
субъектісінің
(объектісінің) қызметі жеке және
заңды
тұлғалардың
конституциялық құқықтарына,
бостандықтары
мен
заңды

21-баптың 2-тармағы мынадай
редакцияда жазылсын:
«2. Жедел ден қою
шаралары мынадай:
1)
патогенді
биологиялық
агенттермен
жұмыс істеуге рұқсаттың және
оған қосымшаның болмауы;
2) эпидемиялық тәуекел
дәрежесі жоғары объектіге
санитариялық-

Депутат
Ғ.А. Елеуов
«Қазақстан
Республикасының кейбір
заңнамалық
актілеріне
кәсіпкерлік
қызмет
саласындағы
жаңа
реттеушілік
саясатты
енгізу және Қазақстан
Республикасы ішкі істер
органдарының жекелеген

Пысықталсын.
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мүдделеріне, адамдардың өмірі
мен
денсаулығына,
табиғи
ортаның
жекелеген
компоненттеріне,
Қазақстан
Республикасының
ұлттық
қауіпсіздігіне тікелей
қатер
төндіретін
жағдайда,
мемлекеттік органдар жедел ден
қоюдың
құқықтық
шектеу
шараларын қолданады.

эпидемиологиялық
қорытындының болмауы;
3)
аса
қауіпті
инфекциялық
ауруларды
туғызатын патогендігі I және
(немесе) II топтардың патогенді
биологиялық
агенттері
түрлерінің
әрқайсысымен
жұмыс
істеуге
арналған
«жұқпалы»
аймақ
үшін
тамбуры (бокс алдындағы
бөлмесі) бар жеке оқшауланған
үй-жайлардың
(бокстардың)
болмауы;
4) патогендігі I және
(немесе) II топтардың патогенді
биологиялық
агенттерімен
жұмыс
істеу
жүзеге
асырылатын
объектілерде
желдету жүйесінің не ауаны
баптау жүйесінің болмауы;
5)
патогенді
биологиялық агенттермен не
оның жекелеген түрлерімен
жұмыс істеу бойынша қызметті
жүзеге асыруды тоқтата тұруға
негіз болған мән-жайларды,
себептерді
белгіленген
мерзімдерде
жоймау
негіздерінің
бірі
бойынша
бақылау
және
қадағалау
органдары
лауазымды
адамдарының
патогенді

функцияларын қайта бөлу
мәселелері
бойынша
өзгерістер
мен
толықтырулар
енгізу
туралы»
Қазақстан
Республикасы
Заңының
нормаларына
сәйкес
келтіру.
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биологиялық агенттермен не
оның жекелеген түрлерімен
жұмыс
істеу
жөніндегі
қызметке
тыйым
салу
құқығын көздейді.»;
242.

21-баптың
21-бап.
Патогенді
3 және 4- биологиялық
агенттермен
тармақтары жұмыс істеуді
жүзеге
асыратын
субъектілерді
мемлекеттік қадағалау
...
3.
Құқықтық
шектеу
сипатындағы шаралар лауазымды
адамдардың:
ықтимал
қауіпті
биологиялық
объектілер
биологиялық
қауіпсіздік
саласындағы талаптарға сәйкес
келмеген;
эпидемиялық мәні жоғары
объектіге
санитариялықэпидемиологиялық
қорытынды
болмаған;
патогенді
биологиялық
агенттермен жұмыс істеуге рұқсат
болмаған;
бақылау және қадағалау
субъектісі қызметі туралы ақпарат
ұсынбаған және (немесе) анық
емес ақпарат ұсынған;

21-баптың 3 және 4-тармақтары
мынадай редакцияда жазылсын:
«3.
Бақылау
және
қадағалау
органы
профилактикалық
бақылау
немесе
тексеру
жүргізу
барысында жедел ден қою
шараларын қолдану үшін негіз
болып
табылатын
талаптардың бұзылу фактісі
анықталған кезде жедел ден
қою
шараларын
қолдану
туралы нұсқаманы (актіні,
қаулыны) ресімдейді.
4. Жедел ден қою
шараларын қолдану туралы
нұсқамада (актіде, қаулыда):
1) нұсқаманың (актінің,
қаулының) жасалған күні,
уақыты және орны;
2)
бақылау
және
қадағалау органының атауы;
3)
бақылау
және
қадағалау
субъектісіне
(объектісіне) бару арқылы
профилактикалық
бақылау

Депутат
Ғ.А. Елеуов
«Қазақстан
Республикасының кейбір
заңнамалық
актілеріне
кәсіпкерлік
қызмет
саласындағы
жаңа
реттеушілік
саясатты
енгізу және Қазақстан
Республикасы ішкі істер
органдарының жекелеген
функцияларын қайта бөлу
мәселелері
бойынша
өзгерістер
мен
толықтырулар
енгізу
туралы»
Қазақстан
Республикасы
Заңының
нормаларына
сәйкес
келтіру.

Қабылданды
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қызметті жүзеге асыру үшін
қажетті технологиялық жабдық
болмаған
жағдайларда
және
негіздерде патогенді биологиялық
агенттермен жұмыс істеу бойынша
қызметті жүзеге асыруды тоқтата
тұруға
не
тыйым
салуға
құқықтарын көздейді.
4. Патогенді биологиялық
агенттермен жұмыс істеу бойынша
қызметті тоқтата тұру не оған
тыйым салу туралы шешім
Қазақстан
Республикасының
Кәсіпкерлік
кодексіне
сәйкес
уәкілетті лауазымды адамның
қаулысымен ресімделеді.

және (немесе) тексеру жүргізген
адамның (адамдардың) тегі,
аты, әкесінің аты (егер ол жеке
басты куәландыратын құжатта
көрсетілсе) және лауазымы;
4)
бақылау
және
қадағалау
субъектісінің
(объектісінің) атауы немесе
тегі, аты, әкесінің аты (егер ол
жеке басты куәландыратын
құжатта көрсетілсе), бақылау
және қадағалау субъектісіне
(объектісіне) бару арқылы
профилактикалық
бақылау
және (немесе) тексеру жүргізу
кезінде қатысқан жеке немесе
заңды
тұлға
өкілінің
лауазымы;
5)
бақылау
және
қадағалау
субъектісіне
(объектісіне) бару арқылы
профилактикалық
бақылаудың және (немесе)
тексерудің жүргізілген күні,
орны және кезеңі;
6) тәуекел дәрежесін
бағалау
өлшемшарттарына
сәйкес
бұзушылықтың
ауырлық дәрежесін міндетті
түрде көрсете отырып, тексеру
парағына сәйкес анықталған
бұзушылықтардың тізбесі;
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7) жедел ден қою шарасы
(қызметті оның қолданылу
мерзімдерімен тоқтата тұру
немесе оған тыйым салу);
8)
анықталған
бұзушылықтарды
жою
мерзімдерін көрсете отырып,
оларды
жою
жөніндегі
ықтимал
іс-қимылдарға
ұсынымдар мен нұсқаулар;
9)
бақылау
және
қадағалау субъектісі өкілінің
(заңды тұлға басшысының не
оның уәкілетті адамының),
бақылау
және
қадағалау
субъектісіне (объектісіне) бару
арқылы
профилактикалық
бақылау және (немесе) тексеру
жүргізуге
тартылған
адамдардың
нұсқамамен
(актімен, қаулымен) танысуы
немесе танысудан бас тартуы
туралы мәліметтер, олардың
қолтаңбалары
немесе
қол
қоюдан бас тартуы;
10)
бақылау
және
қадағалау
органы
басшысының лауазымы, тегі,
аты, әкесінің аты (егер ол жеке
басты куәландыратын құжатта
көрсетілсе) және қолтаңбасы
көрсетіледі.
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Жедел
ден
қою
шараларын қолдану туралы
нұсқаманың
(актінің,
қаулының) нысандарын осы
Заңның
10-бабының
3тармағында
көрсетілген
мемлекеттік
органдар
бекітеді.»;
243.

21-баптың
21-бап.
Патогенді
жаңа 5-11- биологиялық
агенттермен
тармақтары жұмыс істеуді
жүзеге
асыратын
субъектілерді
мемлекеттік қадағалау
...
5. Жоқ.
6. Жоқ.
7. Жоқ.
8 Жоқ.
9. Жоқ.
10. Жоқ.
11. Жоқ.

21-бап мынадай мазмұндағы жаңа
5, 6, 7, 8, 9, 10 және 11тармақтармен толықтырылсын:
«5. Жедел ден қою
шарасын
қолдану
туралы
нұсқамаға (актіге, қаулыға)
бақылау
және
қадағалау
субъектісінің басшысы қол
қояды және бақылау және
қадағалау
субъектісінің
басшысына не оның уәкілетті
адамына
қол
қойғызып
тапсырылады.
6.
Бақылау
және
қадағалау
субъектісінің
басшысы не оның уәкілетті
адамы бас тарту себебіне
жазбаша
түсіндірме
бере
отырып, нұсқаманы (актіні,
қаулыны) қабылдаудан бас
тартуға құқылы.
Жедел ден қою шарасын
қолдану туралы нұсқаманы
(актіні, қаулыны) қабылдаудан

Депутат
Ғ.А. Елеуов

Қабылданды

Бұрынғы қабылданған
түзетулерге сәйкес
келтіру.
Үкіметтің
қорытындысына сәйкес.
«Қазақстан
Республикасының кейбір
заңнамалық
актілеріне
кәсіпкерлік
қызмет
саласындағы
жаңа
реттеушілік
саясатты
енгізу және Қазақстан
Республикасы ішкі істер
органдарының жекелеген
функцияларын қайта бөлу
мәселелері
бойынша
өзгерістер
мен
толықтырулар
енгізу
туралы»
Қазақстан
Республикасы
Заңының

190

бас тартқан жағдайда оған нормаларына
тиісті жазба енгізіледі және келтіру.
мемлекеттік бақылауды және
қадағалауды жүзеге асыратын
лауазымды
адам
және
қадағалау
субъектісінің
басшысы не оның уәкілетті
адамы қол қоятын хаттама
толтырылады. Жедел ден қою
шарасын
қолдану
туралы
нұсқама (акті, қаулы) хаттама
толтырылған кезден бастап
тапсырылды деп саналады.
7. Жедел ден қою
шарасын
қолдану
туралы
нұсқаманы (актіні, қаулыны)
алудан
бас
тарту
оны
орындамау үшін негіз болып
табылмайды.
8. Жедел ден қою
шарасын
қолдану
туралы
нұсқаманы (актіні, қаулыны)
бақылау
және
қадағалау
субъектісі дереу орындауы тиіс.
Бақылау
және
қадағалау
субъектісінің шағым беруі
жедел ден қою шарасын
қолдану туралы нұсқаманы
(актіні, қаулыны) орындауды
тоқтата тұрмайды.
9.
Анықталған
бұзушылықтар
жойылған
жағдайда
бақылау
және

сәйкес
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қадағалау субъектісі тиісті
бақылау
және
қадағалау
органына
өзінің
қызметін
қайта бастау үшін анықталған
бұзушылықтардың
жойылғаны туралы ақпарат
беруге міндетті.
Бақылау және қадағалау
органы
жедел
ден
қою
шараларының қолдану туралы
нұсқамалардың
(актілердің,
қаулылардың)
орындалуын
бақылауды
Қазақстан
Республикасының Кәсіпкерлік
кодексінде көзделген тәртіппен
жүзеге асырады.
10.
Анықталған
бұзушылықтардың
жойылғанын
растайтын
тексеру нәтижелері туралы
актінің негізінде бақылау және
қадағалау субъектісі патогенді
биологиялық
агенттермен
жұмыс істеу бойынша өзінің
қызметін не оның жекелеген
түрлерін қайта бастайды.
11.
Патогенді
биологиялық
агенттермен
жұмыс істеу бойынша тыйым
салынған қызметті жүзеге
асыру
Қазақстан
Республикасының
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заңнамасында
белгіленген
жауаптылыққа алып келеді.».
244.

5-тараудың
5-тарау.
Микроорганизмдер
Өзгеріс орыс тіліндегі мәтінге
тақырыбы коллекциялары
енгізіледі, қазақ тіліндегі мәтін
өзгеріссіз қалдырылсын.

Әлеуметтік-мәдени даму
комитеті

Қабылданды

тараудың мазмұнына
сәйкес келтіру;
245.

