
Стандарттау туралы 
Қазақстан Республикасының Заңы 2018 жылғы 5 қазандағы № 

183-VI ҚРЗ 

 

"Егемен Қазақстан" 10.10.2018 ж., № 193 (29424); 

"Казахстанская правда" от 10.10.2018 г., № 193 (28822); 

ҚР НҚА электрондық түрдегi эталондық бақылау банкi, 

11.10.2018 ж. 

 
 

      РҚАО-ның ескертпесi! 

      Осы Заңның қолданысқа енгiзiлу тәртiбiн 38-баптан 

қараңыз. 

      Қолданушылар назарына! 

      Қолданушыларға қолайлы болуы үшiн РҚАО мазмұнды 

жасады. 

      МАЗМҰНЫ 

      Осы Заң ұлттық стандарттау жүйесiнiң жұмыс 

iстеуiне бағытталған құқықтық негiздердi айқындайды. 

1-тарау. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР 

1-бап. Осы Заңда пайдаланылатын негiзгi ұғымдар 

      Осы Заңда мынадай негiзгi ұғымдар пайдаланылады:  

      1) әскери ұлттық стандарт – белгiлi бiр және 

арнайы пайдалану мақсатында әскери және қосарланған 

мақсаттағы (қолданыстағы) объектiлерге қағидаларды, 

жалпы қағидаттар мен сипаттамаларды белгiлейтiн, оның 

iшiнде мемлекеттiк құпияларға жатқызылатын және 

таратылуы шектеулi мәлiметтердi қамтитын өнiмдерге, 

процестер мен көрсетiлетiн қызметтерге арналған 

стандарттау жөнiндегi құжат; 

      2) дайындаушы – өткiзу үшiн өнiм өндiретiн жеке 

немесе заңды тұлға; 

      3) көрсетiлетiн қызмет – жеке және заңды 

тұлғалардың қажеттiлiктерiн қанағаттандыруға 

бағытталған, нәтижелерiнiң материалдық мәнi болмайтын 

қызмет; 

      4) мемлекетаралық стандарт – стандарттау 

жөнiндегi өңiрлiк ұйым – Тәуелсiз Мемлекеттер 

Достастығының Стандарттау, метрология және 

сертификаттау жөнiндегi мемлекетаралық кеңесi 

қабылдаған өңiрлiк стандарт; 

      5) негiзге алынатын ұлттық стандарт – ұлттық 

стандарттау жүйесiнiң жалпы ұйымдастырушылық-



әдiстемелiк ережелерiн белгiлейтiн және қолданылу 

саласы кең немесе белгiлi бiр стандарттау саласы үшiн 

жалпы ережелердi қамтитын стандарттау жөнiндегi құжат; 

      6) нормативтiк техникалық құжаттардың бiрыңғай 

мемлекеттiк қоры – Қазақстан Республикасының 

стандарттау саласындағы заңнамасында белгiленген 

тәртiппен қалыптастырылатын нормативтiк техникалық 

құжаттарды, стандарттау жөнiндегi құжаттарды (әскери 

ұлттық стандарттарды және ұйымдардың стандарттарын 

қоспағанда), сондай-ақ бұлар туралы мәлiметтердi 

қамтитын, мемлекеттiк құпияларды және заңмен қорғалатын 

өзге де құпияны құрайтын мәлiметтердi қоспағанда, 

жалпыға қолжетiмдi мемлекеттiк ақпараттық ресурс; 

      7) өзара байланысты стандарттар – техникалық 

регламенттерде белгiленген талаптардың орындалуын 

қамтамасыз ететiн ұлттық стандарттар және (немесе) 

мемлекетаралық стандарттар; 

      8) өнiм – қызметтiң материалдық-заттай нысанда 

ұсынылған және шаруашылық және өзге де мақсаттарда одан 

әрi пайдалануға арналған нәтижесi; 

      9) өнiмнiң өмiрлiк циклi – өнiмдi жобалау, 

өндiру, пайдалану немесе тұтыну, сақтау, тасымалдау, 

өткiзу, жою және кәдеге жарату процестерi; 

      10) өңiрлiк стандарт – стандарттау жөнiндегi 

өңiрлiк ұйым қабылдаған стандарттау жөнiндегi құжат; 

      11) процесс – өнiмнiң өмiрлiк циклi кезеңдерiн 

қоса алғанда, қандай да бiр тапсырылған нәтижеге жету 

жөнiндегi өзара байланысты және ретiмен орындалатын iс-

қимылдар (жұмыстар) жиынтығы;  

      12) ресми басылым – нормативтiк техникалық 

құжаттардың бiрыңғай мемлекеттiк қоры басып шығаратын, 

ұлттық стандарттау белгiсi салынған стандарттау 

жөнiндегi құжаттың (әскери ұлттық стандарттарды және 

ұйымдардың стандарттарын қоспағанда) баспа не 

электрондық мәтiнi; 

      13) стандарттардың ақпараттық көрсеткiшi – 

стандарттау жөнiндегi қабылданған құжаттар, оларға 

өзгерiстер туралы ақпаратты, сондай-ақ оларды 

қолданысқа енгiзу мерзiмдерiн және қосымша ақпаратты 

қамтитын мерзiмдiлiкпен басып шығарылатын көрсеткiш; 

      14) стандарттау – нақты қойылып отырған және 

әлеуеттi мiндеттерге қатысты жалпыға бiрдей, көп рет 

пайдалану үшiн ережелер белгiлеу арқылы стандарттау 

объектiлерiнiң қауiпсiздiгi мен сапасын қамтамасыз 

етуге және стандарттау объектiлерiне қойылатын 



талаптарды ретке келтiрудiң оңтайлы дәрежесiне қол 

жеткiзуге бағытталған қызмет; 

      15) стандарттау жөнiндегi құжат – стандарттау 

саласындағы қызметтiң алуан түрiне немесе оның 

нәтижелерiне қатысты нормаларды, қағидаларды, 

сипаттамаларды, қағидаттарды белгiлейтiн құжат; 

      16) стандарттау жөнiндегi құжаттарды жаңартып 

отыру – стандарттау жөнiндегi құжаттарды оларға 

белгiленген тәртiппен қабылданған өзгерiстердi, олардың 

қолданылу мерзiмдерi, қайта қарау туралы, шектеу немесе 

күшiн жою туралы ақпаратты енгiзу жолымен жаңартып 

отыратын күйде ұстау процесi;  

      17) стандарттау жөнiндегi құжаттардың каталогы – 

ұлттық, мемлекетаралық стандарттар және ұлттық 

техникалық-экономикалық ақпарат сыныптауыштары туралы 

ақпаратты қамтитын ақпараттық ресурс; 

      18) стандарттау жөнiндегi өңiрлiк ұйым – 

қызметiне қатысуға бiр географиялық немесе экономикалық 

өңiр үшiн ашық стандарттау жөнiндегi ұйым; 

      19) стандарттау жөнiндегi техникалық комитет – 

стандарттау саласындағы қызметтi жүзеге асыру және 

бекiтiп берiлген стандарттау объектiлерi немесе қызмет 

бағыттары бойынша ұлттық стандарттау жүйесiн құруға 

қатысу үшiн экономика салаларында ерiктi негiзде 

құрылатын консультативтiк-кеңесшi орган; 

      20) стандарттау жөнiндегi техникалық комитеттiң 

базалық ұйымы – базасында стандарттау жөнiндегi 

техникалық комитет құрылған және жұмыс iстейтiн ұйым; 

      21) стандарттау жөнiндегi техникалық сарапшы – 

стандарттау саласындағы қызметке қатысатын, стандарттау 

объектiсiне қатысты арнаулы бiлiмi бар және осы Заңда 

белгiленген сипаттамаларға сай келетiн жеке тұлға; 

      22) стандарттау жөнiндегi ұсынымдар – стандарттау 

және (немесе) өлшем бiрлiгiн қамтамасыз ету мен 

сәйкестiктi растау жөнiндегi жұмыстарды жүргiзуге 

қатысты ұйымдастырушылық және әдiстемелiк сипаттағы 

ақпаратты қамтитын стандарттау жөнiндегi құжат; 

      23) стандарттау жөнiндегi халықаралық ұйым – мүше 

болуға кез келген ел үшiн ашық стандарттау жөнiндегi 

ұйым; 

      24) стандарттау жөнiндегi шетелдiк ұйым – 

стандарттау саласындағы қызметтi жүзеге асыратын, шет 

мемлекеттiң ұлттық деңгейiнде танылған стандарттау 

жөнiндегi ұйым; 

