
Cот-медициналыќ, сот-психиатриялыќ жјне сот-наркологиялыќ сарапшыларды аттестаттау жґніндегі ережені бекіту туралы
Ќазаќстан Республикасы Денсаулыќ саќтау министрініѕ 2010 жылєы 12 шілдедегі № 509 Бўйрыєы. Ќазаќстан Республикасы Јділет министрлігінде 2010 жылєы 13 тамызда Нормативтік ќўќыќтыќ кесімдерді мемлекеттік тіркеудіѕ тізіліміне N 6391 болып енгізілді

 

 

       «Ќазаќстан Республикасындаєы сот-сараптама ќызметі туралы» Ќазаќстан Республикасыныѕ 2010 жылєы 20 ќаѕтардаєы Заѕыныѕ 14-бабына сјйкес, сот-сараптама ќызметін жетілдіру маќсатында, БЎЙЫРАМЫН:
       1. Ќоса беріліп отырєан сот-медициналыќ, сот-психиатриялыќ жјне сот-наркологиялыќ сарапшыларды аттестаттау жґніндегі ереже бекітілсін.

       2. Ќазаќстан Республикасы Денсаулыќ саќтау министрлігініѕ Медициналыќ жјне фармацевтикалыќ ќызметті баќылау комитеті (Айдарханов А.Т.) осы бўйрыќты Ќазаќстан Республикасы Јділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуді ќамтамасыз етсін.
       3. Ќазаќстан Республикасы Денсаулыќ саќтау министрлігініѕ Јкімшілік-ќўќыќтыќ жўмыс департаменті (Ф.Б. Бисмильдин) осы бўйрыќты Ќазаќстан Республикасы Јділет министрлігінде мемлекеттік тіркегеннен кейін оныѕ ресми жариялануын ќамтамасыз етсін.

       4. «Сот-медициналыќ, сот-психиатриялыќ жјне сот-наркологиялыќ сарапшыларды аттестаттауды ґткізу жґніндегі нўсќаулыќты бекіту туралы» Ќазаќстан Республикасы Денсаулыќ саќтау министрініѕ 2007 жылєы 31 ќаѕтардаєы № 64 бўйрыєыныѕ (Ќазаќстан Республикасыныѕ нормативтік ќўќыќтыќ актілерініѕ мемлекеттік
тіркеу тізілімінде № 4558 тіркелген, Нормативтік ќўќыќтыќ актілері бюллетенінде жарияланєан (2007 жыл, наурыз, № 3, 240-ќўжат) кїші жойылды деп танылсын.

       5. Осы бўйрыќтыѕ орындалуын ґзім баќылаймын.
       6. Осы бўйрыќ алєаш ресми жарияланєан кїнінен он кїн ґткен соѕ ќолданысќа енгізіледі.

      Министр                                    Ж. Досќалиев

Ќазаќстан Республикасы   
 Денсаулыќ саќтау министрініѕ
 2010 жылєы 12 шілдедегі 
 № 509 бўйрыєымен бекітілген

Cот-медициналыќ, сот-психиатриялыќ жјне сот-наркологиялыќ сарапшыларды аттестаттау жґніндегі ережесі

1. Жалпы ережелер

      1. Осы Сот-медициналыќ, сот-психиатриялыќ жјне сот-наркологиялыќ сарапшыларды (бўдан јрі – сот сарапшылары) аттестаттау жґніндегі ереже «Ќазаќстан Республикасындаєы сот-сараптама ќызметі туралы» Ќазаќстан Республикасы Заѕыныѕ (бўдан јрі – сот сарапшылары) 14-бабын наќтылау маќсатында ќабылданды
жјне сот-медициналыќ, сот-психиатриялыќ жјне сот-наркологиялыќ сарапшыларды аттестаттау рјсімін регламенттейді.

       2. Осы Ережеде мынадай ўєымдар пайдаланылады:
       ујкілетті орган – Ќазаќстан Республикасы Денсаулыќ саќтау министрлігініѕ Медициналыќ жјне фармацевтикалыќ ќызметті баќылау комитеті;

       сот сараптамасы органдары:
       1) Ќазаќстан Республикасы Денсаулыќ саќтау министрлігініѕ Сот медицинасы орталыєы жјне оныѕ аумаќтыќ бґлімшелері;

       2) Ќазаќстан Республикасыныѕ денсаулыќ саќтау саласындаєы ујкілетті органыныѕ сот сараптамасы органдарын, оныѕ ішінде ґздерініѕ функцияларына сот-психиатриялыќ, сот-наркологиялыќ сараптамаларды жїргізу жатќызылєан денсаулыќ саќтауды мемлекеттік басќарудыѕ жергілікті органдарыныѕ мамандандырылєан
психиатриялыќ жјне наркологиялыќ ўйымдарын ќамтитын сот сараптамасыныѕ мемлекеттік ўйымдарыныѕ жїйесі жїзеге асырады;

       апелляциялыќ комиссия – сот сарапшыларды аттестаттау кезіндегі туындаєан таластарды ќарау маќсатында ујкілетті орган ќўрєан комиссия.
       сот сарапшыларды аттестаттау – сот сарапшыларыныѕ кјсіби деѕгейін, аттестатталушы тўлєаныѕ атќаратын лауазымына сјйкестігін аныќтайтын жјне сот сараптаманы ґндіру ќўќыєын беретін біліктілік кујлігін растау їшін мерзімдік жїзеге асырылатын рјсім.