22-баптың
1-тармағы

22-бап. Коллекциялық қызмет
22-баптың
1-тармағы
Депутаттар
1.
Патогенді «ғылыми және» деген сөздер
Д.Қ. Мыңбай
микроорганизмдердің бірегейлігін, «ғылыми, білім беру және»
Ж.Н. Нұрманбетова
олардың
ғылыми
және деген сөздермен ауыстырылсын;
практикалық
құндылығын,
23-баптың 1-тармағына
ғылыми, зерттеу және өндірістік
сәйкес келтіру.
қызметте қолданбалы пайдалану
мүмкіндігін
зерделеу
және
айқындау,
оларға
қатысты
халықаралық
және
ұлттық
патенттік рәсімдерді жүргізу үшін
коллекциялық
қызмет
жүзеге
асырылады.

Қабылданды
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22-баптың
2-тармағы

22-бап. Коллекциялық қызмет
…
2.
Коллекциялық
қызмет
ұлттық
және
жұмыс
коллекцияларында
жүзеге
асырылатын
патогенді
және
өнеркәсіптік микроорганизмдерді
жинау, сәйкестендіру, зерделеу,
есепке алу, паспорттау, сақтау

Қабылданды

22-баптың
2-тармағы Әлеуметтік-мәдени даму
«ұлттық және» деген сөздерден
комитеті
кейін
«патогенді
және
өнеркәсіптік
микроорганизмдердің»
деген
5-тараудың мазмұнына
сөздермен толықтырылсын;
сәйкес келтіру;
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(депонирлеу) және күтіп-ұстау
арқылы жүзеге асырылады.
247.

22-баптың
3-тармағы

22-бап. Коллекциялық қызмет
...
3.
Патогенді
және
өнеркәсіптік микроорганизмдер
коллекцияларының сақталуына
коллекциялық қызметті жүзеге
асыратын ұйымдардың бірінші
басшылары жауапты болады.

22-баптың
1-тармағындағы
Депутат
«микроорганизмдер
Д.Қ. Мыңбай
коллекцияларының»
деген
сөздер «микроорганизмдердің
22-баптың
сәйкес
ұлттық
және
жұмыс 2-тармағына
коллекцияларының»
деген келтіру.
сөздермен ауыстырылсын;

248.

23-баптың
1-тармағы

23-бап.
Патогенді
және
23-баптың
1-тармағындағы
өнеркәсіптік микроорганизмдердің «авторлық коллекцияларды,»
ұлттық коллекциялары
деген сөздер алып тасталсын;
1. Патогенді және өнеркәсіптік
микроорганизмдердің
ұлттық
коллекцияларында
бірегей
патогенді
және
өнеркәсіптік
микроорганизмдерді, оның ішінде
эталондық
ретінде
пайдаланылатын,
әртүрлі
көздерден оқшауланған бірегей
патогенді
және
өнеркәсіптік
микроорганизмдерді, иммундықбиологиялық препараттар мен
қоректік ортаны стандарттау және
бақылау үшін тест-штамдарын,
өндірістік,
депонирленген,
патенттелген және референтті
штамдарды,
авторлық
коллекцияларды,
сондай-ақ

Депутаттар
З. А. Камасова
Г.А. Нұрымова
Л. П. Павловец
Ж. Т. Телпекбаева
«Авторлық құқық және
сабақтас
құқықтар
туралы» ҚРЗ 6-бабының 1тармағына
сәйкес
авторлық
құқық
мақсатына, мазмұны мен
маңызына,
сондай-ақ
оларды білдіру тәсілі мен
нысанына
қарамастан,
шығармашылық қызметтің
нәтижесі
болып
табылатын ғылым, әдебиет
және өнер туындыларына
қолданылады.
Патент
Заңының 6-бабының 2-

Қабылданды

Қабылданды
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ғылыми,
білім
беру
және
практикалық құндылық болып
табылатын басқа да штамдарды
қалыптастыру, толықтыру, есепке
алу және орталықтандырып сақтау
жүзеге асырылады.

249.

23-баптың
1 және 9тармақтары

23-бап.
Патогенді
және
өнеркәсіптік микроорганизмдердің
ұлттық коллекциялары
1. Патогенді және өнеркәсіптік
микроорганизмдердің
ұлттық
коллекцияларында
бірегей
патогенді
және
өнеркәсіптік
микроорганизмдерді, оның ішінде
эталондық
ретінде
пайдаланылатын,
әртүрлі
көздерден оқшауланған бірегей
патогенді
және
өнеркәсіптік
микроорганизмдерді, иммундықбиологиялық препараттар мен
қоректік ортаны стандарттау және
бақылау үшін тест-штамдарын,
өндірістік,
депонирленген,
патенттелген және референтті
штамдарды,
авторлық
коллекцияларды,
сондай-ақ
ғылыми,
білім
беру
және
практикалық құндылық болып

тармағына
сәйкес
өнертабыс ретінде өнімге,
оның
ішінде
микроорганизм
штаммына, өсімдіктер
немесе
жануарлар
жасушаларының
өсіріндісіне жататын кез
келген
саладағы
техникалық
шешімдер
қорғалады.
23-баптың
1
және
9Депутат
тармақтарындағы
Д.Қ. Мыңбай
«штамдарды», «штамдардың»
деген
сөздер
тиісінше
Осы бапқа енгізілген
«микроорганизм
түзетулерге
сәйкес
штаммдарын»,
келтіру.
«микроорганизмдер
штамдарының»
деген
сөздермен ауыстырылсын;

Қабылданды
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табылатын басқа да штамдарды
қалыптастыру, толықтыру, есепке
алу және орталықтандырып сақтау
жүзеге асырылады.
9. Патогенді және өнеркәсіптік
микроорганизмдердің
ұлттық
коллекцияларын жүргізуге және
ұстауға
уәкілетті
ұйымдарды
Қазақстан
Республикасының
Үкіметі
айқындайды
және
Қазақстан
Республикасының
заңнамасына сәйкес қолжетімділігі
шектеулі ақпаратты тарату үшін
көзделген
талаптарды
ескере
отырып,
белгіленген
өлшемшарттар
бойынша
штамдардың
жүйесі
және
номенклатурасы, іздеу және іріктеу
мәселелері бойынша жеке және
заңды тұлғаларға консультациялық
және ғылыми-әдістемелік көмек
көрсетеді.
250.

23-баптың
2 және
3-тармақтары

23-бап.
Патогенді
және
өнеркәсіптік микроорганизмдердің
ұлттық коллекциялары
…
2. Патогенді және өнеркәсіптік
микроорганизмдердің
ұлттық
коллекцияларында құрамы шығу
тегінің, түрлік туыстық белгілері,
адам, жануар немесе өсімдік
организміне әсер ету тәсілі

23-баптың
2-тармағындағы
«аса
қауіпті
инфекциялар
қоздырғыштары
және
өнеркәсіптік
микроорганизмдер»
деген
сөздер
«микроорганизмдер»
деген сөзбен ауыстырылсын;

Депутаттар
З. А. Камасова
Г.А. Нұрымова
Л. П. Павловец
Ж. Т. Телпекбаева

Қабылданды

Қазіргі
уақытта
Өнеркәсіптік
микроорганизмдердің
ұлттық коллекциясында
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бойынша қалыптасатын және
бастапқы сипаттамаларын сақтай
отырып,
өміршең
күйде
сақталатын штамдар, аса қауіпті
инфекциялар қоздырғыштары
және
өнеркәсіптік
микроорганизмдер болады.
3. Белгіленген тәртіппен
тіркелген және медициналық
және ветеринариялық қолдану
үшін
айналысқа
жіберілген
дәрілік заттарды, сондай-ақ
медициналық
бұйымдарды
өндіру кезінде пайдаланылатын
патогенді микроорганизмдердің
штамдары
патогенді
микроорганизмдердің
ұлттық
коллекцияларында
міндетті
түрде депонирлеуге жатады.

23-баптың 3-тармағы мынадай (ҚР
БҒМ
ҒК
редакцияда жазылсын:
«Микроорганизмдердің
республикалық
РМК)
«3.
Бірегей
болып коллекциясы»
табылатын,
сондай-ақ патогендігі II топтағы
белгіленген
тәртіппен микроорганизмдердің
тіркелген және айналысқа штаммдарын сақтаудың
жіберілген дәрілік заттар мен (депозиттеудің)
мүмкіндігі
иммундық
биологиялық техникалық
препараттарды өндіру кезінде жоқ. Осыған байланысты,
сондай-ақ коллекциялық
пайдаланылатын
қызметтегі
коллапсты
микроорганизмдердің
болдырмау
мақсатында
штаммдары патогенді және
микроорганизмдер
өнеркәсіптік
микроорганизмдердің ұлттық штаммдарын белгілі бір
коллекцияға
коллекцияларына
міндетті ұлттық
жатқызу мәселесін Үкімет
түрде депонирленуге жатады.
жатқызу
Патогенді
және деңгейіне
ұсынылады;
өнеркәсіптік
микроорганизмдер
штаммдарын
олардың
патогендігі, қауіптілік дәрежесі
және
арнайы
белгілері
бойынша
ұлттық
коллекцияларға
жатқызу
патогенді және өнеркәсіптік
микроорганизмдердің ұлттық
коллекцияларын
қалыптастыру, жүргізу және
күтіп-ұстау
қағидаларында
айқындалады.»;
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251.

23-баптың
4-тармағы

23-бап.
Патогенді
және
23-баптың 4-тармағы алып
Депутаттар
өнеркәсіптік микроорганизмдердің тасталсын;
З.А. Камасова
ұлттық коллекциялары
Г.А. Нұрымова
…
4.
Патогенді
Патогендік
және
өнеркәсіптік
микроорганизмдердің
ұлттық
коллекциялары
халықтың
микроорганизмдер
санитариялық-эпидемиологиялық
штаммдарын
ұлттық
саламаттылығы және ветеринария
коллекцияларға
аясында,
өнеркәсіптік
жатқызуды көздейтін 182микроорганизмдердің
ұлттық
б. позицияға түзетулер
коллекциясы ғылым саласында
тәсілін ескере отырып,
құрылады.
заңға тәуелді деңгейде
арналу белгілері бойынша
23-б. 4-т. алып тастау
ұсынылады.

Қабылданды
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23-баптың
5-тармағы

23-бап.
Патогенді
және
23-баптың 5-тармағы алып Әлеуметтік-мәдени даму
өнеркәсіптік микроорганизмдердің тасталсын;
комитеті
ұлттық коллекциялары
Депутат
…
Тиісінше
тармақтардың
Ғ.А. Елеуов
5. Патогенді және өнеркәсіптік келесі нөмірленуі өзгертілсін;
микроорганизмдердің
ұлттық
заң жобасының 8коллекцияларын
қалыптастыру,
бабының 2) тармақшасын
жүргізу
және
күтіп-ұстау
қайталайды;
қағидаларын
Қазақстан
Республикасының
Үкіметі
бекітеді.

Қабылданды
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23-баптың
6-тармағы

23-бап.
Патогенді
және
23-баптың 6-тармағы алып
өнеркәсіптік микроорганизмдердің тасталсын;
ұлттық коллекциялары
…

Қабылданды

Әлеуметтік-мәдени даму
комитеті
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6. Патогенді және өнеркәсіптік
Тиісінше
тармақтардың
заң жобасының 9микроорганизмдердің
ұлттық келесі нөмірленуі өзгертілсін;
бабының
10)
коллекцияларын физикалық қорғау
тармақшасын қайталайды;
биологиялық қорғауды қамтамасыз
ету қағидаларында
көзделген
талаптарды
қоса
алғанда,
заңнамада белгіленген тәртіппен
жүзеге асырылады.
254.

23-баптың
7-тармағы

23-бап.
Патогенді
және
өнеркәсіптік микроорганизмдердің
ұлттық коллекциялары
…
7.
Патогенді
биологиялық
агенттермен жұмыс істеуді жүзеге
асыратын субъектілер аса қауіпті
патогенді
микроорганизмдердің
үлгілерін бөлу, сатып алу және
(немесе)
Қазақстан
Республикасының аумағына әкелу
кезінде
олардың
үлгілерін
халықтың
санитариялықэпидемиологиялық
саламаттылығы
саласындағы
патогенді
микроорганизмдердің
ұлттық коллекциясына ұсынуға
міндетті.