      25) стандарттау саласындағы қызмет – стандарттау 



жөнiндегi құжаттарды жоспарлау, әзiрлеу, бекiту, 

тiркеу, есепке алу, жариялау, тарату, қолдану, 

мониторингiлеу және жаңартып отыру; 

      26) стандарттау саласындағы уәкiлеттi орган 

(бұдан әрi – уәкiлеттi орган) – стандарттау саласында 

басшылық етудi жүзеге асыратын орталық атқарушы орган; 

      27) тарату – осы Заңда айқындалатын тәртiппен 

жеке және заңды тұлғалардың тиiстi сұрау салулары 

негiзiнде ресми басылымдарды және (немесе) олардың 

көшiрмелерiн беру не өткiзу;  

      28) техникалық-экономикалық ақпарат 

сыныптауыштары – техникалық-экономикалық ақпарат 

объектiлерi сыныптауыш топтарының кодтары мен 

атауларының жүйеленген жиынтықтарын бiлдiретiн 

стандарттау жөнiндегi құжаттар, бұларға ұлттық 

техникалық-экономикалық ақпарат сыныптауыштары, 

стандарттау жөнiндегi халықаралық ұйымдардың 

техникалық-экономикалық ақпарат сыныптауыштары, 

стандарттау жөнiндегi өңiрлiк ұйымдардың техникалық-

экономикалық ақпарат сыныптауыштары және шет 

мемлекеттердiң техникалық-экономикалық ақпарат 

сыныптауыштары жатады; 

      29) техникалық-экономикалық ақпарат 

сыныптауыштарының депозитарийi (бұдан әрi – 

депозитарий) – ведомствоаралық сипаты бар техникалық-

экономикалық ақпарат сыныптауыштарының жиынтығын 

бiлдiретiн, оларды қалыптастыруды, есепке алуды, 

сақтауды, жаңартып отыруды, депозитарийдi 

пайдаланушылардың мүддесiнде ақпараттық және 

нормативтiк қамсыздандыруды қамтамасыз ететiн 

мамандандырылған қор; 

      30) ұйым стандарты – ұйым өз мақсаттарын iске 

асыру үшiн дербес қабылдаған стандарттау жөнiндегi 

құжат; 

      31) ұлттық стандарт – уәкiлеттi орган бекiткен, 

пайдаланушылардың қалың тобына қолжетiмдi стандарттау 

жөнiндегi құжат;  

      32) ұлттық стандарттау белгiсi – ұлттық 

стандарттау жүйесiнде әзiрленетiн және қолданылатын 

құжаттарды таңбалау үшiн пайдаланылатын белгi; 

      33) ұлттық стандарттау жүйесi – стандарттау 

саласындағы қызметтi жүзеге асыру процесiнде 

субъектiлердiң және олардың қатынастарының, сондай-ақ 

жалпыға қолжетiмдi мемлекеттiк ақпараттық ресурс 

объектiлерi болып табылатын стандарттау жөнiндегi 



құжаттардың және нормативтiк техникалық құжаттардың 

жиынтығы; 

      34) ұлттық стандарттау жүйесiнiң тiзiлiмi – 

ұлттық стандарттарды, ұлттық техникалық-экономикалық 

ақпарат сыныптауыштарын, стандарттау жөнiндегi 

ұсынымдарды, стандарттау жөнiндегi техникалық 

комитеттердi есепке алудың электрондық нысанда жүзеге 

асырылатын жүйесi; 

      35) үйлестiру – ғылым мен техникадағы жаңа 

жетiстiктер көрiнiс табатын және стандарттау 

объектiлерiнiң сапасы мен бәсекеге қабiлеттiгi 

деңгейiне қойылатын қазiргi заманғы талаптарды 

айқындайтын халықаралық және өңiрлiк стандарттарды 

ұлттық мүддеге орай енгiзу және пайдалану үшiн 

жағдайлар жасау жөнiндегi қызмет; 

      36) халықаралық стандарт – стандарттау жөнiндегi 

халықаралық ұйым қабылдаған, пайдаланушылардың қалың 

тобына қолжетiмдi стандарттау жөнiндегi құжат; 

      37) шет мемлекет стандарты – шет мемлекеттiң 

стандарттау жөнiндегi ұлттық органы не шет мемлекеттiң 

ұйымы қабылдаған стандарттау жөнiндегi құжат; 

      38) шет мемлекеттердiң стандарттау субъектiлерi – 

стандарттау саласында өз елдерiнiң мүдделерiн бiлдiруге 

уәкiлеттiк берiлген мемлекеттiк органдар, жеке не заңды 

тұлғалар.  

2-бап. Қазақстан Республикасының стандарттау 

саласындағы заңнамасы 

      1. Қазақстан Республикасының стандарттау 

саласындағы заңнамасы Қазақстан Республикасының 

Конституциясына негiзделедi және осы Заң мен Қазақстан 

Республикасының өзге де нормативтiк құқықтық 

актiлерiнен тұрады. 

      2. Егер Қазақстан Республикасы ратификациялаған 

халықаралық шартта осы Заңда қамтылғаннан өзгеше 

қағидалар белгiленсе, онда халықаралық шарттың 

қағидалары қолданылады. 

3-бап. Осы Заңның реттеу саласы 

      1. Осы Заң стандарттау саласындағы қызметпен 

байланысты қатынастарды реттейдi. 

      2. Стандарттауға жататын немесе стандартталған 

өнiмдер, процестер және көрсетiлетiн қызметтер 

стандарттау объектiлерi болып табылады. 



      3. Стандарттау саласындағы қызметтi жүзеге 

асыратын мемлекеттiк органдар, сондай-ақ жеке және 

заңды тұлғалар ұлттық стандарттау жүйесiнiң 

субъектiлерi болып табылады. 

4-бап. Стандарттау мақсаттары 

      Стандарттау мақсаттары:  

      1) отандық өнiмдердiң, процестердiң және 

көрсетiлетiн қызметтердiң бәсекеге қабiлеттiгiн 

арттыру;  

      2) табиғи және энергетикалық ресурстарды үнемдеу; 

      3) мемлекеттiң ұлттық қауiпсiздiгiн және 

әлеуметтiк-экономикалық дамуын қамтамасыз ету; 

      4) өнiмдердiң, процестердiң және көрсетiлетiн 

қызметтердiң қауiпсiздiгi мен сапасын арттыру; 

      5) халықаралық стандарттау жүйесiне интеграциялау 

жағдайларын жасау үшiн саудадағы техникалық 

кедергiлердi жою; 

      6) өнiмдердiң, процестердiң және көрсетiлетiн 

қызметтердiң қауiпсiздiгi мен сапасына қатысты 

тұтынушыларды жаңылыстыратын әрекеттердiң алдын алу; 

      7) инновацияларды тиiмдi енгiзудi және жоғары 

технологиялық өндiрiстердi дамытуды қолдау, сондай-ақ 

технологиялар мен үздiк зертханалық практикалар 

трансфертiне жәрдемдесу; 

      8) халық өмiрiнiң қауiпсiздiгi мен сапасын 

жақсарту үшiн жағдайлар жасау болып табылады. 

5-бап. Стандарттау қағидаттары 

      Қазақстан Республикасындағы стандарттау:  

      1) мынадай: 

      егер Қазақстан Республикасының заңнамасында 

өзгеше белгiленбесе, стандарттау жөнiндегi құжаттарды 

қолдану мақсатында таңдау; 

      стандарттау саласындағы қызметке барлық мүдделi 

тараптардың қатысу; 

      өзара байланысты стандарттардан таңдау 

ерiктiлiгi;  

      2) ұлттық стандарттау жүйесiнiң бiрлiгi мен 

тұтастығы; 

      3) стандарттаудың жүйелiгi мен кешендiлiгiн 

қамтамасыз ету; 

      4) стандарттау объектiлерiне бiрыңғай 

терминологияны қолдану; 



      5) барлық мүдделi тараптардың қатысуы негiзiнде 

ұлттық стандарттарды әзiрлеу процесiнiң ашықтығы; 

      6) мемлекеттiк құпияларды немесе заңмен 

қорғалатын өзге де құпияны құрайтын стандарттау 

жөнiндегi құжаттарды және авторлық құқық объектiсi 

болып табылатын стандарттау жөнiндегi құжаттарды 

қоспағанда, пайдаланушылар мен өзге де мүдделi тұлғалар 

үшiн стандарттау жөнiндегi құжаттар, оларды әзiрлеу, 

бекiту және жариялау тәртiбi туралы ақпараттың 

ашықтығы; 

      7) стандарттау жөнiндегi құжаттарды әзiрлеу 

кезiнде ғылым мен техниканың жетiстiктерiн, сондай-ақ 

халықаралық, өңiрлiк стандарттарды, шет мемлекеттердiң 

стандарттарын пайдалану; 

      8) стандарттаудың серпiндiлiгi және оны озық 

дамыту қағидаттарына негiзделедi. 

