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КІРІСПЕ 

 

Еліміздің әлеуметтік-экономикалық жағынан қарыштап алға басуы 

қоршаған ортаны қорғау мәселесіне де ерекше назар аударуды алға тартуда. 

Бұл жәйтті Президент Н.Назарбаевтың Жолдауында басым бағыттардың бірі 

ретінде атап ӛткені мәлім. Онда экологиялық апаттарды болдырмау 

мәселелерін алдағы уақытта нығайта беру алға тартылды. Біз қазақ жерінің 

кеңдігін, оның орасан зор байлығын, әсем табиғаты мен жағымды ауа райын 

мақтан етеміз.  

Қазақстанның табиғатын аялап, оның байлықтарын қаз-қалпында 

сақтап, қолдан келсе, кӛркейтіп отыру – баршаға ортақ парыз екені анық. 

Бұған тікелей жауап беретін мемлекеттік деңгейдегі құзырлы мекемелер 

жұмыс істеп жатыр. Солардың бірі –аумақтық қоршаған ортаны қорғау 

басқармалары. 

Басқарманың басты міндеті – қоршаған ортаны қорғау жӛніндегі 

біртұтас мемлекеттік экологиялық саясатты жүргізу және салалық 

бағдарламалардың орындалуын ұйымдастыру, орталық, жергілікті атқарушы 

органдардың бұл бағыттағы қызметін үйлестіріп, табиғатты тиімді 

пайдаланудың бірқатар түрлеріне лицензиялар беру. Сонымен бірге, жердің, 

судың, ауаның ластануына жол бермеу шараларын қарастырады. 

 Аймақтарда экологиялық сараптама жүргізеді және экологиялық 

аудит жасауға құқылы. Сонымен бірге, қоршаған орта туралы халық 

арасында экологиялық білім беру, насихаттық жұмыстарды жүргізу, 

тұрғындардың экология жӛніндегі танымын кеңейту, бұл бағытта үкіметтік 

емес, қоғамдық саяси, жастар ұйымдарының, бұқаралық ақпарат құралдары 

ӛкілдерінің мүмкіндігін пайдалануға баса назар аударуға құқылы.  

Тікелей министрліктің ұсынысымен табиғат ресурстарын пайдалану 

жӛніндегі қолданыстағы заң талаптары бойынша түсініктемелер берілді. 

Қазіргі кезде республикада мемлекеттік ӛкілетті инспекторлар жұмыс істейді. 

Инспекторлардың халықпен байланысын нығайту, экология жӛніндегі 

жергілікті проблемаларды талқылау және нақты шараларды айқындау 

мақсатында олардың аудандар мен қалалардағы есебі тыңдалады. 

Алайда, мемлекет тарапынан қоршаған ортаны қорғауға осындай 

заңдық негізде бақылау жұмыстары жүргізілгенмен, табиғатты пайдалануда 

қамқорлық емес, қорқаулық кӛзқарастың жойыла қоймағанын мойын-

дауымыз керек. Мәселен, Қапшағай қаласындағы бұрынғы ―Вимпекс‖ арақ 

зауытының қалдықтары ауаны ластап, қала тұрғындары мен демалушыларға 

қиындық келтіруде. Сондай-ақ, Іле ауданындағы ―Филипп Морис Қазақстан‖ 

серіктестігі де ӛндіріс қалдықтарын жасырын сақтап, қоршаған ортаға мол 

зиян келтіргені анықталды. Алматы қаласына таяу орналасқан Қарасай, Іле 

және Талғар аудандарының экологиялық жағдайы баса назар аударуды қажет 

етеді.  

Тау аймақтарының бірқатар кӛрікті жері аталған аудандарға қарайды. 

Аудандар территориясындағы шатқалдардың орманы оталып, беткейі 

түзетіліп, шағын тау ӛзендері бойына зәулім үйлер салынып, оның айналасы 
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дуалдармен қоршалып жатқаны жасырын емес. Кез келген тексерушіні 

жолата қоймайды. Олардың қарулы күзетшісі және бар. Сән салтанатты 

сауналар мен моншалардан шыққан лас су тау ӛзендеріне құйылып жатыр. 

Осындай нысандарға уақтылы экологиялық сараптама жасап, заңдық тексеру 

жүргізу мүмкін болмай отыр. 

Қоршаған ортаны ластаушы кәсіпорындарға қарсы кӛп ұзамай тиісті 

заң шаралары қолданылатын болады. Мәжіліс депутаттары "экологиялық 

аудит" туралы тиісті заңдарға түзетулер мен толықтырулар енгізу жӛніндегі 

жобаны қабылдады. Ауа қабатын ластап отырған кәсіпорындарды тексеріп, 

тиісті жазасын беруге бағытталған заң жобасы, тӛменгі палатада қолдау 

тапты. 

Ауа қабатын ластап отырған кәсіпорындардың қызметін тексеріп, 

тиісті шара қолдануға мүмкіндік беретін құжатты, мәжілістің депутаттары 

жалпы отырыста қолдады. Сенат қарауына жіберілген заң жобасы 

қолданыстағы «Қоршаған ортаны қорғау туралы», «Атмосфералық ауа 

туралы», жане «банкроттық туралы» заңнамалық актілерге ӛзгерістер мен 

толықтырулар енгізуді кӛздейді.  

Бүгінгі күнге дейін заңнамалық актілерде тиісті нормалардың болмауы 

салдарынан, экологиялық аудит кеңінен таралмай келген. Аудиторлық 

ұйымдардың іс-қызметі мен экологиялық тексерістердің қажет болатын 

жағдайлары реттелмеген. Осыған орай заң жобасында экологиялық аудит 

ұғымы нақтыланған. Кәсіпорындардың ауа қабатына келтіріп отырған зиян 

кӛлемін анықтау үшін экологиялық тексеріс қажет. 
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ЭКОЛОГИЯЛЫҚ АУДИТ ТҤСІНІГІ, МӘНІ 

 

Дәріс жоспары: 

1. Аудит терминінің мәні 

2. Аудиттің жіктелуі 

3. Экологиялық аудит терминінің мәні 

Мақсаты 

Студенттерге «Экологиялық аудит «түсінігінің мәнің ашып, 

«Экологиялық аудит «терминінің экология саласындағы маңызы туралы 

мәлімет беру 

Тақырып бойынша негізгі ұғымдар: 

Қаржылық есеп беру аудиті, сәйкестік аудиті, салық аудиті, арнаулы 

аудит, экологиялық аудит, оперециялық аудит 

Аудит туралы шыққан басылымдарда «аудит» - деген түінікке әр 

түрлі анықтамарлар берілген. Әрбір автор ӛзінің анықтамасын ӛз тарабынан 

аңықтаған. К. Ш. Дюсембаев «Теория аудита» деген кітабында әр автордың 

13 түрлі анықтамасын келтірген. Біз соның тӛрт түрлісін келтірейік те 

мазмұнын қарастырып талдайық.  