23-баптың
7-тармағы
мынадай редакцияда жазылсын:
«7. Патогенді биологиялық
агенттермен
жұмыс
істеуді
жүзеге асыратын субъектілер аса
қауіпті
патогенді
және
өнеркәсіптік
микроорганизмдердің үлгілерін
бөлу, сатып алу және (немесе)
Қазақстан
Республикасының
аумағына әкелу кезінде олардың
үлгілерін
Патогендік
және
өнеркәсіптік
микроорганизмдердің ұлттық
коллекцияларын
қалыптастыру, жүргізу және
ұстау қағидаларына сәйкес
патогенді микроорганизмдердің
ұлттық коллекциясына ұсынуға
міндетті.»;

Депутаттар
З.А. Камасова
Г.А. Нұрымова

Қабылданды

СК 182-позициясында
бұрын
ұсынылған
түзетумен
үйлестіру
мақсатында.
Денсаулық
сақтау
министрлігіне есеп беретін
патогенді
микроорганизмдердің
ұлттық
коллекциясына
негізсіз
жүктемені
болдырмау
мақсатында
бастапқыда
тиесілігі
бойынша
аса
қауіпті
патогенді
микроорганизмдердің
үлгілерін тиісті ұлттық
коллекцияға
жіберу
ұсынылады.
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255.

256.

23-баптың
8-тармағы

23-баптың
9-тармағы

23-бап.
Патогенді
және
өнеркәсіптік микроорганизмдердің
ұлттық коллекциялары
…
8. Патогенді және өнеркәсіптік
микроорганизмдердің
ұлттық
коллекциялары
мемлекеттің
меншігі болып табылады және
жекешелендіруге
жатпайды.
Патогенді микроорганизмдердің
ұлттық коллекцияларын қаржылық
қамтамасыз ету республикалық
бюджет қаражаты есебінен жүзеге
асырылады.

23-баптың
8-тармағының
екінші
сөйлемі
мынадай
редакцияда жазылсын:
«Патогенді
және
өнеркәсіптік
микроорганизмдердің
ұлттық
коллекцияларын
қаржылық
қамтамасыз
ету
бюджет
қаражаты
есебінен
жүзеге
асырылады.»;

23-бап.
Патогенді
және
23-баптың 9-тармағында:
өнеркәсіптік микроорганизмдердің
«жүргізуге»
деген
сөз
ұлттық коллекциялары
«қалыптастыруға, жүргізуге»
…
деген сөздермен ауыстырылсын;
9. Патогенді және өнеркәсіптік
«Қазақстан
микроорганизмдердің
ұлттық Республикасының
Үкіметі

Әлеуметтік-мәдени даму
комитеті
Депутат
Ғ.А. Елеуов

Қабылданды

Бюджет кодексінің 42бабының
6-тармағына
сәйкес келтіру, оған сәйкес
«осы Кодекстен басқа,
Қазақстан
Республикасының өзге де
заңнамалық
актілерінде
оның есебінен шығыстар
қаржыландырылуға тиіс
және түсімдер есептелуге
тиіс бюджет деңгейін
белгілеуге
жол
берілмейді».
Бюджет
деңгейі
Бюджет
кодексінде
белгіленуге тиіс. Тиісті
түзету
ілеспе
заң
жобасына
енгізіледі
(ілеспе
заң
жобасы
бойынша
түзетулер
кестесін қараңыз);
Әлеуметтік-мәдени даму
комитеті
Депутат
Ғ.А. Елеуов

Қабылданды
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коллекцияларын жүргізуге және
ұстауға
уәкілетті
ұйымдарды
Қазақстан
Республикасының
Үкіметі
айқындайды
және
Қазақстан
Республикасының
заңнамасына сәйкес қолжетімділігі
шектеулі ақпаратты тарату үшін
көзделген
талаптарды
ескере
отырып,
белгіленген
өлшемшарттар
бойынша
штамдардың
жүйесі
және
номенклатурасы, іздеу және іріктеу
мәселелері бойынша жеке және
заңды тұлғаларға консультациялық
және ғылыми-әдістемелік көмек
көрсетеді.
257.

айқындайды
және»
деген
заң жобасының 8сөздер алып тасталсын;
бабының 2) тармақшасын
«жүйесі
және қайталайды;
номенклатурасы» деген сөздер
«жүйесі,
зерттеуі» деген
сөздермен ауыстырылсын;

23-баптың
23-бап.
Патогенді
және
23-бап мынадай мазмұндағы
Депутаттар
(жаңа)
өнеркәсіптік микроорганизмдердің жаңа
10-тармақпен
Д.Қ. Мыңбай
10-тармағы ұлттық коллекциялары
толықтырылсын::
А.М. Рахымжанов
…
«10.
Патогенді
және
10. Жоқ.
Заң жобасының 9өнеркәсіптік
10)
микроорганизмдердің ұлттық бабының
коллекцияларын биологиялық тармақшасына енгізілген
қорғау Биологиялық қорғауды түзетулерге байланысты;
қамтамасыз ету қағидаларына
9-баптың
10)
сәйкес жүзеге асырылады.»
тармақшасы
бөлінген
жояды
«10) патогенді және
өнеркәсіптік
микроорганизмдердің
ұлттық коллекцияларын

Қабылданды
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258.

24-баптың
1 және
2-тармақтары

24-бап.
Патогенді
және
өнеркәсіптік микроорганизмдердің
жұмыс коллекциялары
1.
Патогенді
және
өнеркәсіптік микроорганизмдердің
жұмыс
коллекциялары
қажеттілігіне
қарай
ғылыми,
өндірістік және диагностикалықзерттеу мақсаттарында патогенді
биологиялық агенттермен жұмыс
істеуді
жүзеге
асыратын
ұйымдарда құрылады.

2.
Патогенді
өнеркәсіптік

және

физикалық
қорғау
жөніндегі
талаптарды
қоса
алғанда,
биологиялық
қорғауды
қамтамасыз
ету
қағидаларын әзірлеу және
бекіту;».
Осыған
байланысты, осы бапта
биологиялық
қорғауды
қамтамасыз
ету
қағидаларында көзделген
ПБА
ұлттық
коллекцияларын
физикалық
қорғау
мәселелерін
реттейтін
норманы көздеу қажет.
24-баптың 1-тармағы мынадай
Депутаттар
редакцияда жазылсын:
З. А. Камасова
«1.
Патогенді
және
Г.А. Нұрымова
өнеркәсіптік
«Құқықтық
актілер
микроорганизмдердің жұмыс
Заңның
24коллекцияларын қажеттілігіне туралы»
3-тармағына
қарай ғылыми, өндірістік, бабының
диагностикалық,
зерттеу сәйкес 1 және 2-тармақтар
жақсарту
мақсаттарында
патогенді редакцияны
биологиялық
агенттермен мақсатында біріктіріледі,
жұмыс
жұмыс істеуді жүзеге асыратын сондай-ақ
құру
субъектілер құрады және олар коллекцияларын
тек
бастапқы
сипаттамаларын мақсаттарының
мақсаттарға
сақтай отырып, өміршең күйде өндірістік
тарылуына
жол
ұсталады.»;
берілмейді, өйткені заң
жобасының 24-бабының 1-

Қабылданды
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259.

24-баптың
3, 4 және
5-тармақтары

микроорганизмдердің
жұмыс
2-тармақ алып тасталсын;
коллекциялары
бастапқы
сипаттамаларын
сақтай
Келесі
тармақтардың
отырып,
өміршең
күйде
ұсталады,
өндірістік нөмірленуі тиісінші өзгертілсін;
мақсаттарда қолданылады және
ғылыми,
өндірістік
және
зертханалық
жұмыс
коллекцияларына бөлінеді.

тармағына
сәйкес
патогенді
және
өнеркәсіптік
микроорганизмдердің
жұмыс
коллекциялары
ғылыми, өндірістік және
диагностикалық-зерттеу
мақсаттарында құрылады.

24-баптың 3, 4 және 524-бап.
Патогенді
және
тармақтар алып тасталсын;
өнеркәсіптік
микроорганизмдердің
жұмыс
Келесі
тармақтардың
коллекциялары
нөмірленуі
тиісінші
өзгертілсін;
3.
Ғылыми
жұмыс
коллекциялары
ғылыми
зерттеулер
және
(немесе)
микроорганизмдер штамдарын
патогенді
және
(немесе)
өнеркәсіптік
микроорганизмдердің
ұлттық
коллекциясына беруге дайындау
үшін пайдаланылады.
4.
Өндірістік
жұмыс
коллекциялары
иммундықбилогиялық препараттар мен
диагностикалық
құралдарды
өндіру үшін пайдаланылады,
құрамында
өндіру
және
верификациялау
(сапаны
бақылау) үшін қажетті штамдар
болады.

Депутаттар
З. А. Камасова
Г.А. Нұрымова
Н.Ж. Ожаев
Заң жобасының 24бабының
1-тармағына
сәйкес патогенді және
өнеркәсіптік
микроорганизмдердің
жұмыс
коллекциялары
ғылыми, өндірістік және
диагностикалық-зерттеу
мақсаттарында
құрылатындықтан, жұмыс
коллекцияларын
құру
мақсаттарының
тек
өндіріске дейін тарылуын
болдырмау.
Сонымен
қатар, жұмыс жинақтарын
1-тармақта
көрсетілген
мақсаттар
үшін
бір
уақытта жасауға болады.

Қабылданды
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260.

24-баптың
6-тармағы

5. Зертханалық жұмыс
коллекциялары
кейіннен
патогендік
микроорганизмдердің
ұлттық
коллекциясына
беру
үшін
қоректік
ортаны
бақылау,
зертханалық
бақылау
және
оқшауланған
патогенді
биологиялық
агенттерді
алғашқы сәйкестендіру үшін
қолданылады.

«Құқықтық
актілер
туралы»
Заңның
24бабының
3-тармағына
сәйкес
нормативтік
құқықтық актінің мәтіні
барынша қысқа, нақты
және әртүрлі түсіндіруге
жатпайтын
мағынаны
қамтуға тиіс.

24-бап.
Патогенді
және
өнеркәсіптік микроорганизмдердің
жұмыс коллекциялары
…
6.
Денсаулық
сақтау
саласында коллекциялық қызметті
жүзеге асыратын ұйым аса қауіпті
патогенді
микроорганизмнің
үлгісін
сәйкестендіреді,
оны
депонирлеуді жүзеге асырады не
тиесілігі бойынша тиісті ұлттық
микроорганизмдер коллекциясына
жібереді.

24-баптың
6-тармағы
8Депутаттар
тармақ болып есептелсін және
З.А. Камасова
23-бапқа мынадай редакцияда
Г.А. Нұрымова
көшірілсін:
«8.
Микроорганизмдердің
Заң жобасының 24ұлттық
коллекцияларын
6-тармағын
қалыптастыруға,
жүргізуге бабының
және күтіп-ұстауға уәкілетті норманың мазмұнына орай
ұйымдар аса қауіпті патогенді 23-бапқа ауыстыру.
микроорганизмнің
үлгісін
сәйкестендіреді,
оны
депонирлеуді жүзеге асырады
не
тиесілігі
бойынша
микроорганизмдердің
тиісті
ұлттық
коллекциясына
жібереді.»;

Қабылданды

Тиісінше 23-баптың және 24баптың тармақтарының кейінгі
нөмірленуі өзгертілсін;
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261.

24-баптың
7-тармағы

24-бап.
Патогенді
және
өнеркәсіптік микроорганизмдердің
жұмыс коллекциялары
…
7. Патогенді және (немесе)
өнеркәсіптік микроорганизмдердің
жұмыс
коллекцияларын
қалыптастыру, жүргізу және күтіпұстау
тәртібі
Қазақстан
Республикасының заңнамасына
сәйкес бекітіледі.

24-баптың
7-тармағындағы
Депутат
«заңнамасына
сәйкес
Ғ.А. Елеуов
бекітіледі»
деген
сөздер
Осы Заң жобасының
«заңнамасымен айқындалады»
деген сөздермен ауыстырылсын; мақсаттары үшін «жұмыс
коллекцияларын
қалыптастыру
және
жүргізу
тәртібін»
анықтайтын
құқықтық
актіні анықтау маңызды,
өйткені бұл тәртіп қалай
«бекітіледі»,
өйткені
әртүрлі
мемлекеттік
органдардың
тиісті
құзыреттері ілеспе заң
жобасында жазылған.

Қабылданды

262.

6-тараудың
6-тарау. Патогенді биологиялық
тақырыбы агенттермен
жұмыс
істейтін
мамандардың
құқықтық
мәртебесі және оларды әлеуметтік
қорғау

6-тараудың тақырыбындағы
Депутат
«мамандардың
құқықтық
Д.Қ. Мыңбай
мәртебесі
және
оларды
мамандардың» деген сөздер
«мамандарды» деген сөзбен
25-бапты алып тастау
ауыстырылсын;
бойынша
енгізілген
түзетуге сәйкес келтіру.

Қабылданды

263.