6-бап. Әскери және қосарланған мақсаттағы 

(қолданыстағы) өнiмдердi, процестердi және көрсетiлетiн 

қызметтердi стандарттау саласындағы реттеу 

      Қазақстан Республикасы Қарулы Күштерiнiң, басқа 

да әскерлерi мен әскери құралымдарының мұқтажы үшiн 

пайдаланылатын әскери ұлттық стандарттарды әзiрлеу, 

келiсу, бекiту, тiркеу, есепке алу, өзгерту, қайта 

қарау, күшiн жою және қолданысқа енгiзу тәртiбiн 

Қазақстан Республикасының Қорғаныс министрлiгi 

айқындайды. 

2-тарау. ҰЛТТЫҚ СТАНДАРТТАУ ЖҮЙЕСI 

7-бап. Ұлттық стандарттау жүйесiнiң құрылымы 

      Ұлттық стандарттау жүйесiнiң құрылымын: 

      1) Қазақстан Республикасының Үкiметi; 

      2) уәкiлеттi орган; 

      3) өз құзыретi шегiнде мемлекеттiк органдар; 

      4) стандарттау жөнiндегi ұлттық орган; 

      5) стандарттау жөнiндегi техникалық комитеттер; 

      6) стандарттау жөнiндегi техникалық сарапшылар; 

      7) жеке және заңды тұлғалар құрайды. 

8-бап. Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң стандарттау 

саласындағы құзыретi 



      Қазақстан Республикасының Үкiметi: 

      1) стандарттау саласындағы мемлекеттiк саясаттың 

негiзгi бағыттарын әзiрлейдi және олардың орындалуын 

ұйымдастырады; 

      2) стандарттау жөнiндегi ұлттық органды 

айқындайды; 

      3) өзiне Қазақстан Республикасының 

Конституциясымен, осы Заңмен, Қазақстан Республикасының 

өзге де заңдарымен және Қазақстан Республикасы 

Президентiнiң актiлерiмен жүктелген өзге де 

функцияларды орындайды. 

9-бап. Уәкiлеттi органның құзыретi 

      Уәкiлеттi органның құзыретiне:  

      1) стандарттау саласындағы мемлекеттiк саясатты 

iске асыру; 

      2) мемлекеттiк органдардың, жеке және заңды 

тұлғалардың стандарттау саласындағы қызметiн салааралық 

үйлестiрудi жүзеге асыру; 

      3) стандарттау жөнiндегi ұлттық органды айқындау 

үшiн Қазақстан Республикасының Үкiметiне ұсыну беру; 

      4) стандарттау жөнiндегi халықаралық және өңiрлiк 

ұйымдарда Қазақстан Республикасының мүдделерiн бiлдiру; 

      5) ұлттық стандарттау жоспарын әзiрлеу тәртiбiн 

айқындау; 

      6) ұлттық стандарттау жоспарын бекiту; 

      7) ұлттық стандарттарды (әскери ұлттық 

стандарттарды қоспағанда), ұлттық техникалық-

экономикалық ақпарат сыныптауыштарын, стандарттау 

жөнiндегi ұсынымдарды, сондай-ақ оларға өзгерiстердi 

бекiту; 

      8) ұлттық стандарттарды (әскери ұлттық 

стандарттарды қоспағанда), ұлттық техникалық-

экономикалық ақпарат сыныптауыштарын және стандарттау 

жөнiндегi ұсынымдарды әзiрлеу, келiсу, сараптама жасау, 

бекiту, тiркеу, есепке алу, өзгерту, қайта қарау, күшiн 

жою және қолданысқа енгiзу тәртiбiн айқындау; 

      9) нормативтiк техникалық құжаттардың бiрыңғай 

мемлекеттiк қорын қалыптастыру, жүргiзу және қолдап 

отыру, сондай-ақ нормативтiк техникалық құжаттардың, 

ресми басылымдардың көшiрмелерiн тарату тәртiбiн 

айқындау; 

      10) техникалық-экономикалық ақпарат 

сыныптауыштарының депозитарийiн құру және жүргiзу 

тәртiбiн айқындау; 



      11) ұлттық, мемлекетаралық стандарттарды және 

ұлттық техникалық-экономикалық ақпарат сыныптауыштарын 

нормативтiк құқықтық актiлерде қолдану тәртiбiн 

айқындау; 

      12) халықаралық, өңiрлiк стандарттарды және шет 

мемлекеттердiң стандарттарын, стандарттау жөнiндегi 

халықаралық ұйымдардың техникалық-экономикалық ақпарат 

сыныптауыштарын, стандарттау жөнiндегi өңiрлiк 

ұйымдардың техникалық-экономикалық ақпарат 

сыныптауыштарын, стандарттау жөнiндегi қағидалары мен 

ұсынымдарын, шет мемлекеттердiң техникалық-экономикалық 

ақпарат сыныптауыштарын, стандарттау жөнiндегi 

қағидаларын, нормалары мен ұсынымдарын қолдану тәртiбiн 

айқындау; 

      13) стандарттау жөнiндегi техникалық комитеттердi 

құру, жұмыс iстеу және тарату тәртiбiн айқындау; 

      14) ұлттық стандарттарды (әскери ұлттық 

стандарттарды қоспағанда), ұлттық техникалық-

экономикалық ақпарат сыныптауыштарын және стандарттау 

жөнiндегi ұсынымдарды тiркеу; 

      15) ұлттық стандарттарды (әскери ұлттық 

стандарттарды қоспағанда) және мемлекетаралық 

стандарттарды талдау мен әзiрлеудi ұйымдастыру; 

      16) ұлттық стандарттарды Еуразиялық экономикалық 

одақтың тиiстi техникалық регламенттерiне 

стандарттардың тiзбелерiне енгiзу жөнiнде жұмыстар 

жүргiзу; 

      17) осы Заңда, Қазақстан Республикасының өзге де 

заңдарында, Қазақстан Республикасы Президентiнiң және 

Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң актiлерiнде көзделген 

өзге де өкiлеттiктердi жүзеге асыру жатады. 

10-бап. Мемлекеттiк органдардың стандарттау саласындағы 

құзыретi 

      Мемлекеттiк органдар өз құзыретi шегiнде 

стандарттау саласында: 

      1) Қазақстан Республикасының заңнамасында 

белгiленген тәртiппен ұлттық, мемлекетаралық 

стандарттарды, ұлттық техникалық-экономикалық ақпарат 

сыныптауыштарын, стандарттау жөнiндегi ұсынымдарды 

әзiрлеу, өзгерiстер енгiзу, қайта қарау туралы және 

күшiн жою туралы ұсыныстарды дайындауды және уәкiлеттi 

органға енгiзудi; 

      2) уәкiлеттi органмен келiсу бойынша ұлттық 

стандарттарды және ұлттық техникалық-экономикалық 



ақпарат сыныптауыштарын әзiрлеудi; 

      3) стандарттау жөнiндегi құжаттар мен ұлттық 

стандарттау жоспарының жобаларын қарауды; 

      4) стандарттау жөнiндегi техникалық комитеттердi 

құру жөнiнде ұсыныстар дайындауды; 

      5) стандарттау жөнiндегi техникалық комитеттердiң 

және стандарттау жөнiндегi ұлттық органның, стандарттау 

жөнiндегi халықаралық ұйымдардың жұмысына қатысуды;  

      6) осы Заңда, Қазақстан Республикасының өзге де 

заңдарында, Қазақстан Республикасы Президентiнiң және 

Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң актiлерiнде көзделген 

өзге де өкiлеттiктердi жүзеге асырады. 

11-бап. Стандарттау жөнiндегi ұлттық орган 

      1. Стандарттау жөнiндегi ұлттық орган стандарттау 

саласындағы мемлекеттiк саясатты iске асыруды, 

стандарттау жөнiндегi жұмыстарды үйлестiрудi жүзеге 

асыратын мемлекеттiк заңды тұлға болып табылады. 