СНГ авторларының «аудитке» берген анықтамалары:  

Осы келтірілген анықтамалардың мазмұнын талдап қарастыратын 

болсақ әр түрлі мазмұнда құралғанын кӛреміз. Соған қарамастан осы 

анықтамаларға бір ғана мақсат қойылады, ол аудиттің мағынасын, негізін 

анықтау. Солай бола тұрса да ешбір анықтамада аудиттің негізгі мақсаты 

ашылмай қалып отыр. Ол Аудиторлық қорытынды туралы. Себебі, қандай да 

бір аудиторлық қортынды жасау. Екіншіден, аудиторлық тексерудің объектісі 

туралы ешқандай автор еске де алмайды. Біздіңше ол үлкен кемшілік. Олай 

дейтініміз, аудиторлық тексеру тапсырушының келісім-шартта кӛрсеткен 

объектісіне ғана жүргізіледі, ол бірден-бір аудит жұмысының негізгі 

принципі. Олай дейтініміз, тапсырушы ӛз субъектісінің шаруашылық 

кӛрсеткішін толық немесе бір бӛлімін аудиттік тексертуге құқылы.  

Кәсіпорын шаруашылығының жеке бір бӛлігін немесе түгелдей 

шаруашылығын қамтитын аудит болса да «алғашқы құжаттарды» тексеру 

немесе «алғашқы есепті» тексеру міндетті түрде жүргізіледі. Аудит процесі 

одан әрі қарай бухгалтерлік есептің жүргізілуімен оның құрылымын-

ұйымдастырылуын тексерумен жалғасатыны объективті жұмыс. Ондай 

болмаған жағдайда аудиттік тексеруді тиянақты, дұрыс жүргізілді деуге 

болмайды. Кейбір авторлардың анықтамаларында осы ойлар орынды 

айтылған деуге болады.  

Кӛптеген авторлар «шаруашылық-табыстылық кӛрсеткіштері» деген 

сӛз құрамын кӛп келтірген. Біздің ойымызша бұл түсініктеме орынды 

айтылған деуге болады. Себебі, объектісі келісім-шарт негізінде мазмұн-

талабына сәйкес анықталады. Кәсіпорын шаруашылығына толық немесе бір 

бӛліміне жүргізілсе де оған жасаған аудиторлық қорытындыда, кәсіпорынның 

«шаруашылық-табыстылық кӛрсеткішімен» байланыстылығы кӛрсетілмесе, 

ондай жағдайда аудиттің негізгі мақсаты орындалмағаны. Нақты, әр елдердегі 
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аудит туралы анықтама берген авторларды қарастыратын болсақ, Англия 

ғалымы Рой Додж ӛзінің ―Краткое руководство по по стандартам и нормами 

аудита‖ кітабында ―аудит – тәуелсіз, дербес тексеру және табыстылық 

ақпарат туралы ӛз пікірін айту‖, - деп анықтама берген. Басқа бір Англиядағы 

белгілі бухгалтерлік есеп, аудит маманы Роджер Адамс ―Аудит негізінде 

кәсіпкерлік ретінде қызмет кӛрсету, қоғам үшін ӛте қажет мәліметтердің 

дұрыстығын анықтаумен, кәсіпорынның табыстылық ақпаратын тексеріп, 

басылымға шыққан міліметтердің шындығын анықтау‖ – деп анықтама 

берген. Америкалық профессор Джек Робертсон ӛзінің монографиясынды 

―Аудит – ол кәсіпорын ақпаратындағы мәліметтердің, пайдаланушылар үшін 

табыстылық ақпарат кӛрсеткіштеріндегі мәліметтік күдікті барынша азайту‖ 

– деп анықтама береді. Осы аты аталған үш автордың ойын 

қорытындылайтын болсақ, англиялық аудит және есеп маманы Роджер Адамс 

ӛз анықтамасында аудиттің мағынасына қоғамдық тұрғыдан қарайтынын 

кӛрсетеді. Бұл ойдың мемлекеттер үшін, әр елдің экономикасының дамуына 

аудит жұмысының атқаратын рӛлін ӛте жоғары деп бағалау. Себебі, аудит 

кәсіпорын шаруашылығының тиянақты дамуына кепілдік беретіні анық. 

Яғни, кәсіпорындардың тиянақты дамуы қамтамасыз етілген жағдайда ол 

елдің экономикасы даму жолында болады деген сӛз. 

 

                                                  Аудиттің жіктелуі 

  

р\с   Критерийлер Түрлері 

1 Ақпаратты пайдаланушыларға 

қатысты 

1-Сыртқы 

2-Ішкі  

2 Заң талаптарына қатысты 1Міндетті 

2Бастамашылық  

3 Аудит обьектілері бойынша 1- Банктік аудит 

2-Сақтандыру компанияларының  аудиті 

3- Биржалар, инвестициялық  

институтар мен зейнетақы қорларының аудиті 

4- Жалпы аудит 

5- Мемлекеттік аудит  

4 Тағайындалуы бойынша 1 Қаржылық есеп беру аудиті 

2 Салықтың аудиті 

3 Сәйкестік аудиті 

4 Операциялық аудиті 

5 Жүзеге асырылу мерзімі 

бойынша 

1. Бастапқы  

2. Келісілген 

6 Тексеру сипаты бойынша 1 Дәлелдеуші 

2 Жүйелі бағытталған 

3 Тәуекелділікке негізделген  аудит 

Қаржылық есеп беру аудиті – барлық елеулі аспектілер бойынша 

дұрыстығы туралы аудиторлық қорытынды беру мақсатында субьектілерінің 
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қаржылық қорытынды есебін тексеру.оны сыртқы аудиторлық фирмалар 

жүргізеді және пайдаланушылардың кең кӛлеміне арналған. 

Сәйкестік аудиті - бұл ұйымның шаруашылық жүйесінде заң актілері 

мен нұсқаушы материалдарының нормаларын, сонымен қатар әкімшілік 

персоналына арналған процедуралар немесе ережелердің сақталуын тексеру. 

Салық аудиті - бұл салықтарды тӛлеудің, есептедің дұрыстығы мен 

толықтығын аудиторлық тексеру, салық саясатын ұсыну. 

Арнаулы аудит - субьект қызметінің жекелеген жақтарын, мемлекет 

алдындағы белгілі бірн норма мен міндеттемелердің сақталуын тексеру. 

Экологиялық аудит - қоршаған ортаның нақты жағдайының басында 

берілген ішкі және сыртқы  экологиялық стандарттар мен нормалардан 

ауытқуын бағалау. 

Оперециялық аудит - басқару үшін тиімділігін, сенімділігімен 

пайдалылығын  бағалау мақсатында ұйымның шаруашылығын, механизімінің 

жекелеген бӛлшектерінің қызмет етуін тексеру. 

Қазақстан Республикасының қоршаған ортаны қорғау туралы заңнын  

20-бабына сәйкес әр бір табиғат пайдаланушы шаруашылық және ӛзгеде 

қызметке белгіленген  экологиялық талаптарды,қолданып жүрген 

стандарттарды, техникалық шарттарды және қоршаған орта сапасының 

нормативтерін сақтауға міндетті  берілген табиғи  үнемді пайдалануға, 

қоршаған ортаға зиян келтірмеуге және басқа қошаған ортаны қорғау және 

табиғи ресурстарды молайту жӛніндегі шараларды белгіленген тәртіппен 

жүргізуге,табиғи ресурстарды пайдаланғаны, қоршаған ортаны ластағаны, 

табиғи ресурстарды қорғағаны мен молайтқаны үшін белгіленген ақыны дер 

кезінде тӛлеуге және заңдарда, контракттарда,  келісім шарттарда кӛрсетілген 

ӛзгеде міндеттерді орындауы тиіс. Экологиялық шаралар ішінде  тӛтенше 

экологиялық табиғи және техногендік  жағдайлардан сақтану болуы мүмкін, 

бұл аталған міндеттердің бәрі кәсіпорыннның экологиялық шараларды 

қолдану  бір жағынан міндетті болса, екінші жағынан  оның қызметінің 

тұрақтылығына, экологиялық әсерін тигізбей қоймайды. 