6-тараудың
6-тарау.
Патогенді
тақырыбы биологиялық
агенттермен
жұмыс істейтін мамандардың
құқықтық мәртебесі және оларды
әлеуметтік қорғау

6-тараудың
тақырыбы
«мамандардың» деген сөзден
кейін
«және
көмекші
персоналдың» деген сөздермен
толықтырылсын;

Қабылданды

Әлеуметтік-мәдени даму
комитеті
заң жобасын 26-бапқа
сәйкес келтіру;
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264.

25-бап

Негізгі
ұғымдарға
«Патогенді
биологиялық
сәйкес
келтіру.
агенттермен жұмыс істейтін»
деген сөздер алып тасталсын;
( осыған ұқсас өзгерістерді заң
жобасының
бүкіл
мәтіні
бойынша ескеру керек).
25-бап алып тасталсын;
25-бап.
Патогенді
Әлеуметтік-мәдени даму
биологиялық
агенттермен
комитеті
заң
жобасы
жұмысты
жүзеге
асыратын Тиісінше
Қазақстан
мамандардың
құқықтық баптарының кейінгі нөмірленуі
өзгертілсін;
Республикасы
Еңбек
мәртебесі
кодексінің 2-бабының 21. Патогенді биологиялық
тармағына
сәйкес
агенттермен
жұмыс
істеуді
«Қазақстан
жүзеге асыратын мамандардың
Республикасының басқа
еңбек қатынастары Қазақстан
заңдарына, осы Кодексте
Республикасының
Еңбек
көзделген
жағдайларды
кодексінде реттеледі.
қоспағанда,
еңбек
2. Патогендіктің I және II
қатынастарын, әлеуметтік
тобындағы
патогенді
әріптестік пен еңбекті
биологиялық
агенттермен
қорғау
қатынастарын
жұмыс істеуге рұқсат етілген
реттейтін
нормаларды
және оны жүзеге асыратын
енгізуге
тыйым
мамандар патогендіктің I және II
салынады.»
Ұқсас
топтардағы
патогенді
мәселелер заң жобасының
биологиялық
агенттермен
26-бабы бойынша бар;
жұмыс істеуді жүзеге асыратын
мамандар тізіліміне енгізілуге
жатады.
3. Адамның өмірін, табиғи
орта
компоненттерін
(жануарлар,
өсімдіктер,
су,
топырақ,
ауа)
қауіпті
биологиялық
факторлардың

Қабылданды
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әсерінен қорғауға, биологиялық
қатерлердің алдын алуға және
оларды
барынша
азайтуға
бағытталған кезек күттірмейтін
жедел іс-шараларды орындау
қажет болған жағдайда патогенді
биологиялық
агенттермен
жұмыс істеуді жүзеге асыратын
мамандар заңнамада белгіленген
жұмыс уақытынан тыс, сондайақ түнгі уақытта, демалыс және
мереке
күндері
қызметтік
міндеттерін
орындауға
тартылуы мүмкін.
Патогенді
биологиялық
агенттермен
жұмыс
істеуді
жүзеге асыратын мамандардың
үстеме
жүмысына,
түнгі
уақыттағы,
демалыс
және
мереке күндеріндегі жұмысына
ақы
төлеу
Қазақстан
Республикасының
Еңбек
кодексіне сәйкес белгіленеді.
265.

26-баптың
тақырыбы

26-бап.
Патогенді
26-баптың
тақырыбы
Депутат
биологиялық агенттермен жұмыс мынадай редакцияда жазылсын:
Д.Қ. Мыңбай
«26-бап. Патогендігі
I
істеуді
жүзеге
асыратын
мамандарды
және
көмекші және (немесе) II топтардың
Баптың тақырыбын
персоналды әлеуметтік қорғау
патогенді
биологиялық мазмұнына сәйкес келтіру.
агенттерімен
жұмыс
істеуді
(жұмыс істеуді жүзеге асыру
кезінде қосалқы функцияны
орындайтын) жүзеге асыратын

Қабылданды
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мамандарды
және
көмекші
персоналды әлеуметтік қорғау»;
266.

267.

26-баптың
1-тармағы

26-баптың
2-тармағы

26-бап.
Патогенді
биологиялық агенттермен жұмыс
істеуді
жүзеге
асыратын
мамандарды
және
көмекші
персоналды әлеуметтік қорғау
1. Патогенді биологиялық
агенттермен
жұмыс
істеуді
жүзеге асыратын мамандар мен
көмекші персонал Қазақстан
Республикасының заңнамасына
сәйкес әлеуметтік қорғалуға
жатады.
26-бап.
Патогенді
биологиялық агенттермен жұмыс
істеуді
жүзеге
асыратын
мамандарды
және
көмекші
персоналды әлеуметтік қорғау
...
2. Зиянды (ерекше зиянды)
және (немесе) қауіпті еңбек
жағдайларын, кәсіптік аурулардың
пайда болуының жоғары тәуекелін
ескере отырып, патогендіктің I
және (немесе) II тобындағы
патогенді
биологиялық
агенттермен жұмыс істеуді жүзеге
асыратын
мемлекеттік
кәсіпорындар және мемлекеттік
мекемелердің мамандары мен
көмекші персоналын әлеуметтік

Заң жобасының 26-бабының
1-тармағы алып тасталсын;
Тиісінше
тармақтардың
кейінгі нөмірленуі өзгертілсін;

Заң жобасының 26-бабының
2-тармағы
«мекемелердің»
деген
сөзден
кейін
«сондай-ақ
дауыс
беретін
акцияларының
(жарғылық
капиталға қатысу үлестерінің)
жүз пайызы ұлттық холдингке
тиесілі заңды тұлғалардың»
деген
сөздермен
толықтырылсын;

Депутат
Б.Н. Торғаев

Қабылданды

«Құқықтық актілер
туралы»
Қазақстан
Республикасы
Заңының
23-бабының 7-тармағына
сәйкес келтіру.

Депутат
И.В. Смирнова

Қабылданды

Мемлекет басшысы
елдің
биологиялық
қауіпсіздігін қамтамасыз
ету жөніндегі
жүйелі
шаралар
шеңберінде
"QazBioPharm"
биофармацевтикалық
холдингін
құруды
тапсырды, оның құрамына
ғылыми-зерттеу
институттары
мен
орталықтар,
Микроорганизмдердің
республикалық
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қорғау осы Заңда көзделген
ерекшеліктер ескеріле отырып
жүзеге асырылады.

268.

26-баптың
2-тармағы

26-бап.
Патогенді
биологиялық агенттермен жұмыс
істеуді
жүзеге
асыратын
мамандарды
және
көмекші
персоналды әлеуметтік қорғау
...
2. Зиянды (ерекше зиянды)
және (немесе) қауіпті еңбек
жағдайларын, кәсіптік аурулардың
пайда болуының жоғары тәуекелін
ескере отырып, патогендіктің I
және (немесе) II тобындағы
патогенді
биологиялық
агенттермен жұмыс істеуді жүзеге
асыратын
мемлекеттік
кәсіпорындар және мемлекеттік
мекемелердің мамандары мен
көмекші персоналын әлеуметтік
қорғау осы Заңда көзделген

коллекциясы (14.06.21 ж.
№21-2536) кіруі тиіс.
Осыған байланысты
"Мемлекеттік
мүлік
туралы"ҚРЗ 172-бабының
1-тармағына сәйкес аса
қауіпті ПБА-мен жұмыс
істейтін және Ұлттық
холдингтің құрылымына
кіретін мемлекеттік сектор
субъектілерінің ұйымдыққұқықтық
нысандарын
кеңейту ұсынылады.
26-баптың
2-тармағының
бірінші
бөлігі
мынадай
редакцияда жазылсын:

Депутаттар
Д.Қ. Мыңбай
И.В. Смирнова

Қабылданды

Редакциясын
«2. Патогендігі I және жақсарту.
(немесе) II топтардың патогенді
биологиялық
агенттерімен
жұмыс істеуді жүзеге асыратын
(жұмыс істеуді жүзеге асыру
кезінде қосалқы функцияны
орындайтын)
мемлекеттік
кәсіпорындар мен мемлекеттік
мекемелердің, сондай-ақ дауыс
беретін
акцияларының
(жарғылық капиталға қатысу
үлестерінің)
жүз
пайызы
ұлттық
холдингке
тиесілі
заңды
тұлғалардың
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ерекшеліктер ескеріле
жүзеге асырылады.

269.

270.

26-баптың
1-тармағы

26-баптың
3-тармағының

отырып мамандары
мен
көмекші
персоналы зиянды (ерекше
зиянды) және (немесе) қауіпті
еңбек
жағдайлары
және
кәсіптік аурулардың пайда
болу тәуекелінің болуы, сондайақ
осы
Заңда
көзделген
ерекшеліктер ескеріле отырып,
әлеуметтік
қорғалуға
жатады.»;

26-бап.
Патогенді
Заң жобасының 26-бабы
биологиялық агенттермен жұмыс 2-тармағының екінші бөлігі алып
істеуді
жүзеге
асыратын тасталсын;
мамандарды
және
көмекші
персоналды әлеуметтік қорғау
2.
...
Қоздырғыштары
патогенді
биологиялық агенттер болып
табылатын
инфекциялық
аурулардың профилактикасын
және оларды емдеуді жүзеге
асыратын
медицина
қызметкерлерін
әлеуметтік
қорғау
Қазақстан
Республикасының заңнамасына
сәйкес жүзеге асырылады.
26-бап.
Патогенді
Заң жобасының 26-бабының
биологиялық агенттермен жұмыс 2-тармағы
«мекемелердің»
істеуді
жүзеге
асыратын деген
сөзден
кейін
«сондай-ақ
дауыс
беретін

Депутат
Б.Н. Торғаев

Қабылданды

«Құқықтық актілер
туралы»
Қазақстан
Республикасы
Заңының
23-бабының 7-тармағына
сәйкес келтіру.

Депутат
И.В. Смирнова

Қабылданды
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271.

бірінші
абзацы

мамандарды
және
көмекші
персоналды әлеуметтік қорғау
...
3. Патогендіктің I және
(немесе) II тобындағы патогенді
биологиялық агенттермен жұмыс
істеуді
жүзеге
асыратын
мемлекеттік кәсіпорындар және
мемлекеттік
мекемелердің
мамандары
мен
көмекші
персоналының:

акцияларының
(жарғылық
капиталға қатысу үлестерінің)
жүз пайызы ұлттық холдингке
тиесілі заңды тұлғалардың»
деген
сөздермен
толықтырылсын;

Мемлекет басшысы
елдің
биологиялық
қауіпсіздігін қамтамасыз
ету жөніндегі
жүйелі
шаралар
шеңберінде
"QazBioPharm"
биофармацевтикалық
холдингін
құруды
тапсырды, оның құрамына
ғылыми-зерттеу
институттары
мен
орталықтар,
Микроорганизмдердің
республикалық
коллекциясы (14.06.21 ж.
№21-2536) кіруі тиіс.
Осыған байланысты
"Мемлекеттік
мүлік
туралы"ҚРЗ 172-бабының
1-тармағына сәйкес аса
қауіпті ПБА-мен жұмыс
істейтін және Ұлттық
холдингтің құрылымына
кіретін мемлекеттік сектор
субъектілерінің ұйымдыққұқықтық
нысандарын
кеңейту ұсынылады.

26-баптың
3-тармағының
бірінші
абзацы

26-бап.
Патогенді
биологиялық агенттермен жұмыс
істеуді
жүзеге
асыратын
мамандарды
және
көмекші
персоналды әлеуметтік қорғау

Заң жобасының 26-бабы 2Депутат
тармағының
бірінші
Д.Қ. Мыңбай
абзацындағы «жұмыс істеуді
жүзеге асыратын» деген сөздер
Редакциясын
«жұмыс
істеуді
жүзеге жақсарту.

Қабылданды
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асыратын
(жұмыс
істеуді
3. Патогендіктің I және жүзеге асыру кезінде қосалқы
(немесе) II тобындағы патогенді функцияны
орындайтын)»
биологиялық агенттермен жұмыс деген сөздермен ауыстырылсын;
істеуді
жүзеге
асыратын
мемлекеттік кәсіпорындар және
мемлекеттік
мекемелердің
мамандары
мен
көмекші
персоналының:
...

272.

