
 

 

Қазақстан Республикасы 

Үкiметiнiң 

2019 жылғы « 10 » сәуірдегі                                                                          

№ 177 қаулысына  

1-қосымша 

 

 

 

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің  

Қоғамдық денсаулық сақтау комитеті мен Қазақстан Республикасы 

Денсаулық сақтау министрлігі Фармация комитетінің қайта 

ұйымдастырылатын аумақтық бөлімшелері – республикалық мемлекеттік 

мекемелерінің тізбесі   

 

1. «Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Қоғамдық 

денсаулық сақтау комитетінің Ақмола облысы Қоғамдық денсаулық сақтау 

департаменті» республикалық мемлекеттік мекемесі мен «Қазақстан 

Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Фармация комитетінің Ақмола 

облысы бойынша департаменті» республикалық мемлекеттік мекемесі – оларды 

«Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Тауарлар мен 

көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау комитеті Ақмола 

облысының тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін 

бақылау департаменті» республикалық мемлекеттік мекемесіне қосу жолымен. 

2. «Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Қоғамдық 

денсаулық сақтау комитетінің Ақтөбе облысы Қоғамдық денсаулық сақтау 

департаменті» республикалық мемлекеттік мекемесі мен «Қазақстан 

Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Фармация комитетінің Ақтөбе 

облысы бойынша департаменті» республикалық мемлекеттік                   

мекемесі –  оларды «Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің 

Тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау 

комитеті Ақтөбе облысының тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы 

мен қауіпсіздігін бақылау департаменті» республикалық мемлекеттік 

мекемесіне қосу жолымен.  

3. «Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Қоғамдық 

денсаулық сақтау комитетінің Алматы қаласының Қоғамдық денсаулық сақтау 

департаменті» республикалық мемлекеттік мекемесі мен «Қазақстан 

Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Фармация комитетінің Алматы 

қаласы бойынша департаменті» республикалық мемлекеттік мекемесі –  оларды 

«Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Тауарлар мен 

көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау комитеті Алматы 

қаласының тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін 

бақылау департаменті» республикалық мемлекеттік мекемесіне қосу жолымен.  

4. «Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Қоғамдық 
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денсаулық сақтау комитетінің Алматы облысы Қоғамдық денсаулық сақтау 

департаменті» республикалық мемлекеттік мекемесі мен «Қазақстан 

Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Фармация комитетінің Алматы 

облысы бойынша департаменті» республикалық мемлекеттік                  

мекемесі –  оларды «Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің 

Тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау 

комитеті Алматы облысының тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы 

мен қауіпсіздігін бақылау департаменті» республикалық мемлекеттік 

мекемесіне қосу жолымен. 

5. «Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Қоғамдық 

денсаулық сақтау комитетінің Атырау облысы Қоғамдық денсаулық сақтау 

департаменті» республикалық мемлекеттік мекемесі мен «Қазақстан 

Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Фармация комитетінің Атырау  

облысы бойынша департаменті» республикалық мемлекеттік                   

мекемесі –  оларды «Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің 

Тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау 

комитеті Атырау облысының тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы 

мен қауіпсіздігін бақылау департаменті» республикалық мемлекеттік 

мекемесіне қосу жолымен. 

6. «Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Қоғамдық 

денсаулық сақтау комитетінің Батыс Қазақстан облысы Қоғамдық денсаулық 

сақтау департаменті» республикалық мемлекеттік мекемесі мен «Қазақстан 

Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Фармация комитетінің Батыс 

Қазақстан облысы бойынша департаменті» республикалық мемлекеттік 

мекемесі –  оларды «Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің 

Тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау 

комитеті Батыс Қазақстан облысының тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің 

сапасы мен қауіпсіздігін бақылау департаменті» республикалық мемлекеттік 

мекемесіне қосу жолымен. 

7. «Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Қоғамдық 

денсаулық сақтау комитетінің Жамбыл облысы Қоғамдық денсаулық сақтау 

департаменті» республикалық мемлекеттік мекемесі мен «Қазақстан 

Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Фармация комитеті Жамбыл 

облысы бойынша департаменті» республикалық мемлекеттік                   

мекемесі –  оларды «Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің 

Тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау 

комитеті Жамбыл облысының тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы 

мен қауіпсіздігін бақылау департаменті» республикалық мемлекеттік 

мекемесіне қосу жолымен. 

8. «Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Қоғамдық 

денсаулық сақтау комитетінің Қарағанды облысы Қоғамдық денсаулық сақтау 

департаменті» республикалық мемлекеттік мекемесі мен «Қазақстан 

Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Фармация комитетінің Қарағанды 
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облысы бойынша департаменті» республикалық мемлекеттік                   

мекемесі –  оларды «Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің 

Тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау 

комитеті Қарағанды облысының тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің 

сапасы мен қауіпсіздігін бақылау департаменті» республикалық мемлекеттік 

мекемесіне қосу жолымен. 