Сондықтан кәсіпорын қызметін және табиғи ресурстарды  ұтымды 

пайдалануды және  техногендік және табиғи тӛтенше экологиялық 

жағдайларын  сақтауды және алдын алу шараларын обьективті және 

мамандандырылған тәуелсіз бағалауды талап етеді.  

Кәсіпорын қызметінің қоршаған ораны қорғау,табиғи ресурстарды  

ұтымды пайдалану, табиғи және техногенді тӛтенше жағдайлар туралы 

заңдарға сәйкестігін бағалау керектігінен эклогиялық аудит пайда болды. 

«Роснефть» мұнай концерні акциясының бір бӛлігін АҚШ-қа  сатуға 

дайындаган кезде экологиялық аудит жүргізу кӛзделген.   

Еуропа және солтүстік Америка  елдері 70жылдары қоршаған ортаға 

келтірілген зиян үшін заңдылық жауапқа тартыла бастады.Соның салдарынан 

олар қосымша шығынға ұшырады. Бұл жағдай олардың кәсіпкерлікте 

қоршаған ортаны пайдалану қызметінің қоршаған ортаны пайдалану 

заңнамаларына сәйкестігін бағалауды қажет етті.  
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80-жылдары экологиялық аудит ӛндірістің ішкі әкімшілік басқару жуйесінде 

де қолдана басталады.  

Канада,Ұлыбританияда,Нидерландияда,АҚШ-та,Швеция елдеріне 

экологиялық аудит кең ӛріс тапты. 1984 жылы АҚШ-тың қоршаған ортаны 

қорғау жӛніндегі Ұлттық агентстовасы  федеральдық ведомоства  ушін 

экологиялық аудиттық тұжырымдамасын дайындаған, оны басшылыққа алып 

бұл агентево АҚШ-тың энергетика министрлігінде, Аэронавтика және космос 

кеңестігі жӛніндегі ұлттық басқармасында экологиялық аудит жүргізген. 

Қазіргі кезде халыкаралық даму банкетері шет елдердегі 

қаржыландырылған компаниялардың табиғатты қорғау қызметін бағалау 

үшін арнайы экологиялық аудит жүргізіп алады. Қазақстан Республикасында 

аудит әлі кең тарамаған. 

 Экологиялық аудит терминіне анықтама беретін болсақ  - 

аудиттелетiн субъектiлердiң шаруашылық және ӛзге де қызметiн 

экологиялық тәуекелдердi анықтау мен бағалауға және олардың қызметiнiң 

экологиялық қауiпсiздігі деңгейiн арттыру жӛнiнде ұсыныстар әзiрлеуге 

бағытталған тәуелсiз тексеру болып табылады.  

Экологиялық аудитті тапсырысшымен шарт негізінде тәуелсіз адамдар 

мен аудиторлық ұйымдар жүргізеді. Заңдарда белгіленген жағдайларда 

экологиялық аудит міндетті болып табылады. 

Экологиялық аудитті жүргізуге шетелдік аудиторлар мен аудиторлық 

ұйымдар тартылуы мүмкін. Экологиялық аудиторлық қызмет мемлекеттік 

лицензиялауға жатады, ал біліктілік комиссиясы аттестациялаған және 

Қазақстан республикасы аумағында аудиторлық қызметпен айналасуға 

біліктілік куәлігін алған жеке немесе заңды тұлға экологиялық аудитор болып 

табылады. 

Экологиялық аудитормен немесе экологиялық аудиторлық ұйыммен 

экологиялық аудит жүргізуге шарт жасасқан жеке немесе заңды тұлға 

аудиттелетін субъект болып табылады. Экологиялық аудит аудителеттін 

субъектілердің қоршаған ортаға әсер ету туралы есептілігіне талдау жасау 

жолымен жүргізіледі. 

Экологиялық аудитті жүргізу кезіңде: 

- Қоршаған ортаға әсер туралы ұсынылған есептіліктің дұрыстылығын 

тексеру; 

- Ӛндірістілік технологиялық процестің экологиялық талаптарға сәйкес 

келуін бағалау; 

- Ӛндірістік мониторинг пен бақылау жүйесінің экологиялық талаптарға 

сәйкес келуін бағалау; 

- Қызметкерлердің біліктілік деңгейін бағалау мақсатында арнайы 

зерттеулер мен ӛлшемдер жасалуы мүмкін. 

Аудиттелетін субъектілердің шаруашылық және ӛзге де қызметін 

экологиялық тәуекелдерді анықтауға, бағалауға және олардың қызметінің 

экологиялық қауіпсіздік деңгейін арттыру жӛнінде ұсынымдар әзірлеуге 

бағытталған тәуелсіз тексеруді жүзеге асыратын жеке тұлға экологиялық 

аудитор болып табылады. I санаттағы аудиттелетін субъектілердің 
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шаруашылық және ӛзге де қызметін осы Кодекстің 40-бабына сәйкес 

тексеру қоршаған ортаны қорғау саласындағы жұмыстарды орындау мен 

қызметтер кӛрсетуге арналған лицензияның негізінде жүзеге асырылады . 

Экологиялық аудитор экологиялық аудиторлық қызметтi дара 

кәсiпкер немесе экологиялық аудиторлық ұйымның қызметкерi ретiнде 

жүзеге асыруға құқылы. 

Экологиялық аудиторлар, экологиялық аудиторлық ұйымдар және 

аудиттелетін субъектілер арасындағы қарым-қатынастар Қазақстан 

Республикасының азаматтық заңнамасына сәйкес экологиялық аудит 

жүргізуге арналған шарттың негізінде туындайды. 

Экологиялық аудит экологиялық аудитті жүргізу жоспарына сәйкес 

жүргізіледі, оны экологиялық аудитор ол тапсырыс берушімен және 

аудиттелелін субъектімен келісіледі. Экологиялық аудит жүргізуді жоспарлау 

кезіңде тараптар экологиялық аудиторлар палатасы бекіткен, ұсынымдық 

сипатта болатын экологиялық аудитті жүргізу жоспарының үлгілік нысанын 

басшылыққа алады.  

    

 Бекіту сҧрақтары 

1. Аудит дегеніміз не? 

2. Экологиялық аудит дегеніміз не? 

3.Экологиялық аудит терминінің пайда болу тарихы 

 Ҧсынылған әдебиеттер  

1. Қазақстан Республикасының Экологиялық кодексі 

2.Кабушко А.М. Экономика природопользования: Учебное пособие - Мн.: 

Академия при Президенте Республики Беларусь, 2000 - 121с. 