      2. Өз қызметiн жүзеге асыру үшiн стандарттау 

жөнiндегi ұлттық органның: 

      1) стандарттау жөнiндегi құжаттарды таратуға және 

қолдануға стандарттау жөнiндегi халықаралық, өңiрлiк 

және шетелдiк ұйымдармен келiсiмдерi; 

      2) ұлттық және мемлекетаралық стандарттарды 

әзiрлеуде, стандарттау жөнiндегi құжаттардың жобаларына 

сараптама жасауда тәжiрибесi; 

      3) салалар бойынша стандарттау жөнiндегi 

құжаттарға талдау жүргiзу мен оларды жүйелеуде 

тәжiрибесi болуға тиiс. 

      3. Стандарттау жөнiндегi ұлттық органның қызметi 

отандық өнiмдердiң, процестердiң және көрсетiлетiн 

қызметтердiң бәсекеге қабiлеттiгiн дамыту мен олардың 

iшкi және сыртқы нарықтарға еркiн қол жеткiзуi, 

мемлекеттiң ұлттық қауiпсiздiгiн және әлеуметтiк-

экономикалық дамуын қамтамасыз ету үшiн жағдайлар жасау 

мақсатында ұлттық стандарттау жүйесi субъектiлерiнiң 

келiсiлген өзара iс-қимыл тетiгiн жүзеге асыруға 

бағытталады. 

      4. Стандарттау жөнiндегi ұлттық орган өз құзыретi 

шегiнде: 

      1) негiзге алынатын ұлттық стандарттарды, 

техникалық регламенттерге стандарттардың тiзбелерiне 

өзара байланысты стандарттар ретiнде енгiзiлетiн ұлттық 

және мемлекетаралық стандарттарды және стандарттау 

жөнiндегi ұсынымдарды әзiрлеудi; 



      2) стандарттау саласында ғылыми зерттеулер 

жүргiзудi және (немесе) оларға қатысуды; 

      3) басым салалар бөлiгiнде стандарттау жөнiндегi 

құжаттарды талдауды және жүйелеудi; 

      4) ұлттық стандарттарға сәйкес келетiн 

қауiпсiздiк көрсеткiштерi жоғары өнiм өндiруге 

бағытталған инновациялық және инвестициялық жобаларды 

әзiрлеу арқылы оларды қамтамасыз етудi; 

      5) ұлттық стандарттау жоспарын қалыптастыруды, 

сондай-ақ оған өзгерiстер және (немесе) толықтырулар 

енгiзудi; 

      6) стандарттау жөнiндегi құжаттардың жобаларына 

сараптама жасауды; 

      7) нормативтiк техникалық құжаттардың бiрыңғай 

мемлекеттiк қорын, стандарттау жөнiндегi құжаттарды 

каталогтау жүйесiн қалыптастыруды, жүргiзудi және 

қолдап отыруды; 

      8) ұлттық стандарттау жүйесiнiң тiзiлiмiн 

жүргiзудi; 

      9) стандарттау жөнiндегi халықаралық, өңiрлiк, 

шетелдiк ұйымдармен, оның iшiнде ақпарат алмасу, 

халықаралық, өңiрлiк стандарттарды және шет 

мемлекеттердiң стандарттарын Қазақстан Республикасының 

аумағында тарату және қолдану бойынша ынтымақтасуды; 

      10) нормативтiк техникалық құжаттарды және 

стандарттау жөнiндегi құжаттарды (әскери ұлттық 

стандарттарды және ұйымдардың стандарттарын 

қоспағанда), сондай-ақ стандарттар мен каталогтардың 

ақпараттық көрсеткiштерiн ресми басып шығаруға, 

таратуға және жариялауға қатысуды; 

      11) стандарттау жөнiндегi техникалық комитеттердi 

құруды, қызметiн үйлестiрудi және таратуды, стандарттау 

жөнiндегi техникалық комитеттердiң құрамын және 

стандарттау жөнiндегi техникалық комиттерге бекiтiп 

берiлген стандарттау объектiлерiн жаңартып отыруды;  

      12) стандарттау саласындағы даярлауды және 

бiлiктiлiктi арттыруды ұйымдастыруға қатысуды жүзеге 

асырады. 

12-бап. Стандарттау жөнiндегi техникалық комитеттер 

      1. Стандарттау жөнiндегi техникалық комитеттер 

ұлттық стандарттау жүйесi субъектiлерiнiң ерiктi 

қатысуы қағидаты негiзiнде экономика салаларында 

құрылады. 

      2. Стандарттау жөнiндегi техникалық комитеттер: 



      1) стандарттау жөнiндегi құжаттарды әзiрлеуге 

қатысады және оларды әзiрлейдi; 

      2) бекiтiп берiлген қызмет саласына сәйкес ұлттық 

стандарттар жобаларының мазмұнын стандарттау жөнiндегi 

техникалық комитеттiң мүшелерiмен техникалық талқылауды 

ұйымдастырады; 

      3) ұлттық стандарттау жоспарын қалыптастыру 

жөнiнде ұсыныстар енгiзедi; 

      4) мемлекеттiк органдарға, заңды немесе жеке 

тұлғаларға өз құзыретiне кiретiн мәселелер бойынша 

базалық ұйым атынан сұрау салулар жолдайды; 

      5) стандарттау саласындағы ғылыми зерттеулерге 

қатысады; 

      6) стандарттау жөнiндегi халықаралық және өңiрлiк 

ұйымдардың стандарттау жөнiндегi техникалық 

комитеттерiнiң жұмысына қатысады; 

      7) Қазақстан Республикасының стандарттау 

саласындағы заңнамасында көзделген өзге де 

өкiлеттiктердi жүзеге асырады.  

      3. Стандарттау жөнiндегi техникалық комитеттiң 

құрамына тиiстi саланың (аяның) ұлттық стандарттау 

жүйесi мүдделi субъектiлерiнiң өкiлдерi кiредi. 

      4. Тиiстi саланың (аяның) ұлттық стандарттау 

жүйесiнiң мүдделi субъектiлерi стандарттау жөнiндегi 

техникалық комитеттi құруға өтiнiш берушiлер болуы 

мүмкiн. 

      5. Стандарттау жөнiндегi техникалық комитеттiң 

қызметiн ақпараттық-талдамалық және ұйымдастырушылық 

қамтамасыз етудi оның базалық ұйымы жүзеге асырады. 

13-бап. Стандарттау жөнiндегi техникалық сарапшылар 

      1. Стандарттау жөнiндегi техникалық сарапшылар 

стандарттау саласындағы қызметке қатысады және ұйымның 

мүддесiн бiлдiре алады. 

      2. Стандарттау жөнiндегi техникалық сарапшылардың 

құзыретiне: 

      1) стандарттау саласындағы мемлекеттiк саясатты 

iске асыруға қатысу; 

      2) техникалық реттеу саласындағы және стандарттау 

саласындағы нормативтiк құқықтық актiлердi, стандарттау 

жөнiндегi құжаттарды әзiрлеуге және оларға сараптама 

жасауға қатысу; 

      3) стандарттау жөнiндегi техникалық комитеттердiң 

жұмысына қатысу; 

      4) стандарттау саласындағы ғылыми зерттеулерге 



қатысу; 

      5) ұлттық стандарттау жоспарын қалыптастыруға 

қатысу; 

      6) Қазақстан Республикасының стандарттау 

саласындағы заңнамасында белгiленген өзге де 

функцияларды орындау жатады. 

      3. Ұйымдар стандарттау жөнiндегi техникалық 

сарапшыларды мынадай сипаттамалардың бiрi негiзiнде 

айқындайды: 

      1) кәсiптiк техникалық бiлiмiнiң және стандарттау 

объектiсiне қатысты бiлiмiнiң болуы; 

      2) стандарттау саласында жұмыс тәжiрибесiнiң 

болуы. 

14-бап. Нормативтiк техникалық құжаттардың бiрыңғай 

мемлекеттiк қоры 

      1. Нормативтiк техникалық құжаттардың бiрыңғай 

мемлекеттiк қоры Қазақстан Республикасының стандарттау 

саласындағы заңнамасына сәйкес жұмыс iстейдi. 

      2. Мемлекеттiк органдар, олардың ведомстволық 

бағынысты ұйымдары өздерi бекiткен нормативтiк 

техникалық құжаттың бiр данасын, сондай-ақ әрбiр 

нормативтiк техникалық құжатты қабылдау, өзгерiстер 

енгiзу туралы, күшiн жою туралы мәлiметтердi бiрыңғай 

ақпараттық жүйенi қалыптастыру үшiн стандарттау 

жөнiндегi ұлттық органға ұсынады. 