9. «Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Қоғамдық 

денсаулық сақтау комитетінің Қостанай облысы Қоғамдық денсаулық сақтау 

департаменті» республикалық мемлекеттік мекемесі мен «Қазақстан 

Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Фармация комитетінің Қостанай 

облысы бойынша департаменті» республикалық мемлекеттік                   

мекемесі –  оларды «Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің 

Тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау 

комитеті Қостанай облысының тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы 

мен қауіпсіздігін бақылау департаменті» республикалық мемлекеттік 

мекемесіне қосу жолымен. 

10. «Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Қоғамдық 

денсаулық сақтау комитетінің Қызылорда облысы Қоғамдық денсаулық сақтау 

департаменті» республикалық мемлекеттік мекемесі мен «Қазақстан 

Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Фармация комитетінің Қызылорда 

облысы бойынша департаменті» республикалық мемлекеттік                  

мекемесі –  оларды «Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің 

Тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау 

комитеті Қызылорда облысының тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің 

сапасы мен қауіпсіздігін бақылау департаменті» республикалық мемлекеттік 

мекемесіне қосу жолымен. 

11. «Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Қоғамдық 

денсаулық сақтау комитетінің Маңғыстау облысы Қоғамдық денсаулық сақтау 

департаменті» республикалық мемлекеттік мекемесі мен «Қазақстан 

Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Фармация комитетінің Маңғыстау 

облысы бойынша департаменті» республикалық мемлекеттік                    

мекемесі –  оларды «Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің 

Тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау 

комитеті Маңғыстау облысының тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің 

сапасы мен қауіпсіздігін бақылау департаменті» республикалық мемлекеттік 

мекемесіне қосу жолымен. 

12. «Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Қоғамдық 

денсаулық сақтау комитетінің Астана қаласының Қоғамдық денсаулық сақтау 

департаменті» республикалық мемлекеттік мекемесі мен «Қазақстан 

Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Фармация комитетінің Астана 

қаласы бойынша департаменті» республикалық мемлекеттік мекемесі –  оларды 

«Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Тауарлар мен 

көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау комитеті           
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Нұр-Сұлтан қаласының тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен 

қауіпсіздігін бақылау департаменті» республикалық мемлекеттік мекемесіне 

қосу жолымен. 

13. «Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Қоғамдық 

денсаулық сақтау комитетінің Павлодар облысы Қоғамдық денсаулық сақтау 

департаменті» республикалық мемлекеттік мекемесі мен «Қазақстан 

Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Фармация комитетінің Павлодар 

облысы бойынша департаменті» республикалық мемлекеттік                   

мекемесі –  оларды «Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің 

Тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау 

комитеті Павлодар облысының тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы 

мен қауіпсіздігін бақылау департаменті» республикалық мемлекеттік 

мекемесіне қосу жолымен. 

14. «Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Қоғамдық 

денсаулық сақтау комитетінің Солтүстік Қазақстан облысы Қоғамдық 

денсаулық сақтау департаменті» республикалық мемлекеттік мекемесі  мен 

«Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Фармация комитетінің 

Солтүстік Қазақстан облысы бойынша департаменті» республикалық 

мемлекеттік мекемесі –  оларды «Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау 

министрлігінің Тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен 

қауіпсіздігін бақылау комитеті Солтүстік Қазақстан облысының тауарлар мен 

көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау департаменті» 

республикалық мемлекеттік мекемесіне қосу жолымен. 

15. «Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Қоғамдық 

денсаулық сақтау комитетінің Түркістан облысы Қоғамдық денсаулық сақтау 

департаменті» республикалық мемлекеттік мекемесі мен «Қазақстан 

Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Фармация комитетінің Түркістан 

облысы бойынша департаменті» республикалық мемлекеттік                   

мекемесі –  оларды «Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің 

Тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау 

комитеті Түркістан облысының тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы 

мен қауіпсіздігін бақылау департаменті» республикалық мемлекеттік 

мекемесіне қосу жолымен. 

16. «Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Қоғамдық 

денсаулық сақтау комитетінің Шығыс Қазақстан облысы Қоғамдық денсаулық 

сақтау департаменті» республикалық мемлекеттік мекемесі мен «Қазақстан 

Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Фармация комитетінің Шығыс 

Қазақстан облысы бойынша департаменті» республикалық мемлекеттік 

мекемесі –  оларды «Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің 

Тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау 

комитеті Шығыс Қазақстан облысының тауарлар мен көрсетілетін 

қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау департаменті» республикалық 

мемлекеттік мекемесіне қосу жолымен. 
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17. «Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Қоғамдық 

денсаулық сақтау комитетінің Шымкент қаласы Қоғамдық денсаулық сақтау 

департаменті» республикалық мемлекеттік мекемесі мен «Қазақстан 

Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Фармация комитетінің Шымкент 

қаласы бойынша департаменті» республикалық мемлекеттік мекемесі –  оларды 

«Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Тауарлар мен 

көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау комитеті Шымкент 

қаласының тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін 

бақылау департаменті» республикалық мемлекеттік мекемесіне қосу жолымен.  

 

_________________________________ 