26-баптың
3-тармағының 2)
тармақшасы

26-бап.
Патогенді
биологиялық агенттермен жұмыс
істеуді
жүзеге
асыратын
мамандарды
және
көмекші
персоналды әлеуметтік қорғау
...
3. Патогендіктің I және
(немесе) II тобындағы патогенді
биологиялық агенттермен жұмыс
істеуді
жүзеге
асыратын
мемлекеттік кәсіпорындар және
мемлекеттік
мекемелердің
мамандары
мен
көмекші
персоналының:
...
2) денсаулықты сақтауға
және биологиялық қауіпсіздік
талаптарына сай келетін жұмыс
жағдайларына;

26-баптың 3-тармағының 2)
Депутат
тармақшасындағы «қауіпсіздік
А.С. Құспан
талаптарына» деген сөздер
«қауіпсіздік
саласындағы
Заң
жобасында
талаптарға» деген сөздермен қолданылатын
ауыстырылсын;
терминологияға
сәйкес
келтіру..

273.

26-баптың
3-тармағының 3)

26-бап.
Патогенді
26-баптың 3-тармағының 3)
биологиялық агенттермен жұмыс тармақшасында:
істеуді
жүзеге
асыратын

Депутат
Ғ.А. Елеуов

Қабылданды

Қабылданды
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274.

тармақшасы

мамандарды
және
көмекші
персоналды әлеуметтік қорғау
...
3. Патогендіктің I және
(немесе) II тобындағы патогенді
биологиялық агенттермен жұмыс
істеуді
жүзеге
асыратын
мемлекеттік кәсіпорындар және
мемлекеттік
мекемелердің
мамандары
мен
көмекші
персоналының:
...
3) лауазымдық міндеттерін
атқару
кезінде
өмірі
мен
денсаулығына келтірілген залалды
Қазақстан
Республикасының
заңнамасында
айқындалған
тәртіппен өндіріп алуға құқығы
бар.

орыс тіліндегі мәтініне өзгеріс
енгізілді, қазақ тіліндегі мәтін
өзгермейді.
«айқындалған» деген сөз
«белгіленген» деген сөзбен
ауыстырылсын;;

Грамматикалық түзету.
Редакциясын жақсарту.

26-баптың
3-тармағының 4)
тармақшасы

26-бап.
Патогенді
биологиялық агенттермен жұмыс
істеуді
жүзеге
асыратын
мамандарды
және
көмекші
персоналды әлеуметтік қорғау
...
3. Патогендіктің I және
(немесе) II тобындағы патогенді
биологиялық агенттермен жұмыс
істеуді
жүзеге
асыратын
мемлекеттік кәсіпорындар және
мемлекеттік
мекемелердің

26-баптың
3-тармағының
Депутаттар
мынадай
мазмұндағы
4)
Д.Қ. Мыңбай
тармақшамен толықтырылсын:
Ж.Н. Нұрманбетова
ҚР
заңнамасымен
«4)
Қазақстан
белгіленуі
мүмкін
Республикасының
заңнамасында көзделген өзге де мамандар мен көмекші
персонал құқықтарының
құқықтарға құқығы бар.»;
тарылуын болдырмау;

Қабылданды
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275.

276.

26-баптың
4-тармағы

26-баптың
4-тармағы

мамандары
мен
көмекші
персоналының:
...
4) Жоқ.
26-бап.
Патогенді
26-баптың
4-тармағындағы
биологиялық агенттермен жұмыс «, білім» деген сөз алып
істеуді
жүзеге
асыратын тасталсын.
мамандарды
және
көмекші
персоналды әлеуметтік қорғау
...
4. Халықтың санитариялықэпидемиологиялық
саламаттылығы
аясындағы,
ветеринария, білім және ғылым
саласындағы патогендіктің I және
(немесе) II тобындағы патогенді
биологиялық агенттермен жұмыс
істеуді
жүзеге
асыратын
мемлекеттік кәсіпорындар және
мемлекеттік
мекемелердің
мамандары
мен
көмекші
персоналының еңбегіне ақы төлеу
лауазымдық айлықақыдан, зиянды
(ерекше зиянды) және (немесе)
қауіпті
еңбек
жағдайларын,
кәсіптік
аурулардың
пайда
болуының жоғары тәуекелін ескере
отырып,
үстемеақылар
мен
қосымша ақылардан тұрады.
26-бап.
Патогенді
Заң жобасының 26-бабының
биологиялық агенттермен жұмыс 4-тармағы
«мекемелердің»

Депутат
А.С. Құспан

Қабылданды

Заң
жобасының
тұжырымдамасына сәйкес
білім беру саласында
патогенді
биологиялық
агенттермен
жұмыс
жүргізу
жүзеге
асырылмайды.

Депутат
И.В. Смирнова

Қабылданды
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істеуді
жүзеге
асыратын
мамандарды
және
көмекші
персоналды әлеуметтік қорғау
...
4. Халықтың санитариялықэпидемиологиялық
саламаттылығы
аясындағы,
ветеринария, білім және ғылым
саласындағы патогендіктің I және
(немесе) II тобындағы патогенді
биологиялық агенттермен жұмыс
істеуді
жүзеге
асыратын
мемлекеттік кәсіпорындар және
мемлекеттік
мекемелердің
мамандары
мен
көмекші
персоналының еңбегіне ақы төлеу
лауазымдық айлықақыдан, зиянды
(ерекше зиянды) және (немесе)
қауіпті
еңбек
жағдайларын,
кәсіптік
аурулардың
пайда
болуының жоғары тәуекелін ескере
отырып,
үстемеақылар
мен
қосымша ақылардан тұрады.

277.

деген
сөзден
кейін
«сондай-ақ
дауыс
беретін
акцияларының
(жарғылық
капиталға қатысу үлестерінің)
жүз пайызы ұлттық холдингке
тиесілі заңды тұлғалардың»
деген
сөздермен
толықтырылсын;

26-баптың
26-бап.
Патогенді
Заң жобасының 26-бабының
4 және 5- биологиялық агенттермен жұмыс 4 және 5-тармақтарында:
тармақтары істеуді
жүзеге
асыратын
«жұмыс істеуді жүзеге
асыратын»
деген сөздер

Мемлекет басшысы
елдің
биологиялық
қауіпсіздігін қамтамасыз
ету жөніндегі
жүйелі
шаралар
шеңберінде
"QazBioPharm"
биофармацевтикалық
холдингін
құруды
тапсырды, оның құрамына
ғылыми-зерттеу
институттары
мен
орталықтар,
Микроорганизмдердің
республикалық
коллекциясы (14.06.21 ж.
№21-2536) кіруі тиіс.
Осыған байланысты
"Мемлекеттік
мүлік
туралы"ҚРЗ 172-бабының
1-тармағына сәйкес аса
қауіпті ПБА-мен жұмыс
істейтін және Ұлттық
холдингтің құрылымына
кіретін мемлекеттік сектор
субъектілерінің ұйымдыққұқықтық
нысандарын
кеңейту ұсынылады.
Депутат
Д.Қ. Мыңбай

Қабылданды
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мамандарды
және
көмекші
персоналды әлеуметтік қорғау
...
4. Халықтың санитариялықэпидемиологиялық
саламаттылығы
аясындағы,
ветеринария, білім және ғылым
саласындағы патогендіктің I және
(немесе) II тобындағы патогенді
биологиялық агенттермен жұмыс
істеуді
жүзеге
асыратын
мемлекеттік кәсіпорындар және
мемлекеттік
мекемелердің
мамандары
мен
көмекші
персоналының еңбегіне ақы төлеу
лауазымдық айлықақыдан, зиянды
(ерекше зиянды) және (немесе)
қауіпті
еңбек
жағдайларын,
кәсіптік
аурулардың
пайда
болуының жоғары тәуекелін ескере
отырып,
үстемеақылар
мен
қосымша ақылардан тұрады.
5. Патогендіктің I және
(немесе) II тобындағы патогенді
биологиялық агенттермен жұмыс
істеуді
жүзеге
асыратын
мемлекеттік кәсіпорындар мен
мемлекеттік
мекемелердің
мамандары
мен
көмекші
персоналына жыл сайынғы негізгі
демалыс берілген кезде кемінде екі
лауазымдық айлықақы мөлшерінде

Редакциясын
«жұмыс
істеуді
жүзеге
жақсарту.
асыратын
(жұмыс
істеуді
жүзеге асыру кезінде қосалқы
функцияны
орындайтын)»
деген сөздермен ауыстырылсын;
«(ерекше зиянды)» деген
сөздер алып тасталсын;
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сауықтыруға арналған жәрдемақы
төленеді.
278.

26-баптың
5-тармағы

26-бап.
Патогенді
биологиялық агенттермен жұмыс
істеуді
жүзеге
асыратын
мамандарды
және
көмекші
персоналды әлеуметтік қорғау
...
5. Патогендіктің I және
(немесе) II тобындағы патогенді
биологиялық агенттермен жұмыс
істеуді
жүзеге
асыратын
мемлекеттік кәсіпорындар мен
мемлекеттік
мекемелердің
мамандары
мен
көмекші
персоналына
жыл
сайынғы
негізгі демалыс берілген кезде
кемінде екі лауазымдық айлықақы
мөлшерінде сауықтыруға арналған
жәрдемақы төленеді.

26-баптың
5-тармағындағы
Депутаттар
«жыл
сайынғы
негізгі
З.А. Камасова
демалыс» деген сөздер «жыл
Г.А. Нұрымова
сайынғы
негізгі
еңбек
Ж.Т. Телпекбаева
Қазақстан
демалысы» деген сөздермен
ауыстырылсын;
Республикасы
Еңбек
кодексінің 92-бабының 1тармағына
сәйкес
жұмыскерге
жұмыс
істеген бірінші және келесі
жылдары
үшін
жыл
сайынғы ақы төленетін
еңбек
демалысы
тараптардың
келісімі
бойынша
жұмыс
жылының
кез
келген
уақытында беріледі. Яғни,
заңда негізгі ақылы еңбек
демалысын
қосымша
ақылы еңбек демалысын
есепке алмастан бөлек
беру тәртібі көзделмеген.
Бұл ретте, жыл сайынғы
ақы
төленетін
еңбек
демалысының ұзақтығы
жыл
сайынғы
ақы
төленетін негізгі еңбек
демалысымен
қоса
қосымша ақы төленетін
жыл
сайынғы
еңбек

Қабылданды

217

демалысын жиынтықтау
арқылы есептеледі (ҚР ЕК
91-бабының 2-тармағы).
26-баптың
5тармағының
ұсынылып
отырған редакциясы (жоба
бойынша)
заң
нормаларының
Еңбек
кодексінде
көзделген
нормамен әртүрлі оқылу
мүмкіндігін
жоққа
шығарады;
ҚР Еңбек кодексінің
87-бабы 3-тармағының 1)
тармақшасына
сәйкес
келтіру.
279.

26-баптың
5-тармағы

26-бап.
Патогенді
биологиялық агенттермен жұмыс
істеуді
жүзеге
асыратын
мамандарды
және
көмекші
персоналды әлеуметтік қорғау
...
5. Патогендіктің I және
(немесе) II тобындағы патогенді
биологиялық агенттермен жұмыс
істеуді
жүзеге
асыратын
мемлекеттік кәсіпорындар мен
мемлекеттік
мекемелердің
мамандары
мен
көмекші
персоналына жыл сайынғы негізгі
демалыс берілген кезде кемінде екі
лауазымдық айлықақы мөлшерінде

Заң жобасының 26-бабының
5-тармағы
«мекемелердің»
деген
сөзден
кейін
«сондай-ақ
дауыс
беретін
акцияларының
(жарғылық
капиталға қатысу үлестерінің)
жүз пайызы ұлттық холдингке
тиесілі заңды тұлғалардың»
деген
сөздермен
толықтырылсын;

Депутат
И.В. Смирнова

Қабылданды

Мемлекет басшысы
елдің
биологиялық
қауіпсіздігін қамтамасыз
ету жөніндегі
жүйелі
шаралар
шеңберінде
"QazBioPharm"
биофармацевтикалық
холдингін
құруды
тапсырды, оның құрамына
ғылыми-зерттеу
институттары
мен
орталықтар,
Микроорганизмдердің
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сауықтыруға арналған жәрдемақы
төленеді.

280.