      3. Нормативтiк техникалық құжаттардың бiрыңғай 

мемлекеттiк қорын қалыптастыру, жүргiзу және қолдап 

отыру: 

      1) нормативтiк техникалық құжаттарды жиынтықтауды 

және сақтауды; 

      2) стандарттау жөнiндегi құжаттарды (әскери 

ұлттық стандарттарды және ұйымдардың стандарттарын 

қоспағанда) жиынтықтауды, сақтауды және жаңартып 

отыруды; 

      3) нормативтiк техникалық құжаттардың бiрыңғай 

мемлекеттiк қорындағы нормативтiк техникалық 

құжаттардың көшiрмелерiн, сондай-ақ олар туралы 

мәлiметтердi ұсынуды; 

      4) нормативтiк техникалық құжаттардың бiрыңғай 

мемлекеттiк қорының ақпараттық жүйелерiн, стандарттау 

жөнiндегi құжаттарды каталогтау жүйесiн қолдап отыруды 

және кеңейтудi қамтиды. 

      4. Стандарттау жөнiндегi құжаттардың (әскери 

ұлттық стандарттарды және ұйымдардың стандарттарын 



қоспағанда) ресми басылымдарын тарату нормативтiк 

техникалық құжаттардың бiрыңғай мемлекеттiк қоры арқылы 

жүзеге асырылады. 

      Әскери ұлттық стандарттарды, Қазақстан 

Республикасының аумағында ұлттық стандарттар ретiнде 

қабылданған мемлекетаралық стандарттарды және 

халықаралық, өңiрлiк стандарттар мен шет мемлекеттердiң 

стандарттары негiзiнде қабылданған ұлттық стандарттарды 

қоспағанда, ұлттық стандарттардың ресми басылымдары 

өтеусiз негiзде таратылады.  

      5. Стандарттау жөнiндегi құжаттарды және олардың 

көшiрмелерiн тарату авторлық құқықтар сақталған 

жағдайда жүзеге асырылады. 

15-бап. Жеке және заңды тұлғалардың стандарттау 

саласындағы құқықтары 

      Жеке және заңды тұлғалардың өздерiнiң шаруашылық 

және кәсiби қажеттiлiктерiн ескере отырып, тиiстi 

салаларда (аяларда) стандарттау саласындағы қызметтi 

ұйымдастыруға және жүзеге асыруға, атап айтқанда: 

      1) Қазақстан Республикасының стандарттау 

саласындағы нормативтiк құқықтық актiлерiн әзiрлеуге 

қатысуға; 

      2) стандарттау жөнiндегi құжаттарды әзiрлеуге, 

мониторингiлеуге, қайта қарауға, күшiн жоюға және 

жаңартып отыруға қатысуға; 

      3) уәкiлеттi органға, стандарттау жөнiндегi 

ұлттық органға, стандарттау жөнiндегi техникалық 

комитеттерге стандарттау саласына қатысты мәселелер 

бойынша сұрау салулар жолдауға; 

      4) стандарттау жөнiндегi техникалық комитеттердiң 

қызметiне қатысуға; 

      5) стандарттау жөнiндегi құжаттарды (әскери 

ұлттық стандарттарды қоспағанда) әзiрлеуге және 

енгiзуге; 

      6) стандарттау жөнiндегi тиiстi бөлiмшелер мен 

қызметтер құруға; 

      7) стандарттау саласындағы ғылыми зерттеулерге 

қатысуға; 

      8) Қазақстан Республикасының стандарттау 

саласындағы заңнамасында көзделген өзге де 

өкiлеттiктердi жүзеге асыруға құқығы бар.  

3-тарау. СТАНДАРТТАУ ЖӨНIНДЕГI ҚҰЖАТТАР 



16-бап. Стандарттау жөнiндегi құжаттардың түрлерi 

      1. Стандарттау жөнiндегi құжаттарға: 

      1) халықаралық стандарттар, стандарттау жөнiндегi 

халықаралық ұйымдардың техникалық-экономикалық ақпарат 

сыныптауыштары; 

      2) өңiрлiк стандарттар, стандарттау жөнiндегi 

өңiрлiк ұйымдардың техникалық-экономикалық ақпарат 

сыныптауыштары, стандарттау жөнiндегi қағидалары мен 

ұсынымдары; 

      3) ұлттық стандарттар мен ұлттық техникалық-

экономикалық ақпарат сыныптауыштары; 

      4) стандарттау жөнiндегi ұсынымдар; 

      5) шет мемлекеттердiң стандарттары, техникалық-

экономикалық ақпарат сыныптауыштары, стандарттау 

жөнiндегi қағидалары, нормалары мен ұсынымдары; 

      6) ұйымдардың стандарттары жатады. 

      2. Стандарттау объектiлерiн Қазақстан 

Республикасының аумағында айналымға шығаруға негiз 

болатын стандарттау жөнiндегi құжаттар Қазақстан 

Республикасының стандарттау саласындағы заңнамасына 

қайшы келмеуге тиiс.  

17-бап. Ұлттық стандарттар 

      1. Ұлттық стандарттар осы Заңда көзделген 

стандарттау мақсаттары үшiн әзiрленедi. 

      2. Ұлттық стандарттар:  

      1) негiзге алынатын ұлттық стандарттарға;  

      2) өнiмдерге, процестерге және көрсетiлетiн 

қызметтерге, өнiмдердi, процестердi және көрсетiлетiн 

қызметтердi бақылау әдiстерiне арналған ұлттық 

стандарттарға;  

      3) әскери ұлттық стандарттарға бөлiнедi. 

      3. Ұлттық стандарттарда: 

      1) өнiмдердi, көрсетiлетiн қызметтердi сыныптау; 

      2) өнiмнiң бiрдейлiк, сәйкестiк және өзара 

айырбасталу көрсеткiштерi; 

      3) терминдер мен анықтамалар; 

      4) функционалдық мақсатының көрсеткiштерiн қоса 

алғанда, өнiмдер мен көрсетiлетiн қызметтер сапасының 

деңгейiн айқындайтын олардың тұтынушылық қасиеттерi мен 

сипаттамалары; 

      5) өнiмдi өндiру, қайта өңдеу, қабылдау, буып-

түю, таңбалау, тасымалдау, сақтау, өткiзу, кәдеге 

жарату және жою қағидалары; 



      6) өнiмдердiң және көрсетiлетiн қызметтердiң 

сапасы мен қауiпсiздiгiн сынау әдiстерi; 

      7) барлық ресурс түрлерiн сақтауға және ұтымды 

пайдалануға қойылатын талаптар; 

      8) менеджмент жүйелерiн енгiзудi қамтамасыз 

ететiн өндiрiстi ұйымдастыруға қойылатын талаптар; 

      9) белгiлi бiр қызмет саласына арналған 

ұйымдастырушылық-әдiстемелiк сипаттағы ережелер, 

сондай-ақ жалпы техникалық нормалар мен қағидалар 

белгiленуi мүмкiн. 

18-бап. Ұлттық техникалық-экономикалық ақпарат 

сыныптауыштары 

      1. Экономика салаларында пайдаланылатын және 

есепке алуды қажет ететiн техникалық-экономикалық 

ақпарат техникалық-экономикалық ақпарат сыныптауыштарын 

бекiту арқылы сыныптауға және кодтауға жатады. 

      2. Ұлттық техникалық-экономикалық ақпарат 

сыныптауыштарын әзiрлеу бастамашылық тәртiппен не 

ұлттық стандарттау жоспарына сәйкес жүргiзiледi. 

19-бап. Ұйымдардың стандарттары 

      1. Ұйымдардың стандарттары өнiмдерге, процестерге 

немесе көрсетiлетiн қызметтерге арналып әзiрленедi және 

ұлттық стандарттау жүйесi тiзiлiмiнде есепке алуға және 

тiркеуге жатпайды. 

      Ұйымдардың стандарттары техникалық шарттар, оның 

iшiнде өнiмге қойылатын техникалық талаптарды қамтитын 

түрiнде қабылдануы мүмкiн. 

      2. Ұйымдардың стандарттарын: 

      1) бiр ұйым; 

      2) салалық қауымдастық (үкiметтiк емес); 

      3) консорциум; 

      4) өзiн-өзi реттейтiн ұйым қабылдайды. 

      3. Ұйымдардың стандарттары тиiстi стандарттың 

төлнұсқасын ұстаушы ұйымның рұқсатымен ғана пайдалануға 

берiледi. 

      4. Ұйымдардың стандарттарын әзiрлеу, қабылдау, 

тiркеу, есепке алу, өзгерту, қайта қарау, күшiн жою, 

басып шығару, тарату, қолдану тәртiбiн ұйым айқындайды. 