       3. Аттестаттау кујлігі сот-медициналыќ, сот-психиатриялыќ жјне сот-наркологиялыќ сараптаманыѕ белгілі бір тїрін ґндіруге, аттестатталушы тўлєаныѕ атќаратын лауазымына сјйкестігіне біліктілік кујліктіѕ заѕды кїшін растайтын ќўжат болып табылады.
       4. Аттестаттау кујлігініѕ сот-медициналыќ, сот-психиатриялыќ жјне сот-наркологиялыќ сараптаманыѕ белгілі бір тїрін ґндіруге ќўќыєына біліктілік кујлігініѕ болмауы жјне одан айыру кезінде, сондай-аќ оны тоќтата тўру жаєдайларында заѕды кїші болмайды.

       5. Аттестаттауды сот сараптамасын ґндіру ќўќыєына біліктілік кујлігін алєаннан кейін ујкілеттік орган ќўрєан жјне ќўрамын оныѕ бірінші басшысы бекітетін аттестаттау комиссиясы бес жылда бір рет жїргізеді.
       6. Аттестаттауєа сараптаманыѕ белгілі бір тїрін ґндіру ќўќыєына біліктілік ќўќыєы бар сот-медициналыќ, сот-психиатриялыќ жјне сот-наркологиялыќ сарапшылар жатќызылады.

2. Аттестаттау материалдарын ќарау рјсімі

      7. Сот сараптамасы органдары ујкілетті органныѕ аумаќтыќ бґлімшелеріне (бўдан јрі – аумаќтыќ департаменттеріне) мына ќўжаттарды тапсырады:
       1) мемлекеттік органныѕ бірінші басшысы белгілеген мерзімде аттестаттауєа жатќызылатын тўлєалардыѕ тізімі;

       2) аттестаттауєа жатќызылатын сот сарапшысына ўсыну;
       3) жўмыс орны бойынша кујландырылєан кадрларды есепке алу жґніндегі жеке ќаєаз;

       4) жоєары кјсіби білім туралы нотариалдыќ расталєан дипломныѕ кґшірмесі (єылыми дјрежесі жјне єылыми атаєы бар болса - нотариалдыќ расталєан дипломныѕ кґшірмесі);
       5) сот-медициналыќ, сот-психиатриялыќ жјне сот-наркологиялыќ сараптаманыѕ белгілі бір тїрін ґндіру ќўќыєына біліктілік таєайындау туралы нотариалдыќ расталєан кґшірмесі;

       6) сарапшыныѕ соѕєы бес жылдаєы ќорытындысына рецензия;
       7) соѕєы бес жылдаєы мадаќтау жјне тјртіптік жазалар (бар болса) туралы бўйрыќтардыѕ кґшірмелері;

       8) біліктілікті, мамандыќты арттыру курстарынан ґту туралы сот сараптамасы органыныѕ басшысы растаєан ќўжаттардыѕ кґшірмелері;
       9) психоневрологиялыќ жјне наркологиялыќ диспансерлерден алынєан аныќтама;

       8. Аумаќтыќ департаменттер сот сарапшыларыныѕ аттестаттау материалдарын зерделеп жјне талдап, оларды ујкілетті органныѕ аттестаттау комиссиясына оныѕ мјжілісі басталєанєа дейін 10 жўмыс кїнінен кешіктірмей жібереді.

3. Аттестаттауды жїргізу

      9. Аттестаттау 2 кезеѕнен тўрады:
       1) тестілеу;

       2) јѕгімелесу.
       10. Ќўжаттарды ќабылдауды, сондай-аќ мамандарды тестілеуді їміткердіѕ негізгі жўмыс орны бойынша аумаќтыќ бґлімшелер жїзеге асырады.

       11. Тестілеу автоматтандырылєан компьютерлік тјсілмен їміткердіѕ таѕдауы бойынша мемлекеттік немесе орыс тілдерінде жїргізіледі. Нјтижелер екі данада басылады, оныѕ біреуі їміткерге, екіншісі їміткердіѕ ќолы ќойылып, тиісті мемлекеттік органда саќталады.
       Мамандыќ бойынша тест сўраќтарыныѕ саны – 50. Тестілеуге берілетін жалпы уаќыт – 60 минут.

       Тестілеуден ґту їшін шекті деѕгей 70 % дўрыс жауапты ќўрайды.
       12. Егер тестілеу нјтижелері белгіленген шекті деѕгейден тґмен болса, їміткер аттестаттаудыѕ келесі кезеѕіне жіберілмейді.