26-баптың
6-тармағы

26-бап.
Патогенді
биологиялық агенттермен жұмыс
істеуді
жүзеге
асыратын
мамандарды
және
көмекші
персоналды әлеуметтік қорғау
...
6. Патогендіктің I және
(немесе) II тобындағы патогенді
биологиялық агенттермен жұмыс
істеуді
жүзеге
асыратын
мемлекеттік кәсіпорындар мен
мемлекеттік
мекемелердің
мамандары
мен
көмекші
персоналына
заттар
мен
материалдарды,
оның
ішінде
табиғи орта компоненттерінен
(жануарлар,
өсімдіктер,
су,
топырақ,
ауа)
патогенді

республикалық
коллекциясы (14.06.21 ж.
№21-2536) кіруі тиіс.
Осыған байланысты
"Мемлекеттік
мүлік
туралы"ҚРЗ 172-бабының
1-тармағына сәйкес аса
қауіпті ПБА-мен жұмыс
істейтін және Ұлттық
холдингтің құрылымына
кіретін мемлекеттік сектор
субъектілерінің ұйымдыққұқықтық
нысандарын
кеңейту ұсынылады.
Заң жобасының 26-бабының
6-тармағы
«мекемелердің»
деген
сөзден
кейін
«сондай-ақ
дауыс
беретін
акцияларының
(жарғылық
капиталға қатысу үлестерінің)
жүз пайызы ұлттық холдингке
тиесілі заңды тұлғалардың»
деген
сөздермен
толықтырылсын;

Депутат
И.В. Смирнова

Қабылданды

Мемлекет басшысы
елдің
биологиялық
қауіпсіздігін қамтамасыз
ету жөніндегі
жүйелі
шаралар
шеңберінде
"QazBioPharm"
биофармацевтикалық
холдингін
құруды
тапсырды, оның құрамына
ғылыми-зерттеу
институттары
мен
орталықтар,
Микроорганизмдердің
республикалық
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биологиялық агенттер (ықтимал
қауіпті заттар мен материалдар)
болуы
мүмкін
аса
қауіпті
инфекциялық және паразиттік
ауруларды
таратушылар
мен
тасымалдаушыларды (оның ішінде
олардың
тіршілік
әрекеті
өнімдерін) іріктеп алу және
тасымалдау бойынша міндеттерді
орындау
кезінде
Қазақстан
Республикасының
заңнамасына
сәйкес қызметтік іссапарларға
жіберілетін жұмыскерлер үшін
көзделген
төлем
жүзеге
асырылады.
281.

26-баптың
6-тармағы

26-бап.
Патогенді
26-баптың 3-тармағының 3)
биологиялық агенттермен жұмыс тармақшасының орыс тіліндегі
істеуді
жүзеге
асыратын мәтініне өзгеріс енгізілді, қазақ
мамандарды
және
көмекші тіліндегі мәтін өзгермейді.
персоналды әлеуметтік қорғау
...
6. Патогендіктің I және
(немесе) II тобындағы патогенді
биологиялық агенттермен жұмыс
істеуді
жүзеге
асыратын
мемлекеттік кәсіпорындар мен
мемлекеттік
мекемелердің
мамандары
мен
көмекші
персоналына
заттар
мен
материалдарды,
оның
ішінде
табиғи орта компоненттерінен
(жануарлар,
өсімдіктер,
су,

коллекциясы (14.06.21 ж.
№21-2536) кіруі тиіс.
Осыған байланысты
"Мемлекеттік
мүлік
туралы"ҚРЗ 172-бабының
1-тармағына сәйкес аса
қауіпті ПБА-мен жұмыс
істейтін және Ұлттық
холдингтің құрылымына
кіретін мемлекеттік сектор
субъектілерінің ұйымдыққұқықтық
нысандарын
кеңейту ұсынылады.

Депутат
Ғ.А. Елеуов

Қабылданды

Грамматикалық түзету.
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топырақ,
ауа)
патогенді
биологиялық агенттер (ықтимал
қауіпті заттар мен материалдар)
болуы
мүмкін
аса
қауіпті
инфекциялық және паразиттік
ауруларды
таратушылар
мен
тасымалдаушыларды (оның ішінде
олардың
тіршілік
әрекеті
өнімдерін) іріктеп алу және
тасымалдау бойынша міндеттерді
орындау
кезінде
Қазақстан
Республикасының
заңнамасына
сәйкес қызметтік іссапарларға
жіберілетін жұмыскерлер үшін
көзделген
төлем
жүзеге
асырылады.
282.

26-баптың
6-тармағы

26-бап.
Патогенді
биологиялық агенттермен жұмыс
істеуді
жүзеге
асыратын
мамандарды
және
көмекші
персоналды әлеуметтік қорғау
...
6. Патогендіктің I және
(немесе) II тобындағы патогенді
биологиялық агенттермен жұмыс
істеуді
жүзеге
асыратын
мемлекеттік кәсіпорындар мен
мемлекеттік
мекемелердің
мамандары
мен
көмекші
персоналына
заттар
мен
материалдарды,
оның
ішінде
табиғи орта компоненттерінен

26-баптың
6-тармағы
мынадай редакцияда жазылсын:
«6. Патогендігі I және
(немесе) II топтардың патогенді
биологиялық
агенттерімен
жұмыс істеуді жүзеге асыратын
(жұмыс істеуді жүзеге асыру
кезінде қосалқы функцияны
орындайтын)
мемлекеттік
кәсіпорындар мен мемлекеттік
мекемелердің, сондай-ақ дауыс
беретін
акцияларының
(жарғылық капиталға қатысу
үлестерінің)
жүз
пайызы
ұлттық
холдингке
тиесілі
заңды
тұлғалардың

Депутаттар
Ғ.А. Елеуов
Д.Қ. Мыңбай

Қабылданды

Депутат
Ғ.А.
Елеуовтың заң жобасының
1-бабы 1-тармағының 1)
тармақшасына
берген
түзетуіне сәйкес келтіру;
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283.

26-баптың
6-тармағы

(жануарлар,
өсімдіктер,
су,
топырақ,
ауа)
патогенді
биологиялық агенттер (ықтимал
қауіпті заттар мен материалдар)
болуы
мүмкін
аса
қауіпті
инфекциялық және паразиттік
ауруларды
таратушылар
мен
тасымалдаушыларды (оның ішінде
олардың
тіршілік
әрекеті
өнімдерін) іріктеп алу және
тасымалдау бойынша міндеттерді
орындау
кезінде
Қазақстан
Республикасының
заңнамасына
сәйкес қызметтік іссапарларға
жіберілетін жұмыскерлер үшін
көзделген
төлем
жүзеге
асырылады.

мамандары
мен
көмекші
персоналына
патогенді
биологиялық агенттер мен
олардың фрагменттерін табу
мақсатында
инфекциялық
және
(немесе)
паразиттік
ауруларды
жұқтырғыштар
мен
тасымалдаушыларды
(оның ішінде олардың тіршілік
ету өнімдерін), ықтимал қауіпті
заттар мен материалдарды,
оның ішінде табиғи ортаның
жекелеген
компоненттерінен
іріктеу
және
тасымалдау
жөніндегі міндеттерді орындау
кезінде
Қазақстан
Республикасының
заңнамасына сәйкес қызметтік
іссапарларға
жіберілетін
жұмыскерлер үшін көзделген
төлем жүзеге асырылады.»;

26-бап.
Патогенді
биологиялық агенттермен жұмыс
істеуді
жүзеге асыратын
мамандарды
және
көмекші
персоналды әлеуметтік қорғау
...
6. Патогендіктің I және
(немесе) II тобындағы патогенді
биологиялық агенттермен жұмыс
істеуді
жүзеге
асыратын
мемлекеттік кәсіпорындар мен

26-баптың
6-тармағы
мынадай мазмұндағы 2-бөлікпен
толықтырылсын::
«Осы тармақтың бірінші
бөлігінде көзделген адамдарға
патогенді
биологиялық
агенттер
мен
олардың
фрагменттерін
табу
мақсатында
далалық
жағдайларда
инфекциялық
және
(немесе)
паразиттік

Депутаттар
Д.Қ. Мыңбай
Ж.Н. Нұрманбетова

Қабылданды

Заң жобасының 26бабында әлеуметтік қорғау
нормалары
көзделген,
оның ішінде мамандар мен
Қосалқы персонал үшін
міндеттеріне заттар мен
материалдарды,
оның
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мемлекеттік
мекемелердің
мамандары
мен
көмекші
персоналына
заттар
мен
материалдарды,
оның
ішінде
табиғи
ортаның
жекелеген
компоненттерінен
патогенді
биологиялық агенттер (ықтимал
қауіпті заттар мен материалдар)
болуы
мүмкін
аса
қауіпті
инфекциялық және паразиттік
ауруларды
таратушылар
мен
тасымалдаушыларды (оның ішінде
олардың
тіршілік
әрекеті
өнімдерін) іріктеп алу және
тасымалдау бойынша міндеттерді
орындау
кезінде
Қазақстан
Республикасының
заңнамасына
сәйкес қызметтік іссапарларға
жіберілетін жұмыскерлер үшін
көзделген
төлем
жүзеге
асырылады.

ауруларды
жұқтырғыштар
мен
тасымалдаушыларды
(оның ішінде олардың тіршілік
ету өнімдерін), ықтимал қауіпті
заттар мен материалдарды,
оның ішінде табиғи ортаның
жекелеген
компоненттерінен
іріктеу және зерттеу жөніндегі
міндеттерді орындау кезінде
тұрғынжайды жалдау жөніндегі
шығындарды
растайтын
құжаттарды
беру
мүмкін
болмаған кезде тұрғынжайды
жалдау жөніндегі шығындарды
өтеу растаушы құжаттарсыз
Қазақстан Республикасының
заңнамасында
белгіленген
нормаларға
сәйкес
жүзеге
асырылады.»

ішінде табиғи ортаның
компоненттерінен,
аса
қауіпті инфекциялық және
паразиттік
аурулардың
тасымалдаушылары мен
тасымалдаушыларынан
(оның ішінде олардың
тіршілік ету өнімдерінен)
іріктеу және транпорттау
жатады.
Сонымен
қатар,
мұндай
материалдарды
таңдау
және
зерттеу
далада
жүреді,
бұл
растайтын құжаттарды алу
мүмкіндігін
жоққа
шығарады.
Сонымен
қатар,
қолданыстағы
тәсіл
аталған
мамандарға
іссапар кезеңінде тұрғын
үй
жалдау
бойынша
өтемақы алуға мүмкіндік
бермейді, бұл оларды
басқа
қызметкерлермен
тең емес жағдайларға
қояды.
Аса
қауіпті
инфекциялардың табиғи
ошақтарындағы қауіпті,
ауыр және экстремалды
жұмыс
жағдайларын
ескере
отырып,
осы
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284.

27-баптың
тақырыбы

27-бап. Патогенді биологиялық
агенттермен жұмыс істеуді жүзеге
асыруға арналған мамандардың
кадр резерві, оларды жұмылдыру
шарттары

285.

27-баптың
2-тармағы

27-бап. Патогенді биологиялық
агенттермен жұмыс істеуді жүзеге
асыруға арналған мамандардың
кадр резерві, оларды жұмылдыру
шарттары
…
2. Патогендіктің І және ІІ
тобындағы патогенді биологиялық
агенттермен жұмыс істеуді жүзеге
асыруға арналған мамандардың
кадр
резервіне
енгізілген
мамандардың патогендіктің I және
II
тобындағы
патогенді
биологиялық агенттермен жұмыс
істеу бойынша қызметті жүзеге
асыру
үшін
мемлекеттік
кәсіпорындар мен мемлекеттік
мекемелерге жұмысқа орналасу
құқығы басым болады.

өтемақыны
алуды
құжаттық растаусыз заңды
түрде реттеу орынды деп
санаймыз.
27-бапта:
Әлеуметтік-мәдени даму
тақырыбындағы «Патогенді»
комитеті
деген сөз «Патогендіктің І және
ІІ тобындағы патогенді» деген
сөздермен ауыстырылсын;
заң жобасын 1-баптың
1-тармағының
10)
тармақшасына және 16баптың 2-тармағының 1)
тармақшасына
сәйкес
келтіру;
Заң жобасының 26-бабының
Депутат
6-тармағы «мекемелерге» деген
И.В. Смирнова
сөзден
кейін
Мемлекет басшысы
«сондай-ақ
дауыс
беретін
биологиялық
акцияларының
(жарғылық елдің
капиталға қатысу үлестерінің) қауіпсіздігін қамтамасыз
жүйелі
жүз пайызы ұлттық холдингке ету жөніндегі
шеңберінде
тиесілі заңды тұлғалардың» шаралар
деген
сөздермен "QazBioPharm"
толықтырылсын;
биофармацевтикалық
холдингін
құруды
тапсырды, оның құрамына
ғылыми-зерттеу
институттары
мен
орталықтар,
Микроорганизмдердің
республикалық
коллекциясы (14.06.21 ж.
№21-2536) кіруі тиіс.

Қабылданды

Қабылданды
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Осыған байланысты
"Мемлекеттік
мүлік
туралы"ҚРЗ 172-бабының
1-тармағына сәйкес аса
қауіпті ПБА-мен жұмыс
істейтін және Ұлттық
холдингтің құрылымына
кіретін мемлекеттік сектор
субъектілерінің ұйымдыққұқықтық
нысандарын
кеңейту ұсынылады.
286.