      5. Ұйымдардың стандарттарын әзiрлеудi 

республикалық немесе жергiлiктi бюджеттердiң қаражаты 

есебiнен қаржыландыруға жол берiлмейдi.  



20-бап. Стандарттау жөнiндегi ұсынымдар 

      Стандарттау жөнiндегi ұсынымдар қолданылуы 

ерiктi, стандарттау, сондай-ақ өлшем бiрлiгiн 

қамтамасыз ету және сәйкестiктi растау жөнiндегi 

жұмыстарды жүргiзуге қатысты, тиiстi ұлттық стандартты 

қолдануға ықпал ететiн ұйымдастырушылық-әдiстемелiк 

ережелердi немесе ұлттық стандартта белгiлегенге дейiн 

практикада алдын ала тексеру орынды болатын ережелердi 

қамтиды.  

4-тарау. СТАНДАРТТАУ ЖӨНIНДЕГI ҚҰЖАТТАРДЫ ӘЗIРЛЕУ 

ТӘРТIБI 

21-бап. Стандарттау жөнiндегi жұмыстарды жоспарлау 

      1. Стандарттау жөнiндегi жұмыстарды жоспарлау 

ұлттық стандарттау жүйесiнiң стратегиялық мақсаттары 

мен даму бағыттары есепке алына отырып, әрбiр үш жылға 

жүзеге асырылады. 

      Стандарттау жөнiндегi жұмыстарды жоспарлау 

Қазақстан Республикасының әлеуметтiк-экономикалық 

дамуының негiзгi бағыттарына сай келуге, ғылыми 

зерттеулердiң нәтижелерi мен Қазақстан Республикасының 

нормативтiк құқықтық актiлерiнде белгiленген талаптарды 

ескеруге тиiс. 

      Стандарттау жөнiндегi жұмыстарды жоспарлау ұлттық 

стандарттау жоспары нысанында жүзеге асырылады. 

      Ұлттық стандарттау жоспарының қолданылуы 

кезеңiнде ұлттық стандарттау жүйесi субъектiлерiнiң 

ұсыныстары бойынша оған өзгерiстер және (немесе) 

толықтырулар енгiзуге жол берiледi.  

      2. Ұлттық стандарттау жоспары: 

      1) мемлекеттiк органдардың, Қазақстан 

Республикасы Ұлттық кәсiпкерлер палатасының, жеке 

кәсiпкерлiк субъектiлерiнiң аккредиттелген 

бiрлестiктерiнiң және басқа да мүдделi тараптардың 

ұсыныстары; 

      2) стандарттау жөнiндегi техникалық комитеттердiң 

жұмыс жоспарлары; 

      3) қолданыстағы стандарттау жөнiндегi құжаттарды 

алдын ала талдау және ұлттық стандарттарды әзiрлеу 

қажеттiлiгi ескерiле отырып, техникалық регламенттерге 

өзара байланысты стандарттардың тiзбелерiн кеңейту; 

      4) стандарттау саласындағы мониторинг нәтижелерi; 

      5) Қазақстан Республикасының әлеуметтiк-



экономикалық дамуының негiзгi бағыттарына сай келетiн 

өзге де көздер негiзiнде қалыптастырылады. 

      3. Осы баптың күшi халықаралық, өңiрлiк 

стандарттарды (мемлекетаралық стандарттарды 

қоспағанда), әскери ұлттық стандарттарды, ұйымдардың 

стандарттарын, сондай-ақ шет мемлекеттердiң 

стандарттарын жоспарлауға қолданылмайды. 

      4. Ұлттық стандарттау жоспары:  

      1) стандарттардың мемлекетаралық сыныптауышы 

бойынша кодты; 

      2) ұлттық немесе мемлекетаралық стандарт 

жобасының атауын, ұлттық техникалық-экономикалық 

ақпарат сыныптауышын; 

      3) әзiрлеу негiзiн; 

      4) негiзгi нормативтiк базаны; 

      5) жұмыстарды орындау мерзiмдерiн; 

      6) қаржыландыру көзiн; 

      7) ұсыныс-өтiнiм берген өтiнiм берушi ұйымды; 

      8) экономикалық қызмет түрлерi бойынша өнiмдi 

сыныптау кодын; 

      9) ұлттық немесе мемлекетаралық стандартты, 

ұлттық техникалық-экономикалық ақпарат сыныптауышын 

әлеуеттi пайдаланушы ұйымдардың тiзбесiн қамтиды. 

22-бап. Ұлттық стандарттарды әзiрлеу және бекiту 

      1. Ұлттық стандарттарды әзiрлеу ұлттық 

стандарттау жоспарына сәйкес және (немесе) бастамашылық 

тәртiппен жүзеге асырылады. 

      2. Ұлттық стандарттар: 

      1) ғылыми зерттеулер (сынақтар) мен өлшемдер 

нәтижелерi; 

      2) халықаралық, өңiрлiк стандарттар, ұйымдардың 

стандарттары, шет мемлекеттердiң стандарттары және 

стандарттау объектiсiне қойылатын талаптарды 

белгiлейтiн өзге де құжаттар; 

      3) өнiмдердiң, процестердiң және көрсетiлетiн 

қызметтердiң жаңа түрлерiн қолдануда жиналған 

практикалық тәжiрибе ескерiле отырып әзiрленедi.  

      Ғылыми зерттеулер мен өлшемдер негiзiнде 

әзiрленетiн ұлттық стандарттарды әзiрлеу кезеңi үш 

жылдан аспауға тиiс.  

      3. Ұлттық стандарттарды әзiрлеудi ұлттық 

стандарттау жүйесiнiң мүдделi субъектiлерi жүзеге 

асырады. 

      Бюджет қаражаты есебiнен қаржыландырылатын 



негiзге алынатын ұлттық стандарттарды, техникалық 

регламенттерге стандарттардың тiзбелерiне өзара 

байланысты стандарттар ретiнде енгiзiлетiн ұлттық және 

мемлекетаралық стандарттарды әзiрлеудi стандарттау 

жөнiндегi ұлттық орган жүзеге асырады.  

      4. Ұлттық стандарттарды әзiрлеудiң басталғаны 

және аяқталғаны туралы хабарламалар, сондай-ақ ұлттық 

стандарттардың жобалары стандарттау жөнiндегi ұлттық 

органның интернет-ресурсында орналастырылады. 

      Ұлттық стандарттардың жобаларын стандарттау 

жөнiндегi ұлттық органның интернет-ресурсында жария 

талқылау күнтiзбелiк алпыс күн iшiнде жүзеге асырылады. 

      5. Ұлттық стандартты бекiту алдында әзiрлеушi 

оның жобасын стандарттау жөнiндегi ұлттық органға 

сараптамаға жiбередi.  

      Стандарттау объектiлерiнiң қауiпсiздiгi 

мәселелерiн қозғайтын ұлттық стандарттарды қоспағанда, 

уәкiлеттi орган айқындаған тәртiппен ұлттық 

стандарттарды бекiтудiң мiндеттi шарты консенсусқа қол 

жеткiзу болып табылады. 

      Стандарттау объектiлерiнiң қауiпсiздiгi 

мәселелерiн қозғайтын ұлттық стандарттарды бекiту 

туралы шешiмдi мүдделi мемлекеттiк органмен келiсу 

бойынша уәкiлеттi орган қабылдайды.  

      6. Жария талқылау кезеңiнде ұлттық стандарттардың 

жобалары стандарттау жөнiндегi бейiндiк техникалық 

комитетте, ал ол болмаған жағдайда стандарттау 

жөнiндегi ұлттық органда мiндеттi техникалық 

талқылаудан өтедi.  

      7. Осы баптың 1, 3, 4, 5 және 6-тармақтарының 

ережелерi әскери ұлттық стандарттарды әзiрлеу кезiнде 

қолданылмайды.  

23-бап. Ұлттық стандарттарға өзгерiстер енгiзу және 

олардың күшiн жою 

      1. Ұлттық стандарттарға өзгерiстер жекелеген 

талаптарды ауыстыру, толықтыру немесе алып тастау, 

олардың қолданылуын ұзарту, шектеу немесе қалпына 

келтiру, жаңа талаптарды енгiзу және халықаралық 

стандарттармен үйлестiру кезiнде енгiзiледi, бұлар 

қолданыстағы ұлттық стандарт бойынша дайындалатын 

өнiммен жаңа өнiмнiң өзара айырбасталу және сәйкестiк 

талаптарының бұзылуына алып келмейдi. 

      2. Ұлттық стандарттарға өзгерiстер енгiзу 

рәсiмдерiн уәкiлеттi орган белгiлейдi. 