3..Марцуль В.Н. Экологический аудит/ информационный бюллетень №2 (40) 

- Мн.: ―Белниц Экологии‖,2003 - 25с. 

4.Шимова О.С., Соколовский Н.К. Основы экологии и экономика 

природопользования: Учебник. - Мн.: БГЭ 1.  Авраменко И.М. Экологическое 

право. Белгород, 2001. 

 

 

ЭКОЛОГИЯЛЫҚ АУДИТТІ ЖҤРГІЗУДІҢ САТЫЛАРЫ 

 

Дәріс жоспары 

1. Экологиялық аудитті жүргізудің сатылары 

2. Аудиттің негізгі принциптері 

Мақсаты 

 Студенттерге экологиялық аудитті жүргізу сатылары туралы мәлімет 

беру, және аудиттің негізгі принциптерімен таныстыру. 

Экологитялық аудитті жүргізу 9 сатыдан тұрады. Бұл сатыларды 

қарастыратын болсақ:  

1.Аудиттелетін субъектімен алдын ала танысу; 

2. Аудит жүргізу жоспарын әзірлеу; 

3. Қажетті ақпаратты жинау және жүйелеу; 
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4. Аудиттелетін субъектіні қарап тексеру және оның қызметкерлеріне сауал 

жүргізу; 

5. Арнайы зерттеулер жүргізу;  

6. Арнайы зерттеулер кӛлемін айқындау; 

7. Экологиялық тәуекелдерді айқындау; 

8. Экологиялық қауіпсіздік деңгейін арттыру жӛнінде ұсыныстар әзірлеу; 

9. Экологиялық аудиторлық есеп жасау болып табылады. 

Экологиялық аудит жүргізудің жоспарлау үшін экологиялық аудитор 

аудиттелетін субъектінің ерекшеліктерімен алдын-ала танысады. Қажетті 

ақпаратты жинау мен жүйелеу аудиттелетін субъектіде және де ӛзге де 

ұйымдарда жүргізіліледі.  

Аудиттелетін субъектіні қарап тексеру және оның қызметкерлеріне сауал 

жүргізу құжаттаманың аудиттелетін субъектінің нақты жай-күйіне сәйкес 

келуін бағалау, аудиттелетін субъекті мамандарының біліктілігін айқындау, 

аудиттелетін субъекті қызметінің тиімділігін жақсарту үшін ұсыныстар 

әзірлеу мақсатында жүргізіледі.  

 Аудиттің негізгі принциптері 

Аудит жұмысы нақты принциптерді сақтау арқылы жүргізледі.  

1. Ғылыми негізделігі. Аудиттің ғылыми негізгі оның 

методалогиасының диалектиалық әдісімен дамиды.  

2.Объективтілік. Бұл қағида ойлану, тек қана фактіге сүйену арқылы 

ғана тұжырым жасау. Аудитор шыншыл, бұрмалаушылыққа бармайтын, 

тазалық ұстайтын маман болу керек. Ол ӛзінің аудиторлық қортындысына 

кәсіпорыннның табыстылық ақпаратын шыншылдықпен тексеріп, объективті 

кӛрсеткіштерін анықтауға міндетті. Оның қортындысы ешқандай 

күндіктенбеушілікке немесе сенбеушілік жол бермейтін дәлелді болу қажет.  

3. Дербестілік. Қоғам тану жолында аудитордың статусы ӛз бетінше 

дербес деп танылған. Оған себеп ол бірінші ден, тапсырушыға тәуелді емес, 

ӛйткені ол тӛлем алуына алдын тапсырушыға тәуелді емес, ӛйткені ол онда 

тӛлем алуына алдын ала келісіп қояды, екіншіден, оның жұмысын 

мемлекеттік аудит заңы мойындайды, үшіншіден, тапсырушы мен 

аудитордың түпкі мақсаты бір. Олардың ӛзара келісім -шарт бойынша 

анықтайтыны тек қана шындық.  Аудитордың дербестігін қорғау үшін арнайы 

шаралар қолданылады: аудиторларды ротациялау, аудитор соты, мемлекеттік 

аудитор тағайындау, мемлекеттік аудитор департаментін, аудитор комитетін 

құру.  

Қорыта келгенде, аудит стратегиясын кеңейту тұрғысына арнайы институттар 

ашу қажет, аудитті жүргізу жұмысын жетілдіру қажет. Біздің ойымызша 

сондай жұмыстарды іске асыру үшін Мемлекеттік Қаржы Министірлігі, аудит 

платасы, бухгалтерлер ассоциациясы кӛмектесуі қажет. 

4. Кәсіби біліктілік. Аудит жұмысын ӛте жоғары деңгейдегі мамандар 

жүргізуі қажет, ол теориялық және практикалық жағынан ӛте білімді маман 

болуы және арнайы аудит әдістерін жақсы біліуі қажет. Ол тексеру 

жұмысына машықтанған болуы керек. Аудитор ӛз жұмысына қажетті ереже 

нұсқауларын ӛте жақсы біліп іс жүзінде қолдана білуі қажет. Аудитор ӛз 
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жұмысына анализ жасауда, сараптау жүргізуде, компьютермен жұмыс 

істеуде, әбден машықтанған болуы қажет. Ол барлық тексерушіге сене 

бермеуі керек, тек ӛзі тексеріп кӛзі жетпеиінше ешқандай қорытынды 

жасамауы керек.  

5. Сенімділік, сӛзге берік болуы (конфиденциальность) Аудитор ӛз 

жұмысының комиссиялық құпиалығын сақтауға міндетті. Үшінші жаққа ӛз 

мәліметін ерекше жағдайда ғана хабарландыруға, тапсырушымен жазбаша 

келісім жасау арқылы беруге құқылы.  

6. Тез-жеделдік принципі. Аудитордың жеделдігі ол ӛз жұмысының 

тез, тианақты орындаудан тапсырушыға аудит материалын уақытымен 

тапсыру. Аудиттің тез, жедел жүргізілуіне екі түрлі себеп бар. Бірінші, аудит 

жүргізу уақыты нақты белгіленбегендіктен, екіншіден, аудит үшін тӛлем сол 

жұмыс уақытымен есептелінеді. 

Экологиялық аудиторлар және экологиялық аудиторлар палатасы 

(құқықтары, міндеттері) 

Экологиялық аудиторлық қызмет - экологиялық аудиторлар мен 

экологиялық аудиторлық үйымдардың Қазақстан Республикасының 

лицензиялау туралы заңдарына сәйкес берілетін лицензия негізінде жүзеге 

асыратын экологиялық аудит жүргізу жӛніндегі кәсіпкерлік қызметі. 

Экологиялық аудиттің басты қызметтері: 

- қоршаған ортаны қорғау аумағында фирма қызметінің және онымен 

декларацияланатын саясаттың экологиялық заңнамаға сәйкестігін анықтау, 

бұл қызметтің пайда табуға бағыттылған экономикалық мақсаттарға 

сәйкестігін белгілеу; 

- кәсіпорында экологиялық менеджемент жүйесі қандай дәрежеде 

орындалатынын анықтау;  

- кәсіпорын басқармасына қоршаған ортаны қорғау аумағында білікті 

шешім қабылдауға мүмкіндік беретін ақпаратпен қамтамасыз ету; 

- жұмысшыларды  мүмкін болатын зиянды әсерлерден қорғау; 

- қоршаған ортаға қауіп тӛндіруі мүмкін қандай да бір жағдайда 

фирмаға кездесетін тәуекелдің пайда болу мүмкіндігін талдау; 

- фирманың қоршаған ортаға нақты әсерін анықтау; 

- фирманы оның экологиялық саясатын жетілдіруге итермелеу [2]. 