27-баптың
4-тармағы

27-бап. Патогенді биологиялық
27-баптың
4-тармағындағы Әлеуметтік-мәдени даму
агенттермен жұмыс істеуді жүзеге «оларды есепке алу және
комитеті
асыруға арналған мамандардың мониторингі» деген сөздер алып
кадр резерві, оларды жұмылдыру тасталсын;
шарттары
заң жобасының 16-бабына
…
қайшы келеді;
4. Патогендіктің I және II
тобындағы патогенді биологиялық
агенттермен жұмыс істеуді жүзеге
асыруға арналған мамандардың
кадр резервін құру, оларды есепке
алу
және
мониторингі
патогендіктің I және II тобындағы
патогенді
биологиялық
агенттермен жұмысты жүзеге
асыратын
мамандар
тізілімі
шеңберінде жүзеге асырылады.

Қабылданды

287.

27-баптың
4-тармағы

27-бап. Патогенді биологиялық
27-баптың
4-тармағының
агенттермен жұмыс істеуді жүзеге орыс тіліндегі мәтініне өзгеріс

Қабылданды

Депутат
А.С. Құспан
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асыруға арналған мамандардың енгізілді, қазақ тіліндегі мәтін
кадр резерві, оларды жұмылдыру өзгермейді.
шарттары
Заң
жобасының
25…
бабының
2-тармағына
4. Патогендіктің I және II
сәйкес келтіру.
тобындағы патогенді биологиялық
агенттермен жұмыс істеуді жүзеге
асыруға арналған мамандардың
кадр резервін құру, оларды есепке
алу
және
мониторингі
патогендіктің I және II тобындағы
патогенді
биологиялық
агенттермен жұмысты жүзеге
асыратын
мамандар
тізілімі
шеңберінде жүзеге асырылады.
288.

27-баптың
4-тармағы

27-бап. Патогенді биологиялық
агенттермен жұмыс істеуді жүзеге
асыруға арналған мамандардың
кадр резерві, оларды жұмылдыру
шарттары
…
4. Патогендіктің I және II
тобындағы патогенді биологиялық
агенттермен жұмыс істеуді жүзеге
асыруға арналған мамандардың
кадр резервін құру, оларды есепке
алу
және
мониторингі
патогендіктің I және II тобындағы
патогенді
биологиялық
агенттермен жұмысты жүзеге

27-баптың 4-тармағы мынадай
редакцияда жазылсын:

Депутат
Д. Қ. Мыңбай

Қабылданды

«4. Патогендігі I және II Әртүрлі түсінуді жою
топтардың
патогенді мақсатында редакциясын
биологиялық
агенттерімен жақсарту.
жұмыс
істеуді
жүзеге
асыратын
мамандардың
тізілімі патогендігі I және II
топтардың
патогенді
биологиялық
агенттерімен
жұмыс істеуді жүзеге асыруға
арналған мамандардың кадр
резервін қамтиды.»;
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асыратын
мамандар
тізілімі
шеңберінде жүзеге асырылады.
289.

28-баптың
тақырыбы

28-бап. Биологиялық қауіпсіздік
28-баптың тақырыбы мынадай
Депутат
саласындағы
ғылымның редакцияда жазылсын:
Д. Қ. Мыңбай
басымдықтары мен бағыттары
«28-бап.
Биологиялық
актілер
қауіпсіздік
саласындағы «Құқықтық
Қазақстан
ғылымның басым бағыттары» туралы»
Республикасы
Заңының
23-бабының 9-тармағына
сәйкес;
Баптың тақырыбын оның
мазмұнына сәйкес келтіру;

Қабылданды

290.

28-баптың
1-тармағы

28-бап. Биологиялық қауіпсіздік
саласындағы
ғылымның
басымдықтары мен бағыттары
1. Биологиялық қауіпсіздік
саласындағы ғылыми зерттеудің
басым бағыттары биологиялық
қауіпсіздікті қамтамасыз ету
жөніндегі мемлекеттік саясат
әзірленетін және іске асыруға
қабылданатын
мемлекеттік
жоспарлау
жүйесінің
құжаттарында айқындалады.

Қабылданды

28-баптың
1-тармағындағы
«қауіпсіздікті қамтамасыз ету
жөніндегі мемлекеттік саясат»
деген
сөздер
«қауіпсіздік
саласындағы
мемлекеттік
саясат»
деген
сөздермен
ауыстырылсын;

Депутаттар
Ғ.А. Елеуов
З.А. Камасова
Д.Қ. Мыңбай
Г.А. Нұрымова
Н.Ж. Ожаев
Л.П. Павловец
А.М. Рахымжанов
Е.В. Смайлов
И.В. Смирнова
Ж.Д. Сүлейменова
Заң жобасының 6-бабы
4-тармағының
1)
тармақшасына
сәйкес
келтіру.
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291.

28-баптың
2-тармағының 1)
тармақшасы

28-бап. Биологиялық қауіпсіздік
саласындағы
ғылымның
басымдықтары мен бағыттары
...
2. Биологиялық қауіпсіздік
саласындағы ғылыми-зерттеудің
басым бағыттары, оның ішінде
мыналарды:
1)
нысаналы
ғылыми,
ғылыми-техникалық
бағдарламалар мен гранттық
ғылыми жобаларды әзірлеуді
және іске асыруды;

28-баптың 2-тармағының 1)
Депутаттар
тармақшасындағы
«
Д.Қ. Мыңбай
«бағдарламалар мен гранттық
Ж.Н. Нұрманбетова
ғылыми жобаларды» деген
сөздер
«жобаларды
және
бағдарламаларды»
деген
Редакциясын жақсарту.
сөздермен ауыстырылсын;
«Ғылым
туралы»
ҚР
Заңының
терминологиясына сәйкес
келтіру.

292.

28-баптың
2-тармағының 2)
тармақшасы

28-бап. Биологиялық қауіпсіздік
саласындағы
ғылымның
басымдықтары мен бағыттары
...
2. Биологиялық қауіпсіздік
саласындағы ғылыми-зерттеудің
басым бағыттары, оның ішінде
мыналарды:
2)
биологиялық
қауіпсіздік
саласындағы
халықаралық
озық
ғылыми
технологияларды енгізуді;

28-баптың 2-тармағының 2)
тармақшасы
мынадай
редакцияда жазылсын:
«2) халықаралық озық
инновациялық
технологияларды енгізуді;»;

Депутаттар
Д.Қ. Мыңбай
Ж.Н. Нұрманбетова

Қабылданды

2-тармақтың
бірінші
абзацында
мемлекеттік
реттеудің
қай
саласы
туралы
айтылады.
Алдыңғы
қатарлы
халықаралық
ғылыми
технологияларға қатыстытехнологияларды
тек
тиісті
саладан
енгізу
әрдайым қажет емес. Әр
түрлі
ғылыми
технологиялар
мен
әзірлемелерді қолдану мен
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293.

28-баптың
2-тармағының 3)
тармақшасы

28-бап. Биологиялық қауіпсіздік
саласындағы
ғылымның
басымдықтары мен бағыттары
...
2. Биологиялық қауіпсіздік
саласындағы ғылыми-зерттеудің
басым бағыттары, оның ішінде
мыналарды:
....
3) ғылыми зерттеулер
нәтижелері негізінде биологиялық
қауіпсіздік саласындағы ұлттық
стандарттарды әзірлеуді және
енгізуді;

294.

28-баптың
2-тармағының 4)
тармақшасы

28-бап. Биологиялық қауіпсіздік
саласындағы
ғылымның
басымдықтары мен бағыттары
...
2. Биологиялық қауіпсіздік
саласындағы ғылыми-зерттеудің
басым бағыттары, оның ішінде
мыналарды:
....
4) ғылыми зерттеулердің
қолданбалы
мәні
негізінде
инфекциялық
және
(немесе)

дамыту үшін тиімді болуы
мүмкін.
28-баптың 2-тармағының 3)
Депутат
тармақшасындағы
«ғылыми
Д.Қ. Мыңбай
зерттеулер
нәтижелері
негізінде»
деген
сөздер
«Стандарттау туралы»
«Қазақстан Республикасының
Заңымен
4-тарау
стандартизация саласындағы ҚР
заңнамасына сәйкес» деген қарастырылған.
Стандарттау
жөніндегі
сөздермен ауыстырылсын;
құжаттарды әзірлеу тәртібі
(оның ішінде ғылыми
зерттеулердің нәтижелерін
есепке алу туралы норма
бар) 5-тарау. Стандарттау
бойынша
құжаттарды
қолдану.
Сондай-ақ
стандарттау
жөніндегі
құжаттарды
енгізу
бойынша
нормалар
көзделген.
28-баптың 2-тармағының 4)
Депутат
тармақшасындағы
«ғылыми
Д.Қ. Мыңбай
зерттеулердің қолданбалы мәні
негізінде» деген сөздер алып
Осы
тармақтың
тасталсын;
кіріспесіне сәйкес келтіру
және
қайталауды
болдырмау мақсатында;

Қабылданды

Қабылданды
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паразиттік
аурулардың
профилактикасы, оларды емдеу
және
диагностикалау
үшін
иммундық-биологиялық, дәрілік
және диагностикалық препараттар
әзірлеуді және өндіруді көздеуге
тиіс.
295.

28-баптың
4-тармағы

28-бап. Биологиялық қауіпсіздік
28-баптың 4-тармағы алып
саласындағы
ғылымның тасталсын;
басымдықтары мен бағыттары
Кейінгі
тармақтардың
4.
Биологиялық
қауіпсіздік
саласындағы нөмірленуі тиісінше өзгертілсін.
ғылыми-зерттеу
жұмыстарының
нәтижелері
қолданбалы
мақсаттарда
пайдаланылады.

Депутаттар
Ғ.А. Елеуов
З.А. Камасова
Д.Қ. Мыңбай
Г.А. Нұрымова
Н.Ж. Ожаев
Л.П. Павловец
А.М. Рахымжанов
Е.В. Смайлов
И.В. Смирнова
Ж.Д. Сүлейменова

Қабылданды

Ғылыми зерттеулердің
нәтижелері қандай да бір
түрде
қолданбалы
мақсаттарда
қолданылатыны анық. Осы
бекітуді
жеке
тармақ
ретінде
шығару
мазмұндық
жүктемені
көтермейді;
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296.

28-баптың
5-тармағы

28-бап. Биологиялық қауіпсіздік
саласындағы
ғылымның
басымдықтары мен бағыттары
5. Биологиялық қауіпсіздік
саласындағы ғылыми зерттеулер,
олардың
нәтижелерін
беру,
жариялау
Қазақстан
Республикасының
заңнамасына
сәйкес жүргізіледі.

28-баптың
5-тармағы
«жариялау» деген сөзден кейін
«және қолданбалы пайдалану»
деген
сөздермен
толықтырылсын;

Депутаттар
Ғ.А. Елеуов
З.А. Камасова
Д.Қ. Мыңбай
Г.А. Нұрымова
Н.Ж. Ожаев
Л.П. Павловец
А.М. Рахымжанов
Е.В. Смайлов
И.В. Смирнова
Ж.Д. Сүлейменова

Қабылданды

Кейбір зерттеулер екі
мақсатты болуы мүмкін.
Демек, мұндай ғылыми
зерттеулерді пайдалану ҚР
заңнамасымен
регламенттелуі тиіс;
297.

29-баптың
1-тармағы

29-бап. Биологиялық қауіпсіздік
саласындағы оқыту
1. Биологиялық қауіпсіздік
саласында оқыту техникалық және
кәсіптік, қосымша кәсіптік, орта,
жоғары білімнен кейінгі және
(немесе) жоғары оқу орнынан
кейінгі білім беру шеңберінде
мамандар даярлауды қамтиды
және биологиялық қауіпсіздік
саласында кадр әлеуетін дамытуға
және нығайтуға бағытталған.

29-баптың 1-тармағы мынадай
редакцияда жазылсын:
«1.
Биологиялық
қауіпсіздік саласындағы оқыту
кадрларды техникалық және
кәсіптік,
қосымша,
орта
білімнен кейінгі, жоғары және
(немесе) жоғары оқу орнынан
кейінгі білім беру шеңберінде
даярлауды, кәсіптік даярлауды,
қайта даярлауды, олардың
біліктілігін
арттыруды

Депутат
М.С. Елюбаев

Қабылданды

Заңнама және сотқұқықтық
реформа
комитетінің отырысында
талқылау
кезінде
13.09.2021. г., Денсаулық
сақтау
вице-министрі,
Қазақстан
Республикасының
Бас
мемлекеттік санитарлық
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298.