      3. Ұлттық стандарттардың күшiн жою үшiн мыналар 

негiздер болып табылады: 

      1) Қазақстан Республикасы заңнамасының 

талаптарына қайшы келу; 

      2) қолданыстағы ұлттық стандарттың орнына жаңасын 

қолданысқа енгiзу; 

      3) Қазақстан Республикасының аумағында 

мемлекетаралық стандарттарды қабылдау; 

      4) ұлттық стандартты қолданудың өзектi болмай 

қалуы. 

      4. Ұлттық стандарттың күшi жойылған кезде ұлттық 

стандарттың күшiн жоюға бастама жасаған тұлғалар 

уәкiлеттi органға ұсыныс жiбередi. 

      5. Осы баптың 1, 2, 3 және 4-тармақтарының 

ережелерi әскери ұлттық стандарттарға өзгерiстер 

енгiзген және олардың күшiн жойған кезде қолданылмайды. 

24-бап. Ұлттық техникалық-экономикалық ақпарат 

сыныптауыштарын әзiрлеу және бекiту 

      1. Ұлттық техникалық-экономикалық ақпарат 

сыныптауыштарын әзiрлеудiң басталғаны және аяқталғаны 

туралы хабарламалар, сондай-ақ ұлттық техникалық-

экономикалық ақпарат сыныптауыштарының жобалары 

стандарттау жөнiндегi ұлттық органның интернет-

ресурсында орналастырылады. 

      Ұлттық техникалық-экономикалық ақпарат 

сыныптауыштарының жобаларын стандарттау жөнiндегi 

ұлттық органның интернет-ресурсында жария талқылау 

күнтiзбелiк алпыс күн iшiнде жүзеге асырылады. 

      2. Ұлттық техникалық-экономикалық ақпарат 

сыныптауышын бекiту алдында әзiрлеушi оның жобасын 

стандарттау жөнiндегi ұлттық органға сараптамаға 

жiбередi. 

      3. Ұлттық техникалық-экономикалық ақпарат 

сыныптауыштары бекiтiлiп, ұлттық стандарттау жүйесiнiң 

тiзiлiмiнде тiркелгеннен кейiн уәкiлеттi орган сақтау 

үшiн депозитарийге бередi. 

25-бап. Ұлттық стандарттарды, ұлттық техникалық-

экономикалық ақпарат сыныптауыштарын, стандарттау 

жөнiндегi ұсынымдарды тiркеу 

      Ұлттық стандарттар, ұлттық техникалық-

экономикалық ақпарат сыныптауыштары, стандарттау 

жөнiндегi ұсынымдар мiндеттi тiркеуге жатады. 



5-тарау. СТАНДАРТТАУ ЖӨНIНДЕГI ҚҰЖАТТАРДЫ ҚОЛДАНУ 

26-бап. Стандарттау жөнiндегi құжаттарды қолдану 

      1. Ұлттық, мемлекетаралық стандарттар және ұлттық 

техникалық-экономикалық ақпарат сыныптауыштары, егер 

Қазақстан Республикасының заңнамасында бұл жөнiндегi 

нұсқаулар болса, қолданылуы мiндеттi болып табылады. 

      Техникалық регламенттердiң талаптарын орындау 

және техникалық регламенттердiң талаптарына сәйкестiгiн 

бағалау үшiн таңдау бойынша ерiктi негiзде өзара 

байланысты стандарттар қолданылады. 

      Өзара байланысты стандарттарды қолданбау 

техникалық регламенттердiң талаптарын сақтамау ретiнде 

қаралмайды. 

      Техникалық регламенттерге стандарттардың 

тiзбелерiне енгiзiлген өзара байланысты стандарттар 

қолданылмаған жағдайда, сәйкестiктi бағалау 

тәуекелдердi талдау негiзiнде жүзеге асырылады. 

      Ұйымдардың стандарттарына сiлтемелер нормативтiк 

құқықтық актiлерде қолданылмайды. 

      2. Егер Қазақстан Республикасының стандарттау 

саласындағы заңнамасында өзгеше белгiленбесе, 

стандарттау жөнiндегi құжаттар стандарттау 

объектiлерiнiң шығарылған елiне және жерiне қарамастан, 

ерiктi негiзде қолданылады. 

      3. Егер ұлттық стандарттау жүйесiнiң субъектiсi 

ерiктi түрде стандарттау объектiсiнiң стандарттау 

жөнiндегi құжатқа сәйкестiгi туралы мәлiмдесе, оның 

iшiнде стандарттау жөнiндегi құжаттың белгiлемесi 

таңбалауда, пайдалану немесе өзге де құжаттамада 

қолданылған жағдайда, сондай-ақ егер стандарттау 

объектiсi ерiктi түрде стандарттау жөнiндегi құжаттың 

талаптарына сәйкестiкке сертификатталса, стандарттау 

жөнiндегi құжаттың талаптары ол үшiн мiндеттi болады. 

      4. Жеке және заңды тұлғалардың стандарттау 

жөнiндегi құжаттарды қолдануы авторлық құқықтар сақтала 

отырып жүзеге асырылады.  

27-бап. Халықаралық, өңiрлiк стандарттарды және шет 

мемлекеттердiң стандарттарын қолдану 

      1. Халықаралық, өңiрлiк стандарттар және шет 

мемлекеттердiң стандарттары Қазақстан Республикасының 

аумағында оларды ұлттық және мемлекетаралық стандарттар 

ретiнде қабылдау арқылы қолданылады. 



      Егер Қазақстан Республикасының заңнамасында 

өзгеше белгiленбесе, ұлттық стандарттау жүйесiнiң 

субъектiлерi ұйымдардың мақсаттарын iске асыру үшiн 

халықаралық, өңiрлiк стандарттарды және шет 

мемлекеттердiң стандарттарын ұйымдардың стандарттары 

ретiнде қолдануы мүмкiн. 

      Арнайы экономикалық аймақтардың аумағында, 

сондай-ақ республикалық индустрияландыру картасына 

енгiзiлген өнеркәсiптiк кәсiпорындардың объектiлерiн 

жобалау, салу, реконструкциялау,  

      оларға техникалық қайта жарақтандыру, кеңейту, 

күрделi жөндеу жүргiзу және пайдалану кезiнде осы 

баптың 2-тармағының талаптарын ескере отырып, 

халықаралық, өңiрлiк стандарттарды және шет 

мемлекеттердiң стандарттарын тiкелей қолдануға жол 

берiледi. 

      2. Халықаралық, өңiрлiк стандарттарды және шет 

мемлекеттердiң стандарттарын қолдану үшiн қажеттi 

шарттардың бiрi мыналар болып табылады: 

      1) Қазақстан Республикасының стандарттау, 

метрология және аккредиттеу жөнiндегi халықаралық және 

өңiрлiк ұйымдарға мүше болуы; 

      2) Қазақстан Республикасының cтандарттау 

саласындағы ынтымақтастық туралы халықаралық 

шарттарының болуы;  

      3) стандарттау жөнiндегi ұлттық орган мен 

халықаралық, өңiрлiк, шетелдiк ұйым арасында 

cтандарттау саласындағы ынтымақтастық туралы шарттың 

болуы;  

      4) төлнұсқаларды ұстаушылардың халықаралық, 

өңiрлiк стандарттарды және шет мемлекеттердiң 

стандарттарын қолдану жөнiндегi талаптарын сақтау. 

28-бап. Стандарттау саласындағы мониторинг 

      1. Стандарттау саласындағы мониторингтi: 

      1) бекiтiп берiлген стандарттау объектiлерi 

бойынша стандарттау жөнiндегi техникалық комитеттер; 

      2) стандарттау жөнiндегi ұлттық орган; 

      3) құзыретi шегiнде мемлекеттiк органдар жыл 

сайын жүзеге асырады. 

      2. Стандарттау саласындағы мониторингке: 

      1) ұлттық стандарттардың (әскери ұлттық 

стандарттарды қоспағанда) ғылыми-техникалық деңгейiн 

талдау; 

      2) ұлттық стандарттардың (әскери ұлттық 



стандарттарды қоспағанда) қолданыстағы техникалық 

регламенттерге сәйкестiгiн талдау;  

      3) экономиканың әртүрлi салаларында ұлттық 

стандарттармен (әскери ұлттық стандарттарды қоспағанда) 

қамтамасыз етiлудi талдау кiредi. 

      3. Ұсыныстар түрiнде ресiмделген мониторинг 

нәтижелерi жартыжылдық қорытындылары бойынша 

стандарттау жөнiндегi ұлттық органға жiберiледi.  