Экологиялық аудит жүргізудің екі негізгі мақсатын атап кӛрсетуге 

болады: біріншіден, фирманың экологиялық қызметі және оның бекітілген 

стандарттарға сәйкестігі туралы барлық қызығушылығы бар сыртқы 

пайдаланушыларға сәйкес ақпарат ұсыну; екіншіден, аудиторлық тексеру 

барысында ұйымның эко менеджментін және эко бақылауын жетілдіру 

бойынша пайдалы ұсыныстар жасалуы мүмкін.  

Экологиялық аудиторлық қызметті жүзеге асыруға аттестациядан ӛткен 

жэне Қазақстан Республикасының Үкіметі белгілеген тэртіппен лицензия 

алған жеке түлға экологиялық аудитор болып табылады. Экологиялық 

аудитор жеке кәсіпкер ретінде не экологиялық аудиторлық үйымның 

қызметкері ретінде экологиялық аудиторлық қызметті жүзеге асыруға 

қүқылы. 
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Экологиялық аудиторлық үйым - экологиялық аудиторлық қызметті 

жүзеге асыру үшін, ӛндірістік кооператив пен мемлекеттік кэсіпорыннан 

басқа, кез келген үйымдық-қүқықтық нысанда қүрылған коммерциялық 

үйым. Шетелдік экологиялық аудиторлық үйымдар Қазақстан 

Республикасында тиісті экологиялық аудиторлық үйымдар - Қазақстан 

Республикасының резиденттері қүрылған жағдайда ғана экологиялық 

аудиторлық қызметті жүзеге асыра алады. Экологиялық аудиторлық ұйым 

жауапкершілігі шектеулі серіктестіктің ұйымдық-құқықтық нысанында 

құрылған, аудиттелетін субъектілер қызметінің экологиялық қауіпсіздігін 

анықтау мен бағалауға бағытталған, олардың шаруашылық және ӛзге де 

қызметін тәуелсіз тексеруді жүзеге асыратын коммерциялық ұйым болып 

табылады. I санаттағы аудиттелетін субъектілердің шаруашылық және ӛзге 

де қызметін осы Кодекстің 40-бабына сәйкес тексеру қоршаған ортаны 

қорғау саласындағы жұмыстарды орындау мен қызметтер кӛрсетуге 

арналған лицензияның негізінде жүзеге асырылады. 

Шетелдiк экологиялық аудиторлық ұйымдар Қазақстан 

Республикасында экологиялық аудиторлық қызметтi тиiстi экологиялық 

аудиторлық ұйымдарды - Қазақстан Республикасының резиденттерiн құрған 

кезде ғана жүзеге асыра алады. 

Экологиялық аудиторлық ұйымның құрамындағы экологиялық 

аудиторлардың саны үш адамнан кем болмауға тиiс. 

Экологиялық аудиторды немесе экологиялық аудиторлық ұйымды 

қоршаған ортаны қорғау саласындағы уәкілетті органның талап-арызы 

бойынша сот тәртібімен жүзеге асырылатын, экологиялық 

аудиторлық қызметпен айналысуға арналған лицензияның қолданылуын 

тоқтатуға әкеп соғады. 

 Экологиялық аудиторлар мен экологиялық аудиторлық ұйымдар: 

1) экологиялық аудиттi жүргiзудiң әдiстерiн дербес айқындауға;   

2) экологиялық аудиттi жүргiзуге арналған шарттың талаптарын орындау 

үшiн қажеттi құжаттаманы алуға және тексеруге;  

3) экологиялық аудиттi жүргiзуге қатысуға осы Кодекстiң 92-бабында 

кӛрсетiлген адамдардан басқа әртүрлi кәсiп мамандарын шарттық негiзде 

тартуға; 

 4) аудиттелетiн субъект экологиялық аудиттi жүргiзуге арналған шарттың 

талаптарын бұзған жағдайда, экологиялық аудиттi жүргiзуден не 

экологиялық аудиторлық есептi беруден бас тартуға құқылы. 

 

Бекітілетін сҧрақтар  

1.Аудиттелетін субьект дегенміз қандай тұлға? 

2.Аудиттің «ғылыми негізделігі» принцпінің мәнін аш. 
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ЭКОЛОГИЯЛЫҚ АУДИТОРЛАР (ҚҦҚЫҚТАРЫ, МІНДЕТТЕРІ) 

 

Дәріс жоспары 

1. Экологиялық аудиттің басты қызметтері 

2. Экологиялық аудиторлар  

3. Экологиялық аудиторлық ұйым 

4. Экологиялық аудиторлардың және экологиялық аудиторлық 

ұйымдардың мiндеттерi 

5. Экологиялық аудиттi жүргiзу құқығын шектеу 

Мақсаты 

Студенттерге экологиялық аудиторлар және аудиторлар палатасы, 

міндеттері мен құқықтары туралы мәлімет беру. 

Экологиялық аудиторлық қызмет - экологиялық аудиторлар мен 

экологиялық аудиторлық үйымдардың Қазақстан Республикасының 

лицензиялау туралы заңдарына сәйкес берілетін лицензия негізінде жүзеге 

асыратын экологиялық аудит жүргізу жӛніндегі кәсіпкерлік қызметі. 

Экологиялық аудиттің басты қызметтері: 

- қоршаған ортаны қорғау аумағында фирма қызметінің және онымен 

декларацияланатын саясаттың экологиялық заңнамаға сәйкестігін анықтау, 

бұл қызметтің пайда табуға бағыттылған экономикалық мақсаттарға 

сәйкестігін белгілеу; 

- кәсіпорында экологиялық менеджемент жүйесі қандай дәрежеде 

орындалатынын анықтау;  

- кәсіпорын басқармасына қоршаған ортаны қорғау аумағында білікті 

шешім қабылдауға мүмкіндік беретін ақпаратпен қамтамасыз ету; 

- жұмысшыларды  мүмкін болатын зиянды әсерлерден қорғау; 

- қоршаған ортаға қауіп тӛндіруі мүмкін қандай да бір жағдайда 

фирмаға кездесетін тәуекелдің пайда болу мүмкіндігін талдау; 

- фирманың қоршаған ортаға нақты әсерін анықтау; 

- фирманы оның экологиялық саясатын жетілдіруге итермелеу [2]. 

Экологиялық аудит жүргізудің екі негізгі мақсатын атап кӛрсетуге 

болады: біріншіден, фирманың экологиялық қызметі және оның бекітілген 

стандарттарға сәйкестігі туралы барлық қызығушылығы бар сыртқы 

пайдаланушыларға сәйкес ақпарат ұсыну; екіншіден, аудиторлық тексеру 

барысында ұйымның эко менеджментін және эко бақылауын жетілдіру 

бойынша пайдалы ұсыныстар жасалуы мүмкін.  