       13. Јѕгімелесуді жїргізу їшін ујкілетті орган медициналыќ єылым жјне білім, практикалыќ денсаулыќ саќтау ўйымдары, сот сараптамасы органдары жјне їкіметтік емес ўйымдардыѕ, ујкілетті орган ґкілдері арасынан біліктілік комиссиясын (бўдан јрі - комиссия) ќўрады.
       14. Комиссияныѕ мјжілісі ујкілетті органныѕ бірінші басшысы белгілеген мерзімде, біраќ жылына кемінде екі рет жїргізіледі.

       Комиссия ќўрамы комиссия мїшелері жјне хатшыдан тўрады. Біліктілік комиссиясы мїшелерініѕ арасынан тґраєа болып ујкілетті органныѕ ґкілі таєайындалады. Комиссия мїшелерініѕ саны жеті адамнан кем болмайды.
       15. Јѕгімелесу їдерісінде сот сарапшысыныѕ кјсіби деѕгейі баєаланады.

        16. Аттестаттау комиссиясыныѕ шешімі комиссия мїшелерініѕ жалпы саныныѕ кемінде 2/3 ќатысќанда заѕды деп саналады.
       Дауыс беру нјтижелері мјжіліске ќатысќан комиссия мїшелерініѕ кґпшілік даусымен аныќталады. Дауыстар теѕ болєан жаєдайда комиссия тґраєасы дауыс берген шешім ќабылданады.

       17. Аттестаттау нјтижелері бойынша аттестаттау комиссиясы мына шешімдердіѕ бірін шыєарады:
       1) аттестатталды;

       2) аттестатталмады.
       18. Аттестаттау нјтижелері осы Ережеге 1-ќосымшаєа сјйкес хаттама тїрінде рјсімделеді.

       19. Аттестаттау комиссиясы аттестаттау кујлігін беруден бас тартуы жаєдайында мјжіліс хаттамасында бас тарту дјлелерді кґрсетеді.
       20. Аттестаттау кујлігін беру немесе беруден бас тарту туралы шешім аттестаттау комиссиясыныѕ шешімі негізінде ујкілетті орган басшысыныѕ бўйрыєы тїрінде рјсімделеді.

       21. Аттестаттау кујлігі осы Ережеге 2-ќосымшаєа сјйкес нысан бойынша аттестаттау мјжілісініѕ ґткізілген кїнінен бастап бір ай ішінде 5 жылєа беріледі.

4. Ќорытынды ереже

      22. Аттестаттау жїргізу кезінде туындаєан таластарды денсаулыќ саќтау саласындаєы ујкілетті органныѕ апелляциялыќ комиссиясы ќарайды немесе сот тјртібімен ќаралады.
       23. Апелляциялыќ комиссияныѕ теріс ќорытындысы мамандыєы бойынша кемінде 108 саєат біліктілікті арттыру курсынан ґткен їміткердіѕ тек алты ай ґткен соѕ аттестаттаудан ќайта ґтуі їшін негіз болып табылады.

Сот-медициналыќ,        
 сот-психиатриялыќ жјне    
 сот-наркологиялыќ сарапшыларды 
 аттестаттау бойынша ережесініѕ 
 1-ќосымшасы         

Аттестаттау комиссиясы мјжілісініѕ
 20__жылєы «____» _______

 № ____ хаттамасы

1. Тегі, аты, јкесініѕ аты ________________________________________________________________
 2. Лауазымы ____________________________________________________

 ________________________________________________________________
 3. Аттестаттау комиссиясы мїшелерініѕ «ќосыламын» ______,

     «ќарсымын» _____ дауыс беру нјтижелері.
 4. Аттестаттау комиссиясыныѕ шешімі ________________________________________________________________

 ________________________________________________________________
 ________________________________________________________________
 Ќолдары:

 Комиссияныѕ тґраєасы: __________________________________________
 Комиссияныѕ мїшелері: __________________________________________
 ________________________________________________________________

 ________________________________________________________________
 ________________________________________________________________
 ________________________________________________________________
 ________________________________________________________________
 Комиссияныѕ хатшысы: ___________________________________________

Сот-медициналыќ,       
 сот-психиатриялыќ жјне     
 сот-наркологиялыќ сарапшыларды 
 аттестаттау бойынша ережесініѕ
 2-ќосымшасы        

Аттестаттау кујлігі

Осы аттестаттау
 кујлігі _______________________________________________________

                 (Тегі, аты, јкесініѕ аты)
 _____________ мамандыєы бойынша сот сарапшылыќ аттестаттаудан ґткені туралы берілді.

       Шешімді шыєарєан тисті орган басшысыныѕ 20 __ жылєы «____» _________ № _____ бўйрыєы
 Тіркеу № ______

 Берілген кїні: 20 __ жылєы «____» _________
 Кујлік 20 __ жылєы «____» _________ дейін жарамды

       Оны беру туралы шешім шыєарєан мемлекеттік орган басшысыныѕ ќолы
 ____________________________________________________________

      М.О.