      Стандарттау жөнiндегi ұлттық орган келiп түскен 

ұсыныстарды талдау нәтижелерi бойынша ұлттық 

стандарттарды (әскери ұлттық стандарттарды қоспағанда) 

әзiрлеуге, қолданыстағы ұлттық стандарттарды (әскери 

ұлттық стандарттарды қоспағанда) қайта қарауға, ұлттық 

стандарттардың (әскери ұлттық стандарттарды қоспағанда) 

күшiн жоюға не оларға өзгерiстер енгiзуге бастамашылық 

жасайды. 

6-тарау. СТАНДАРТТАУ ЖӨНIНДЕГI ҚҰЖАТТАРДЫ КАТАЛОГТАУ 

ЖҮЙЕСI ЖӘНЕ АҚПАРАТТЫҚ ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ 

29-бап. Стандарттау жөнiндегi құжаттарды каталогтау 

жүйесi 

      1. Стандарттау жөнiндегi құжаттарды каталогтау 

жүйесi ұлттық стандарттау жүйесiнiң мүдделi 

субъектiлерiн экономиканың салалары бойынша ұлттық, 

мемлекетаралық стандарттар, ұлттық техникалық-

экономикалық ақпарат сыныптауыштары туралы 

мәлiметтермен қамтамасыз ету мақсатында жұмыс iстейдi. 

      2. Стандарттау жөнiндегi құжаттарды каталогтау 

жүйесi мыналарды қамтиды:  

      1) ұлттық стандарттардың және ұлттық техникалық-

экономикалық ақпарат сыныптауыштарының ақпараттық 

каталогтарын қалыптастыру және жүргiзу; 

      2) мемлекетаралық стандарттардың ақпараттық 

каталогтарын қалыптастыру және жүргiзу; 

      3) күшi жойылған, ауыстырылған және қолданысқа 

енгiзiлмеген мемлекетаралық стандарттардың каталогын 

қалыптастыру; 

      4) мерзiмдi ақпараттық көрсеткiштердi 

қалыптастыру және жүргiзу.  

30-бап. Стандарттау саласындағы ақпараттық қамтамасыз 

ету 



      Стандарттау саласындағы ақпараттық қамтамасыз 

ету: 

      1) стандарттау жөнiндегi құжаттар туралы 

ақпаратты орналастыру; 

      2) нормативтiк техникалық құжаттарды, ресми 

басылымдарды және олардың көшiрмелерiн тарату; 

      3) ұлттық стандарттарды (әскери ұлттық 

стандарттарды қоспағанда), ұлттық техникалық-

экономикалық ақпарат сыныптауыштарын және стандарттау 

жөнiндегi ұсынымдарды жариялау арқылы жүзеге асырылады. 

31-бап. Стандарттау жөнiндегi құжаттар туралы ақпаратты 

орналастыру 

      1. Стандарттау жөнiндегi құжаттар (әскери ұлттық 

стандарттарды, ұйымдардың стандарттарын қоспағанда) 

туралы ақпаратты орналастыру оларды стандарттау 

жөнiндегi ұлттық органның интернет-ресурсында және 

стандарттардың ай сайынғы және жыл сайынғы ақпараттық 

көрсеткiштерiнде мiндеттi түрде жариялау арқылы жүзеге 

асырылады.  

      2. Стандарттау жөнiндегi құжат туралы ақпаратқа: 

      1) атауы; 

      2) қолданылу саласы; 

      3) бекiту, өзгерiстер енгiзу және күшiн жою 

туралы шешiмнiң күнi мен нөмiрi; 

      4) әзiрлеушi туралы мәлiметтер жатады. 

32-бап. Жариялау 

      Ұлттық стандарттар, ұлттық техникалық-

экономикалық ақпарат сыныптауыштары және стандарттау 

жөнiндегi ұсынымдар жариялануға жатады.  

      Жариялау стандарттау жөнiндегi құжаттардың 

мәтiндерiн стандарттау жөнiндегi ұлттық органың 

интернет-ресурсында орналастыру жолымен жүзеге 

асырылады.  

33-бап. Ұлттық стандарттау белгiсi 

      1. Ұлттық стандарттау белгiсiмен ұлттық (әскери 

ұлттық стандарттарды қоспағанда), мемлекетаралық 

стандарттардың және стандарттау жөнiндегi ұсынымдардың 

баспа және электрондық басылымдары, сондай-ақ 

стандарттардың ақпараттық көрсеткiштерi мен стандарттау 

жөнiндегi құжаттардың каталогтары таңбаланады. 



      2. Ұлттық стандарттау белгiсiнiң бейнесi, оған 

қойылатын техникалық талаптар және таңбалау тәртiбi 

ұлттық стандартта белгiленедi. 

7-тарау. СТАНДАРТТАУ САЛАСЫНДАҒЫ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ЖӘНЕ 

ӨҢIРЛIК ЫНТЫМАҚТАСТЫҚ 

34-бап. Стандарттау саласындағы халықаралық және 

өңiрлiк ынтымақтастық 

      1. Стандарттау саласындағы халықаралық және 

өңiрлiк ынтымақтастық осы Заңға және Қазақстан 

Республикасының халықаралық шарттарына сәйкес жүзеге 

асырылады. 

      2. Халықаралық ынтымақтастық ұлттық стандарттау 

жүйесi субъектiлерiнiң стандарттау жөнiндегi 

халықаралық ұйымдармен және шет мемлекеттердiң 

стандарттау субъектiлерiмен ынтымақтастығын қамтиды. 

      3. Өңiрлiк ынтымақтастық ұлттық стандарттау 

жүйесi субъектiлерiнiң стандарттау жөнiндегi өңiрлiк 

ұйымдармен ынтымақтастығын қамтиды. 

      4. Стандарттау жөнiндегi ұлттық орган ұлттық 

стандарттау жүйесi субъектiлерiнiң халықаралық және 

өңiрлiк стандарттарды әзiрлеуге қатысуын үйлестiредi. 

8-тарау. ҚОРЫТЫНДЫ ЖӘНЕ ӨТПЕЛI ЕРЕЖЕЛЕР 

35-бап. Стандарттау саласындағы қызметтi қаржыландыру 

көздерi 

      1. Стандарттау саласындағы қызметтi қаржыландыру 

Қазақстан Республикасының заңнамасында белгiленген 

тәртiппен жүзеге асырылады. 

      2. Стандарттау саласындағы қызметтi қаржыландыру: 

      1) бюджет қаражаты; 

      2) ұйымдардың қаражаты; 

      3) жеке және заңды тұлғалардың ерiктi жарналары; 

      4) Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы 

келмейтiн өзге де қаржы көздерi есебiнен жүзеге 

асырылады. 

      Бюджет қаражаты есебiнен: негiзге алынатын ұлттық 

стандарттарды, техникалық регламенттерге стандарттардың 

тiзбелерiне өзара байланысты стандарттар ретiнде 

енгiзiлетiн ұлттық және мемлекетаралық стандарттарды, 

мемлекеттiк бағдарламалардың, Қазақстан Республикасы 

Президентi және Қазақстан Республикасы Үкiметi 



актiлерiнiң iске асырылуы үшiн әзiрленетiн ұлттық 

стандарттарды, нормативтiк құқықтық актiлерде 

қолданылатын ұлттық стандарттарды және ұлттық 

техникалық-экономикалық ақпарат сыныптауыштарын 

әзiрлеуге жол берiледi. Стандарттау жөнiндегi 

құжаттардың қалған түрлерi өзге қаржыландыру көздерi 

есебiнен әзiрленедi. 

36-бап. Қазақстан Республикасының стандарттау 

саласындағы заңнамасын бұзғаны үшiн жауаптылық 

      Қазақстан Республикасының стандарттау саласындағы 

заңнамасын бұзу Қазақстан Республикасының заңдарында 

белгiленген жауаптылыққа әкеп соғады. 

37-бап. Өтпелi ережелер 

      Алдын ала ұлттық стандарттар және үкiметтiк емес 

стандарттар осы Заң қолданысқа енгiзiлгеннен кейiн он 

екi ай iшiнде ұлттық стандарттар ретiнде қабылдануы 

мүмкiн. 

38-бап. Осы Заңды қолданысқа енгiзу тәртiбi 

      Осы Заң алғашқы ресми жарияланған күнiнен кейiн 

алты ай өткен соң қолданысқа енгiзiледi. 

      Қазақстан 

Республикасының 

Президентi  Н. НАЗАРБАЕВ  

 