Экологиялық аудиторлық қызметті жүзеге асыруға аттестациядан ӛткен 

жэне Қазақстан Республикасының Үкіметі белгілеген тэртіппен лицензия 

алған жеке түлға экологиялық аудитор болып табылады. Экологиялық 

аудитор жеке кәсіпкер ретінде не экологиялық аудиторлық үйымның 
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қызметкері ретінде экологиялық аудиторлық қызметті жүзеге асыруға 

қүқылы. 

Экологиялық аудиторлық үйым - экологиялық аудиторлық қызметті 

жүзеге асыру үшін, ӛндірістік кооператив пен мемлекеттік кэсіпорыннан 

басқа, кез келген үйымдық-қүқықтық нысанда қүрылған коммерциялық 

үйым. Шетелдік экологиялық аудиторлық үйымдар Қазақстан 

Республикасында тиісті экологиялық аудиторлық үйымдар - Қазақстан 

Республикасының резиденттері қүрылған жағдайда ғана экологиялық 

аудиторлық қызметті жүзеге асыра алады. Экологиялық аудиторлық ұйым 

жауапкершілігі шектеулі серіктестіктің ұйымдық-құқықтық нысанында 

құрылған, аудиттелетін субъектілер қызметінің экологиялық қауіпсіздігін 

анықтау мен бағалауға бағытталған, олардың шаруашылық және ӛзге де 

қызметін тәуелсіз тексеруді жүзеге асыратын коммерциялық ұйым болып 

табылады. I санаттағы аудиттелетін субъектілердің шаруашылық және ӛзге 

де қызметін осы Кодекстің 40-бабына сәйкес тексеру қоршаған ортаны 

қорғау саласындағы жұмыстарды орындау мен қызметтер кӛрсетуге 

арналған лицензияның негізінде жүзеге асырылады. 

Шетелдiк экологиялық аудиторлық ұйымдар Қазақстан 

Республикасында экологиялық аудиторлық қызметтi тиiстi экологиялық 

аудиторлық ұйымдарды - Қазақстан Республикасының резиденттерiн құрған 

кезде ғана жүзеге асыра алады. 

Экологиялық аудиторлық ұйымның құрамындағы экологиялық 

аудиторлардың саны үш адамнан кем болмауға тиiс. 

Экологиялық аудиторды немесе экологиялық аудиторлық ұйымды 

қоршаған ортаны қорғау саласындағы уәкілетті органның талап-арызы 

бойынша сот тәртібімен жүзеге асырылатын, экологиялық 

аудиторлық қызметпен айналысуға арналған лицензияның қолданылуын 

тоқтатуға әкеп соғады. 

 Экологиялық аудиторлар мен экологиялық аудиторлық ұйымдар: 

1) экологиялық аудиттi жүргiзудiң әдiстерiн дербес айқындауға;   

2) экологиялық аудиттi жүргiзуге арналған шарттың талаптарын орындау 

үшiн қажеттi құжаттаманы алуға және тексеруге;  

3) экологиялық аудиттi жүргiзуге қатысуға осы Кодекстiң 92-бабында 

кӛрсетiлген адамдардан басқа әртүрлi кәсiп мамандарын шарттық негiзде 

тартуға; 

 4) аудиттелетiн субъект экологиялық аудиттi жүргiзуге арналған шарттың 

талаптарын бұзған жағдайда, экологиялық аудиттi жүргiзуден не 

экологиялық аудиторлық есептi беруден бас тартуға құқылы. 

Экологиялық аудиторлардың және экологиялық 

аудиторлық ұйымдардың мiндеттерi 

      Экологиялық аудиторлар мен экологиялық аудиторлық ұйымдар: 

1) экологиялық аудиттi жүргiзудiң мүмкiн еместiгi жӛнiнде хабарлауға;  

2) аудиттелетiн субъектiден алынған, сондай-ақ экологиялық аудиттi 

жүргiзу процесiнде жасалған құжаттардың сақталуын қамтамасыз етуге;  
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3) аудиттелетiн субъектiге экологиялық аудит нәтижесiнде құжаттардың 

Қазақстан Республикасының заңнамасында белгiленген талаптарға сай 

келмеуiнiң анықталғаны туралы хабарлауға;  

4) экологиялық аудиторлық есептердiң, сондай-ақ экологиялық аудиттi 

жүргiзу кезiнде алынған және коммерциялық немесе заңмен қорғалатын 

ӛзге де құпия болып табылатын мәлiметтердiң құпиялылығын сақтауға;  

5) қоршаған ортаны қорғау саласындағы уәкiлеттi органға мiндеттi 

экологиялық аудит нәтижесiнде анықталған Қазақстан Республикасы 

экологиялық заңнамасының бұзылуы жӛнiнде хабарлауға; 

6) экологиялық аудиттi жүргiзуге арналған шарт бойынша 

мiндеттемелерден туындайтын ӛзге де талаптарды орындауға мiндеттi.  

Экологиялық аудиттi жүргiзу құқығын шектеу 

Экологиялық аудиторлық ұйымның немесе экологиялық 

аудитордың:  

- экологиялық аудиторлық ұйым немесе экологиялық аудитор ӛзiнiң 

қатысушысы, кредиторы болып табылатын тапсырыс берушiлерге; 

-  орындаушылары аудиттелетiн субъектiмен еңбек қатынастарында 

тұратын немесе оның лауазымды адамдарының, сондай-ақ аудиттелетiн 

субъектi акцияларының он және одан да кӛп процентiн (немесе жарғылық 

капиталға қатысу үлесiн) иеленген акционердiң (қатысушының) жақын 

туыстары немесе жекжаттары болып табылатын жағдайда;  

- орындаушыларының аудиттелетiн субъектiде жеке мүлiктiк мүдделерi бар 

болса;  

- егер, экологиялық аудит жүргiзу жӛнiндегi мiндеттемелердi 

қоспағанда, экологиялық аудиторлық ұйымның немесе экологиялық 

аудитордың аудиттелетiн субъектi алдында немесе аудиттелетiн субъектiнiң 

олардың алдында ақшалай мiндеттемелерi болса, экологиялық аудит 

жүргiзуiне тыйым салынады.  

Экологиялық аудиторларды аттестациялау: 

1) Экологиялық аудит жүргізуге қажетті біліктілікті растау жӛнінде мезгіл-

мезгіл жүргізілетін рэсім экологиялық аудиторларды аттестациялау болып 

табылады. 

2) Экологиялық    аудиторларды    аттестациялауды    біліктілік    комиссиясы 

жүргізеді[4].  

Ӛнімді аудиттеу жүйелері 

Экологиялық аудит жүргізуге қажетті біліктілікті растау жӛнінде 

мезгіл-мезгіл жүргізілетін рэсім экологиялық аудиторларды аттестациялау 

болып табылады. Экологиялық аудиторларды аттестациялауды біліктілік 

комиссиясы жүргізеді. 

