
Қазақстан Республикасы Парламенті Аграрлық мәселелер, 
табиғатты пайдалану және ауылдық аумақтарды дамыту комитетінің 

«Ветеринарлық қауіпсіздік жағдайы және оның заңнамалық 
қамтамасыз етілуі» тақырыбындағы 

«дөңгелек үстелдің» қорытындылары бойынша 
ҰСЫНЫМДАРЫ 

«Дөңгелек үстелге» қатысушылар – Парламент Сенатының 
депутаттары, министрліктер мен ведомстволардың өкілдері, ветеринария 
саласындағы ғалымдар мен мамандар баяндамаға қатысушылардың 
баяндамаларын назарға ала отырып, жануарлар денсаулығын сақтау, 
адамдардың зооантропонозды аурулармен залалдануын алдын ала сақтау, 
халықты сапалы және қауіпсіз тамақ өнімдерімен қамтамасыз ету, қоршаған 
ортаны патогендермен ластанудан сақтау, биологиялық қауіпсіздікті 
қамтамасыз ету және қоршаған табиғи ортаны қауіпті биологиялық 
агенттердің қауіп-қатерінен қорғау мақсатында:

Қазақстан Республикасының Үкіметіне:
Мыналарды: 
 Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік шекарасы арқылы 

автомобиль өткізу пункттерінде мемлекеттік ветеринариялық-санитариялық 
бақылау функциясын мемлекеттік кіріс органдарынан ветеринария 
саласындағы уәкілетті органға қайтару мүмкіндігін; 

 жергілікті атқарушы органдардың ветеринариялық қызметінің 
сатылас құрылымын құруды; 

 Қазақстан Республикасы аумағында алғаш немесе жаңадан пайда 
болған жануарлардың аса қауіпті, экзотикалық аурулары пайда болған кезде 
уақтылы ден қою, оның ішінде оларды оқшаулау және (немесе) жою үшін 
тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметті жедел сатып алу 
мүмкіндігін;

 ветеринария қызметін цифрландыруды: жануарларды тіркеуден 
бастап олармен өткізілген ветеринариялық-профилактикалық және емдеу іс-
шаралары туралы ақпаратты (соның ішінде вакциналар мен препараттардың 
есебін) қоса алғанда, жануарлар туралы барлық қажетті өзекті ақпараттарды 
алдағы уақытта автоматты режимде арнайы құрылған орталық дерекқорға 
бере отырып, жинауды цифрлық форматқа көшіруді;

 мемлекеттік ветеринариялық-санитариялық бақылау және қадағалау 
объектілерінің иелері өтініш жасаған жағдайда, тиісті қаржы жылына 
арналған бюджет қаражаты есебінен жүзеге асырылатын тамақ қауіпсіздігін 
қамтамасыз ету жөнінде жүргізілетін референциялардың көлемінен тыс 
олардың өз қаражаты есебінен референциялар жүргізу мүмкіндігін;
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 ветеринариялық және фитосанитариялық бақылау бекеттерінде 
Кәсіпкерлік кодексінің нормаларын қолданбастан ветеринариялық 
бақылауды жүзеге асыруды; мемлекеттік ветеринариялық-санитариялық 
бақылау және қадағалау аумақтарын, объектілерін жануарлардың аурулары 
мен олардың улануының туындау және таралу себептері мен шарттарын 
анықтау және белгілеу бойынша ерекше тәртіппен зерттеп-қарауды;

 өңірлер бөлінісінде ветеринария саласындағы нысаналы 
индикаторлардың жоспарлы мәндерін бекітуді және ветеринария саласында 
қызметті жүзеге асыратын жергілікті атқарушы органның бөлімшелерінің 
қызметін бағалауды ветеринария саласындағы уәкілетті органға жүктеуді;

 қолданыстағы заңдар мен кодекстерді Еуразиялық экономикалық 
одақтың және халықаралық заңнаманың ветеринария саласындағы 
нормативтік құқықтық актілеріне сәйкес келтіруді;

 ветеринария бойынша мемлекеттік білім беру грантының ауылдық 
квотасын 70 пайызға дейін ұлғайтуды;

 ветеринария бойынша гранттардың санын арттыруды және оларды 
оқыту құнын техникалық мамандықтардың және ауыл шаруашылығы 
мамандықтарының деңгейіне дейін арттыруды; 

 ветеринария дәрігерлерін (ветеринариялық медицина мамандарын) 
даярлауды мамандандырылған аграрлық университеттерде ветеринария 
факультеттерінде жүзеге асыруды; 

 ауыл шаруашылығы тәжірибелік стансаларының материалдық-
техникалық базасына инновациялық жаңғырту жүргізуді; 

 ғылыми-зерттеу институттары мен тәжірибелік стансалардың 
арасындағы өзара байланысты нығайтуды, сондай-ақ қазіргі заманғы оқу 
бағдарламаларын әзірлеу туралы мәселені;

 ветеринария ғылымын қаржыландыру көлемін ұлғайту мүмкіндігін; 
 өңірлердің сұранысын ескере отырып, аграрлық колледждерде 

мамандарды – ветеринария мамандарының орта буынын дайындауды 
күшейту және жергілікті жердегі тиімділігін арттыру мақсатында оларды 
облыстық білім басқармасынан облыстық ауыл шаруашылығы басқармасына 
беру мәселелерін;  

 білім беру гранттары бойынша білім алған мамандардың ауылдық 
жерлерде кемінде үш жыл жұмыс істеуі қажеттігін көздей отырып, жергілікті 
атқарушы органдармен «Дипломмен ауылға» мемлекеттік бағдарламасының 
шеңберінде ветеринария мамандығының түлектеріне қолдау көрсету 
жөніндегі (көтерме ақы, жеңілдетілген несиелер және басқалары) мәселені 
пысықтауды;

 мамандандырылған аграрлық жоғары оқу орындары түлектерінің 
жұмысқа орналасуына мониторинг нәтижелерін одан әрі БАҚ-та немесе өзге 
де ақпараттық көздерде жариялау үшін оның жүйесін көздеуді;
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 антибиотиктердің қолданысына бақылауды жүзеге асыруды; 
 ветеринария дәрігерінің беделін көтеру және еңбегін ынталандыру 

үшін ведомстволық төсбелгілер тағайындауды («Қазақстан Республикасы 
ветеринария қызметінің үздігі» және «Қазақстан Республикасының еңбек 
сіңірген ветеринария дәрігері») қарастыруды ҰСЫНАДЫ. 


