
1. Мамлекеттик санитардык-эпидемиологиялык негизги милдет Кыргыз Республикасында 

көзөмөл жүргүзүү болуп саналат санитардык-гигиеналык талаптардын сакталышына мамлекеттик 

көзөмөл санитардык жана эпидемияга каршы иш-чаралар багытталган тышкы табигый чөйрөнүн 

булгануусун жоюу жана алдын алуу, калктын эмгек шарттарын, жашоосун жана эс алуусун 

жакшыртуу, алдын алуу жана оорунун төмөндөшү. 

2. Мамлекеттик санитардык-эпидемиологиялык көзөмөл Кыргызстан Республикасы санитардык-

гигиеналык органдар жана мекемелер тарабынан жүзөгө ашырылат 

3. Министрликтин санитардык-эпидемиологиялык кызматы өз ишинде Кыргыз Республикасынын 

саламаттыкты сактоо Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын, токтомдорун жетекчиликке алат 

Президенттин жарлыктары менен, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин кыргыз 

Республикасынын Өкмөтүнүн чечимдери менен, ушул Жобо, Министрликтин буйруктары жана 

чечимдери менен башчысынын токтомдору менен, Кыргыз Республикасынын саламаттыкты 

сактоо Кыргыз Республикасынын мамлекеттик санитардык дарыгери. 

4. Санитардык-эпидемиологиялык органдардын жана мекемелердин тутумунда мамлекеттик 

санитардык тазалыкты жүргүзүүчү кызматтар эпидемиологиялык көзөмөлгө төмөнкүлөр кирет: 

    - Министрликтин Башкы санитардык-эпидемиологиялык башкармалыгы Кыргыз 

Республикасынын саламаттыкты сактоо; 

    - республикалык облустук, шаардык жана райондук санитардык эпидемиологиялык станциялар; 

    - бөлүмдөрү бар чумага каршы республикалык станция; 

    - республикалык, региондук алдын алуу жана көзөмөлдөө борборлору СПИД; 

    - республикалык, облустук, шаардык "Ден-соолук" борборлору; 

    - темир жол транспортундагы санитардык-эпидемиологиялык станция; 

    - дезинфекциялык пункттар; 

    - Профилактика жана медициналык илим изилдөө институту экология. 

5. Министрликтин санитардык-эпидемиологиялык кызматы Кыргыз Республикасынын саламаттык 

сактоосун төмөнкүлөр башкарат: 

    - Кыргыз Республикасынын башкы мамлекеттик санитардык дарыгери 

- Кыргыз Республикасынын Саламаттыкты сактоо министринин орун басары; 

    - облустардын, шаарлардын башкы мамлекеттик санитардык дарыгерлери 

жана райондор - тиешелүү бөлүмдөрдүн башчыларынын орун басарлары региондордун жана 

Бишкек шаарынын саламаттыкты сактоо; 

    - темир жол санитардык-эпидемиологиялык башкы дарыгери бекет. 

    6. Башкы санитардык-эпидемиологиялык бөлүмдүн башчысы жөнүндө жана анын орун басары, 

республикалык санитардык башкы дарыгер эпидемиологиялык станцияга депутаттардын 

милдеттери жүктөлгөн Кыргыз Республикасынын башкы мамлекеттик санитардык дарыгери. 

Облустук, шаардык, райондук санитардык башкы дарыгерлер жөнүндө эпидемиологиялык 

станциялар жана алардын орун басарлары жооп беришет тиешелүүлүгүнө жараша, региондордун 

башкы мамлекеттик санитардык дарыгерлери, шаарлар, райондор жана алардын орун басарлары. 

   



  7. Кыргыз Республикасынын башкы мамлекеттик санитардык дарыгери сунушу боюнча Кыргыз 

Республикасынын Президенти тарабынан дайындалат Кыргыз Республикасынын Саламаттыкты 

сактоо министри. Облустардын, шаарлардын башкы мамлекеттик санитардык дарыгерлери жана 

райондорду башкы мамлекеттик санитардык дарыгер дайындайт. Жергиликтүү башчылар менен 

макулдашуу боюнча Кыргыз Республикасынын мамлекеттик администрациялар жана 

республиканын саламаттык сактоо министри Кыргызстан. 

    Башкы санитардык-эпидемиологиялык бөлүмдүн башчысы 

Кыргыз Республикасынын Саламаттыкты сактоо министрлиги, республиканын башкы дарыгери 

санитардык-эпидемиологиялык станция, республиканын жетекчилери антиагластанциясы, 

республикалык алдын алуу борбору жана СПИДдин алдын алуу боюнча изилдөө институту 

жана медициналык экология Саламаттыкты сактоо министри тарабынан дайындалат 

Башкы мамлекеттин сунушу боюнча Кыргыз Республикасынын республиканын санитардык врачы. 