Аудиттеуді жүргізу тэртібіне мыналар жатады: 

- аудиттеуге мэлімдемелер беруді; 

- мэлімдеме бойынша шешім қабылдау; 

- шаруашылық келісім шартының ресімдеуі; 

- нормативтік қойылған нақты кӛрсеткіштерінің сэйкестігінің тексеруі; 

- ӛнімнің экологиялық тазалығының сапасының (есептеу ) багасы; 
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- аудитті беруі туралы шешім қабылдау; 

- ресімдеу, тіркеуді жэне аудиттің беруін; 

- сәйкестік белгісінің қолдану құқығының аудиттің ұстаушысына беру; 

- ипспекциялық бақылауды жүзеге асыру; 

-    түзететін шаралардың ӛңдеуге араласуы қойылған талаптардың 

бқзушылығында және олардың орындауына бақылау. 

Мәлімдеуші сертификацияға мәлімдемемен тіркелген аудиттеу 

жӛніндегі органға барады. 

Мәлімдеуші аудиттеу бойынша бірнеше органдар болған жағдайда кез 

келген органға мәлімдемені бағыттауға құқықты. 

Аудиттеу жӛнінде мәлімдеме алған орган оны 2 жұма аралығында 

қарастырып, келісілген жағдайда келісімшарт қүжаттарын жібереді. 

Аудиттеу жӛніндегі органның қолы қойылған келісім шартын 

мэлімдеуші алғаннан кейін экологиялық аудиттеу іске асырылады. 

  

Бекітілетін сҧрақтар 

1.Экологиялық аудитор тұлғасының міндеттері 

2.Экологиялық аудиторлық ұйымдардың құқықтары 

Ҧсынылған әдебиеттер 

1.  Реймерс Н.Ф. Природопользование: Словарь-справочник. М., 2008. 

Байдаков С.Л., Серов Г.П. Экологический аудит: Постатейный комментарий к 

Федеральному закону «Об аудиторской деятельности». М.: Ось, 2002. -89с. 

2.Концепция федерального Закона «Об экологическом аудите». 

3.Федорова О.Ю. Методическое пособие по курсу «Правоведение». Ростов-

на-Дону, 2006. -50с. 

4.Федорова О.Ю. Роль дисциплины «Экологическое право в подготовке 

экологов» // Сб. тр. II науч.-практ. конф. ―Экологические проблемы. Взгляд в 
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ӚНІМДІ АУДИТТЕУ ЖҤЙЕЛЕРІ 

 

Дәріс жоспары 

1. Ӛнімді аудиттеу жүйелері 

2. Аудиттеуді жүргізу тәртібі 

Мақсаты 

Студенттерге ӛнімді аудиттеу жүйелері, аудитті жүргізу тәрібі туралы 

мағлұматтар беру. 

Ӛнімді аудиттеу жүйелері 

Экологиялық аудит жүргізуге қажетті біліктілікті растау жӛнінде 

мезгіл-мезгіл жүргізілетін рэсім экологиялық аудиторларды аттестациялау 

болып табылады. Экологиялық аудиторларды аттестациялауды біліктілік 

комиссиясы жүргізеді. 

Аудиттеуді жүргізу тәртібіне мыналар жатады: 

- аудиттеуге мәлімдемелер беруді; 
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- мэлімдеме бойынша шешім қабылдау; 

- шаруашылық келісім шартының ресімдеуі; 

- нормативтік қойылған нақты кӛрсеткіштерінің сэйкестігінің тексеруі; 

- ӛнімнің экологиялық тазалығының сапасының (есептеу ) багасы; 

- аудитті беруі туралы шешім қабылдау; 

- ресімдеу, тіркеуді жэне аудиттің беруін; 

- сэйкестік белгісінің қолдану қүқығының аудиттің үстаушысына беру; 

- ипспекциялық бақылауды жүзеге асыру; 

-    түзететін шаралардың ӛңдеуге араласуы қойылған талаптардың 

бүзушылығында жэне олардың орындауына бақылау. 

Мәлімдеуші сертификацияға мәлімдемемен тіркелген аудиттеу 

жӛніндегі органға барады. 

Мәлімдеуші аудиттеу бойынша бірнеше органдар болған жағдайда кез 

келген органға мәлімдемені бағыттауға құқықты. 

Аудиттеу жӛнінде мәлімдеме алған орган оны 2 жұма аралығында 

қарастырып, келісілген жағдайда келісімшарт қүжаттарын жібереді. 

Аудиттеу жӛніндегі органның қолы қойылған келісім шартын 

мэлімдеуші алғаннан кейін экологиялық аудиттеу іске асырылады. 

Мәлімдеуші мәлімдеме бойынша теріс шешім қабыдаған жағдайда 

дәлелді ақауды кӛрсетіп, кері бағыттайды. Аудиттелетін субъект: 

1) міндетті экологиялық аудит жүргізуді ұйымдастыруға; 

2)  экологиялық аудитті уақтылы жэне сапалы жүргізу үшін 

экологиялық аудитор мен экологиялық аудиторлық үйымға жағдай жасауға; 

3)    экологиялық аудиторға немесе экологиялық аудиторлық үйымға 

экологиялық аудит жүргізу үшін қажетті толық жэне дүрыс қүжаттаманы, 

ӛзге де ақпаратты табыс етуге, ауызша немесе жазбаша нысанда түсінік 

беруге; 

4)  қоршаған ортаға эсер ету туралы дүрыс есептілікті жэне 

экологиялық аудит жүргізу үшін қажетті ӛзге де қүжаттарды табыс етуге; 

5)  егер экологиялық аудит жүргізуге арналған шартта ӛзгеше 

кӛзделмесе, экологиялық аудитордың немесе экологиялық аудиторлық 

үйымның қызметін шектемеуге; 

6)  экологиялық аудитордың немесе экологиялық аудиторлық үйымның 

талап етуі бойынша қажетті ақпарат алу үшін үшінші түлғалардың атына ӛз 

атынан жазбаша сауал жіберуге; 

7) экологиялық аудиторлардың немесе экологиялық аудиторлық 

үйымның кӛрсететін қызметтеріне ақы тӛлеуді қамтамасыз етуге; 

8)   экологиялық аудит жүргізуге арналған шарттың міндеттемелерінен 

туындайтын ӛзге де талаптарды орындауға міндетті [7]. 

Инспекциялық бақылауды ӛндірісте келісімшарт негізінде аудит 

жүргізген аудиторлық үйым жасайды. 

Мемлекеттік бақылаудың органдары, қоғамдық үйымдар, тағы басқа 

үйымдардың кінэ тағулары туралы сенімді мэліметтің түсуін жағдайда 

инспекциялық бақылау жүргізіледі. 
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Әдеттегідей ипспекциялық бақылау жүмыстардың келесі түрлерінде 

болады: 

- куәлік берілген ӛнім туралы түсетін мэліметтің талдауы; 

- инспекциялық бақылау ӛткізу үшін комиссияның құрылуы; 

- ӛндірістердің тексеруін ӛткізу; 

- бақылаудың нэтижелері жэне шешім қабылдау ресімдеу. 

Ипспекциялық бақылауды ӛткізуде және кінә тағуларда мәні мен 

ауқымдылығын есепке алуға керек. 

Ипспекциялық бақылаудың нәтижелері акттермен бекітіледі. Оның 

негізінде аудит талаптарына нақты факторлардың сәйкестігінің бағасы 

қойылған бүрын берілген сертификаттың эсерінің сақтауының мүмкіндігі 

туралы шешімқабылданады. Аудиттеу актісі аудиттау жӛніндегі органда 

сақталады, оның кӛшірмесі аудит ӛткізушіге бағытталады. 