29-баптың
2-тармағы

29-бап. Биологиялық қауіпсіздік
саласындағы оқыту
…
2. Биологиялық қауіпсіздік
саласында кадрлардың біліктілігін
арттыруды және қайта даярлауды
осы Заңның 10-бабының 3тармағында
көрсетілген
мемлекеттік
органдар
ұйымдастырады.

қамтиды және биологиялық
қауіпсіздік саласындағы кадр
әлеуетін
дамытуға
және
нығайтуға бағытталған.»;

дәрігері
Ерлан
Аңсағанұлы мамандарды
даярлау үшін қолда бар
персоналдың биологиялық
қауіпсіздігі
саласында
біліктілікті
арттыру
курстары
өткізілетіні
туралы түсініктеме берді.
Алайда,
мақаланың
қазіргі
редакциясында
жаңа
мамандықтардың
ашылуы
немесе,
кем
дегенде,
қолданыстағы
мамандықтар негізінде оқу
үшін
жаңа
пәндердің
енгізілуін білдіреді.

29-баптың 2-тармағы мынадай
редакцияда жазылсын:
«2. Биологиялық қауіпсіздік
саласындағы
кадрларды
кәсіптік даярлауды, қайта
даярлауды,
олардың
біліктілігін
арттыруды
патогенді
биологиялық
агенттермен жұмыс істеуді
жүзеге асыратын субъектілер
ұйымдастырады.».

Депутаттар
Д.Қ. Мыңбай
Ж.Н. Нұрманбетова

Қабылданды

Өз кадрларын оқытуды,
қайта даярлауды, олардың
біліктілігін
арттыруды
ұйымдастыру
патогенді
биоагенттермен
жұмыс
істеуді жүзеге асыратын
ұйымдар басшыларының
қолында болуға тиіс;
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299.

300.

301.

29-баптың
3-тармағы

29-баптың
4-тармағы

30-баптың
1-тармағының 2)
тармақшасы

29-бап. Биологиялық қауіпсіздік
саласындағы оқыту
…
3. Төтенше жағдай туындаған
жағдайда биологиялық қауіпсіздік
саласында кадрларды шұғыл
даярлау және қайта даярлау
қамтамасыз етіледі.

29-бап. Биологиялық қауіпсіздік
саласындағы оқыту
…
4. Биологиялық қауіпсіздік
саласында кадрларды оқытуды,
біліктілігін арттыруды
және
қайта
даярлауды
Қазақстан
Республикасының
заңнамасына
сәйкес аккредиттелген ұйымдар
жүргізеді.
30-бап.
Ғылыми-техникалық
әлеует
пен
ресурстарды
мемлекеттік қолдау
…
1. Биологиялық қауіпсіздік
саласындағы ғылыми-техникалық
әлеуетті мемлекеттік қолдаудың
басым бағыттары:
...

29-баптың 3-тармағы мынадай
редакцияда жазылсын:
«3.Төтенше жағдай туындаған
жағдайда
төтенше
жағдай
туғызған
патогенді
биологиялық агентпен жұмыс
істеу
бойынша
оқытуды
көздейтін
биологиялық
қауіпсіздік саласындағы қажетті
кадрларды кәсіптік даярлау және
қайта
даярлау
қамтамасыз
етіледі.».
29-баптың
4-тармағындағы
«біліктілігін арттыруды және
қайта даярлауды» деген сөздер
«кәсіби даярлауды,
қайта
даярлауды және біліктілігін
арттыруды» деген сөздермен
ауыстырылсын;

30-бапта:
тақырыбындағы «Ғылымитехникалық»
деген
сөздер
«Биологиялық
қауіпсіздік
саласындағы
ғылымитехникалық» деген сөздермен
ауыстырылсын;
1-тармақтың 2) тармақшасы
мынадай редакцияда жазылсын:

Депутаттар
З.А. Камасова
Г.А. Нұрымова

Қабылданды

«Білім
туралы»
Қазақстан
Республикасының Заңына
сәйкес келтіру.

Депутат
Д.Қ. Мыңбай
Бұрынғы
түзетулерге
келтіру.

Пысықталсын.

енгізілген
сәйкес

Депутат
Д.Қ. Мыңбай

Қабылданды

28-баптың
2тармағының
4)
тармақшасына және бұрын
қабылданған түзетулерге
сәйкес келтіру.
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2)
Қазақстан
Республикасының
заңнамасына
сәйкес
иммундық-биологиялық
және диагностикалық препараттар,
дезинфекциялау, дезинсекциялау,
дератизациялау
және
жеке
қорғаныш құралдары, зертханалық
жабдықтар өндірісін дамытуды
қолдау;
302.

303.

30-баптың
2-тармағы

30-баптың
3-тармағы

«2)
Қазақстан
Республикасының заңнамасына
сәйкес иммундық-биологиялық,
дәрілік және диагностикалық
препараттар,
дезинфекциялау,
дезинсекциялау, дератизациялау,
өсімдіктерді қорғау және жеке
қорғаныш
құралдары,
зертханалық жабдықтар өндірісін
дамытуды қолдау;»;
30-бап.
Ғылыми-техникалық
30-баптың 2-тармағындағы
әлеует
пен
ресурстарды «қағидаттарында» деген сөздер
мемлекеттік қолдау
«ескеріле
отырып»
деген
…
сөздермен ауыстырылсын;
2. Ғылыми-кадрлық әлеуетті
сақтау мақсатында Қазақстан
Республикасының
биологиялық
қауіпсіздігін қамтамасыз етуге
бағытталған қолданбалы ғылыми
зерттеулер мен бағдарламаларды
мемлекеттік қолдау тұрақтылық
пен үздіксіздік қағидаттарында
жүзеге асырылады.
30-бап.
Ғылыми-техникалық
әлеует
пен
ресурстарды
мемлекеттік қолдау
…
3. Қолданбалы ғылыми
зерттеулер мен бағдарламаларды
мемлекеттік қолдау Қазақстан
Республикасының
биологиялық
қауіпсіздігін қамтамасыз етуге

30-баптың
3-тармағы
мынадай редакцияда жазылсын:
«Іргелі және қолданбалы
ғылыми
зерттеулер
мен
бағдарламаларды
мемлекеттік
қолдау
Қазақстан
Республикасының биологиялық
қауіпсіздігін қамтамасыз етуге,
стратегиялық
маңызды

Депутат
Б.Н. Торғаев

Қабылданды

Биологиялық
қауіпсіздікті қамтамасыз
ету
қағидаттары
заң
жобасының
4-бабында
жазылған.

Депутаттар
Ғ.А. Елеуов
З.А. Камасова
Д.Қ. Мыңбай
Г.А. Нұрымова
Н.Ж. Ожаев
Л.П. Павловец
А.М. Рахымжанов
Е.В. Смайлов

Қабылданды
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бағытталған
бағдарламалықнысаналы қаржыландыру негізінде
жүзеге асырылады, стратегиялық
маңызды мемлекеттік міндеттерді
шешуге бағытталуға тиіс және
конкурстық
негізде
немесе
конкурстық
рәсімдерден
тыс
Қазақстан
Республикасы
Үкіметінің
шешімі
бойынша
жүзеге асырылады.

304.

305.

8-тараудың
тақырыбы

31-бап.

8-тарау. Қорытынды ережелер

31-бап.
Қазақстан
Республикасының
биологиялық
қауіпсіздік
саласындағы
заңнамасын
бұзғаны
үшін
жауаптылық
Қазақстан
биологиялық
саласындағы
Қазақстан

мемлекеттік міндеттерді шешуге
бағытталған және конкурстық
негізде
бағдарламалықнысаналы
қаржыландыру
негізінде
немесе
Қазақстан
Республикасы
Үкіметінің
шешімі бойынша конкурстан тыс
рәсімдерде,
сондай-ақ
Қазақстан Республикасының
заңдарында көзделген өзге де
нысандарда
жүзеге
асырылады.»;
8-тараудың
тақырыбы
мынадай редакцияда жазылсын:
«8-тарау. Қорытынды және
өтпелі ережелер»;

И.В. Смирнова
Ж.Д. Сүлейменова
Іргелі
зерттеулер
жүргізу
қолданбалы
зерттеулер жүргізу сияқты
маңызды. Сондықтан тек
қолданбалы зерттеулерге
басымдық
беру
практикалық емес.
Редакциялық түзету:
Әлеуметтік-мәдени даму
комитеті

«Құқықтық актілер
туралы»
Қазақстан
Республикасы Заңының
24-бабының 4-тармағына
сәйкес;
31-баптағы
«заңдарына
Депутат
сәйкес»
деген
сөздер
Д.Қ. Мыңбай
«заңдарында
белгіленген»
деген сөздермен ауыстырылсын;
Редакциясын
жақсарту.

Қабылданды

Қабылданды

Республикасының
қауіпсіздік
заңнамасын бұзу
Республикасының
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306.

32-бап
(жаңа)

заңдарына сәйкес жауаптылыққа
әкеп соғады.
Жоқ.

мынадай мазмұндағы жаңа 32баппен толықтырылсын:
«32-бап. Өтпелі ережелер
«1.
Патогенді
биологиялық
агенттермен
жұмыс
істеуді
жүзеге
асыратын және патогендігі I –
IV
топтардың
микроорганизмдерімен және
гельминттермен жұмыс істеуге
рұқсаты бар субъектілер осы
Заң қолданысқа енгізілген
күннен кейін алты ай ішінде
осы
Заңның
15-бабы
2тармағының 1) тармақшасына
сәйкес рұқсаттарды қайта
ресімдеуге міндетті.
2. Осы баптың 1тармағында
көрсетілген
мерзімде қайта ресімделмеген,
патогендігі I – IV топтардың
микроорганизмдерімен және
гельминттермен жұмыс істеуге
рұқсаттар өз қолданысын
тоқтатады.»;
Келесі баптардың нөмірленуі
тиісінше өзгертілсін.

Депутат
Ғ.А. Елеуов
«Құқықтық
актілер
туралы»
Қазақстан
Республикасы
Заңының
24-бабының 4-тармағына,
42-бабы 4-1-тармағының
үшінші бөлігіне сәйкес
келтіру, заң техникасы;

Қабылданды

«Халық денсаулығы
және денсаулық сақтау
жүйесі туралы» Кодекстің
21 - бабы 1-тармағының
қолданыстағы нормасына
сәйкес патогендігі I-IV
топтағы
микроорганизмдермен
және
гельминттермен
жұмыс істеуге рұқсаттар
меншік
нысанына
қарамастан
микробиологиялық
зертханаларға
беріледі.
Кәсіпкерлік
субъектілерінен басқа, бұл
санатқа
кәсіпкерлік
қызметті
жүзеге
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307.

32-бап

асырмайтын мемлекеттік
ұйымдар кіреді.
«Рұқсаттар
мен
хабарламалар
туралы»
Қазақстан
Республикасының Заңына
ескі
рұқсат
беру
құжатының күшін жою
бөлігіне сәйкес келтіру.
32-бап. Осы Заңды қолданысқа
32-баптың
1-тармағындағы Әлеуметтік-мәдени даму
енгізу тәртібі
«1.» деген цифр алып тасталсын;
комитеті
1. Осы Заң алғашқы ресми
32-баптың
2
және
Депутат
жарияланған күнінен кейін алты ай 3-тармақтары алып тасталсын;
Ғ.А. Елеуов
өткен соң қолданысқа енгізіледі.
Заң техникасы;
2. Патогенді биологиялық
лицензиялау үшін
агенттермен
жұмыс
істеу
өтпелі кезеңді алып
бойынша
қызметті
жүзеге
тастау, өйткені заң
асыратын
кәсіпкерлік
жобасы шеңберінде бұл
субъектілері
осы
Заң
мәселе реттелмейді. Бұл
қолданысқа енгізілген кезден
норманы тиісті заң
бастап алты ай ішінде осы
жобасының өтпелі
Заңның
15-бабының
2ережелеріне енгізу қажет;
тармағына сәйкес рұқсатты
қайта ресімдеуге міндетті.
3. Дезинфекциялау, дезинсекциялау және дератизациялау
бойынша
көрсетілетін
қызметтерді жүзеге асыратын
кәсіпкерлік субъектілері осы Заң
қолданысқа енгізілген кезден
бастап алты ай ішінде рұқсаттар
және
хабарламалар
туралы
заңнамаға сәйкес лицензия

Қабылданды
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алуга viinae rri.

Зац жобасыньщ мэтпп зац техникасыныц ережелерше жэне эдеби тш нормаларына сэйкес келпршсш.
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