    8. Республиканын башкы мамлекеттик санитардык доктурунун алдында 

Кыргызстан жана аймактардын башкы мамлекеттик санитардык дарыгерлери өнөктөштөрдүн 

кароосу жана өнүгүүнү чечүү, башкаруу, санитардык-эпидемиологиялык кызматтын ишин 

өркүндөтүү санитардык-эпидемиологиялык кеңештер түзүлүп, иштеп жатышат 

негизги мамлекет тарабынан бекитилген жобого ылайык республиканын санитардык врачы. 

9.Кыргыз Республикасынын Саламаттыкты сактоо министрлиги мамлекеттик санитардык көзөмөл: 

    - белгиленген тартипте иштеп чыгат жана бекитет республикалык санитардык-гигиеналык жана 

санитардык эпидемияга каршы эрежелер, ченемдер жана стандарттар; 

    - долбоорлоо стандарттарынын долбоорлору боюнча корутундуларды берет; 

    - санитардык талаптардын сакталышына көзөмөл жүргүзөт гигиеналык жана санитардык-

эпидемияга каршы эрежелер жана ченемдер объектилерди куруу жана реконструкциялоо боюнча 

долбоорлор; 

    - жаңы химикаттарды колдонууга мүмкүндүк берет. каражаттары жана ыкмалары азык-түлүктү 

өндүрүүдө жана кайра иштетүүдө, ошондой эле азык-түлүк өсүмдүктөрүнүн өсүш стимуляторлору 

жана жаныбарлар, химиялык өсүмдүктөрдү коргоо каражаттары, полимер жана пластмасса жана 

башка химиялык продуктулар; 

    - бекитүүгө берилген стандарттардын долбоорун карайт жана чийки заттын, тамак-аш 

азыктарынын жаңы түрлөрү үчүн техникалык шарттар, өнөр жай продукциялары, курулуш 

материалдары, идиштер жана таңгактоо материалдар, полимердик жана синтетикалык 

материалдар жана алардан жасалган буюмдар.  Айрым учурларда бул функция санитардык-

эпидемиологиялык станцияларга өткөрүлүп берилет жана Бишкек шаары. 

    Жаңы технологияны киргизүү процесстер, жабдуулардын түрлөрү, шаймандар жана жумушчу 

шаймандар, адамдын ден-соолугуна зыяндуу таасир этиши мүмкүн; 

    - жумуштун көлөмү жана жумуш көлөмү боюнча сунуштарды карайт 

фостердик тарбиядагы балдар үчүн болжолдуу кесип түрү мектепке чейинки мекемелер жана 

мектептердеги, колледждердеги студенттер; 

    - үчүн мамлекеттик стандартты иштеп чыгууга катышат 



тиричилик жана ичүүчү максаттар үчүн колдонулган жана аны чагылдырган суу белгиленген 

тартипте бекитүү үчүн; 

    - аймакты санитардык жактан коргоо боюнча иш-чараларды жүргүзөт Карантин киргизүүдөн 

жана жайылтуудан Кыргызстан Республикасы жана башка жугуштуу оорулар, ошондой эле үчүн 

республикалык чаралар санитардык-эпидемиялык жыргалчылыкты камсыз кылуу; 

    - камсыз кылуу боюнча республикалык чараларды жүргүзөт радиациялык коопсуздук; 

    - санитардык органдардын жана мекемелердин ишине көзөмөл жүргүзөт республиканын 

эпидемиологиялык кызматы; 

    - министрликтердин, мамлекеттик комитеттердин жана үчүн административдик ведомстволор, 

жергиликтүү мамлекеттик администрациялар калктын санитардык-эпидемиялык жыргалчылыгын 

камсыз кылуу маселелери республикалар; 

    - медициналык багыттагы өндүрүлгөн продукциянын сапатына көз салат сыворотка 

вакцинасынын, диагностикалык медициналык, парфюмериялык-косметикалык каражаттар, 

аллергендер жана азыктандыруучу заттар; 

    - Республикалык өзгөчө кырдаалдардын ишин камсыз кылат 

эпидемияга каршы комиссия жана анын чечимдеринин аткарылышын контролдойт; 

    - жөнүндө сунуштарды Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө берет 

анын жашоо чөйрөсүнүн абалына байланыштуу калктын ден-соолугунун божомолу. 