Ипспекциялық бақылаудың нәтижелері берілген аудиттің актісінде 

кӛрсетіледі. 

Ипспекциялық бақылаудың нәтижелері бойынша келесі шешімдерден 

бір қабылдана алады: 

- аудиттің әсерін сақтау; -аудиттің әсерін тоқтаттыру; -аудиттің әсерін 

бұзу. 

Инспекциялық бақылау нәтижелері бойынша, егер қойылған бір айдың 

ішінде шеттете алынатын аудит талаптарынан ауытқу орын алса, аудит 

тоқтатыла тұрады. Кәсіпорын аудиторлармен бірге табылған 

бұзушылықтарды жою үшін шаралар дайындайды. Осы шараларды 

ӛткізгеннен кейін аудиторлық үйым аудит қызметін ары қарай созады. 

Аудит қызметін жою мына жағдайларда болады: шаралар бір немесе 

екі ай ішінде толық атқарылмаса, ӛндірістегі технологиялық процесс ӛзгерген 

жағдайда. 

Бұрынғы аудит күші жойылса, жаңа аудит жүргізілуі тиіс. Экологиялық   

аудиторлық  ұйымның   құрылтайшылары,   қатысушылары, кредиторлары   

болып   табылатын   не   осы   экологиялық   аудиторлық   үйым 

құрылтайшысы,     қатысушысы,     кредиторы     болып    табылатын    

тапсырыс берушілерге экологиялық аудиторлық үйымның экологиялық аудит 

жүргізуіне тыйым салынады. 

Егер экологиялық аудиторлар: 

аудиттелетін субъект басшысының, сондай-ақ құрылтайшысының 

немесе аудиттелетін субъект жарғылық капиталының он проценттен астамын 

иеленетін қатысушының жақын туыстары немесе жекжаттары болған; 

аудиттелетін субъектінің қызметкерлері, қатысушылары, лауазымды 

түлғалары болган немесе онда жеке мүліктік мүдделері бар болган 

жагдайларда, олардың экологиялық аудит жүргізуіне тыйым салынады. 

Экологиялық аудиторлардың - жеке кәсіпкерлердің, мынадай 

жағдайларда, егер: 

аудиттелетін субъект балансы активтерінің сомасы жылына орташа 

есеппен алғанда тиісті қаржы жылына арналған республикалық бюджет 
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туралы заңда белгіленген айлық есептік кӛрсеткіштің 40000 еселенген 

мӛлшерінен асатын заңды түлға болса; 

аудиттелетін субъектінің қызметі міндетті экологиялық аудит 

жүргізілуге жататын болса, экологиялық аудит жүргізуіне тыйым салынады 

[8]. 

      

Бекітілетін сҧрақтар 

1.Қандай жағдайларда аудиторларға эуологиялық аудит жүргізуге тыйым 

салынады? 

2.Экологиялық аудит жүргізу тәртібі қандай? 

Ҧсынылған әдебиеттер  

1.  Пахомова Н.В., Рихтер К.К. Экономика природопользования и 

экологический менеджмент. СПб., 2007. 

2.  Петров В.В. Экологическое право. М., 2005. 

3.  Реймерс Н.Ф. Природопользование: Словарь-справочник. М., 2008. 

Байдаков С.Л., Серов Г.П. Экологический аудит: Постатейный комментарий к 

Федеральному закону «Об аудиторской деятельности». М.: Ось, 2002. -89с. 

4.Концепция федерального Закона «Об экологическом аудите». 

 

 

 

ЭКОЛОГИЯЛЫҚ АУДИТОРЛАР ПАЛАТАСЫ 

 

Дәріс жоспары 

1. Экологиялық аудиторлар палатасы 

2. Экологиялық аудиторлар палатасының міндеттері, құқықтары 

3. Экологиялық аудиторлар палатасынан шығару 

4.Аудиттелетін субьект  

Мақсаты 

Студенттерге экологиялық аудиторлар палатасы, олардың міндеті, 

мақсаты туралы, сонымен қатар экологиялық аудит жүргізу кезіңде 

атқаратын ролі туралы мәлімет беру. 

Экологиялық аудиторлар палатасы экологиялық аудиторлардың 

және мемлекеттік органдарда экологиялық аудиторлық ұйымдардың 

құқықтарын қорғау және заңды мүдделерін білдіру үшін құрылады. 

Экологиялық аудиторлар палатасы ӛз мүшелерінің жалпы 

жиналысында бекітілетін жарғысының негізінде әрекет ететін және мүшелік 

жарналар есебінен және Қазақстан Республикасының заңнамасында тыйым 

салынбаған ӛзге де кӛздерден қаржыландырылатын коммерциялық емес, 

тәуелсіз, кәсіптік және ӛзін-ӛзі басқаратын ұйым болып табылады. 

Экологиялық аудиторлар палатасының негізгі міндеттері: 

- экологиялық аудиторлардың қызметін материалдық-техникалық, 

анықтамалық-ақпараттық және әдістемелік тұрғыдан қамтамасыз ету; 

- экологиялық аудиторлық қызметтің жүзеге асырылуына кәсіби 

бақылауды ұйымдастыру болып табылады. 
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- Экологиялық аудиторлар палатасы экологиялық аудиторлар мен 

экологиялық аудиторлық ұйымдардың қызметін реттейді, халықаралық 

тәжірибе негізінде Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес 

экологиялық аудит стандарттарын әзірлейді. 

- Экологиялық аудиторлық ұйымдардың экологиялық аудиторлар 

палатасына мүшелігі міндетті болып табылады. Экологиялық аудиторлар 

экологиялық аудиторлық қызметті дара кәсіпкер ретінде жүзеге асырған 

жағдайда олар мүшелікке қабылданады. 

Қоршаған ортаны қорғау саласындағы жұмыстарды орындауға және 

қызметтер кӛрсетуге арналған лицензиясы болған кезде экологиялық 

аудиторлар палатасына қабылдаудан бас тартуға болмайды. 

Экологиялық аудиторлар палатасынан шығару:  

1) қоршаған ортаны қорғау саласындағы жұмыстарды орындауға 

және қызметтер кӛрсетуге арналған лицензиядан айырылған немесе 

оның қолданысы тоқтатылған; 

2) экологиялық аудитор немесе экологиялық аудиторлық ұйым 

Қазақстан Республикасының экологиялық заңнамасының талаптарын және 

нормаларын ӛрескел не бірнеше рет бұзған; 

3) экологиялық аудитор немесе экологиялық аудиторлық ұйым 

біліктілігінің жеткіліксіздігі салдарынан ӛздерінің кәсіби міндеттерін 

орындай алмайтыны анықталған жағдайларда; 

4) экологиялық аудиторлар палатасының құрылтай құжаттарында 

кӛзделген ӛзге де жағдайларда жүргізіледі. 

Аудиттелетiн субъектiнiң құқықтары мен мiндеттерi 

Аудиттелетiн субъект: 

1) экологиялық аудиторды немесе экологиялық аудиторлық ұйымды таңдау 

туралы шешiмдi дербес қабылдауға; 

2) экологиялық аудитордан немесе экологиялық аудиторлық ұйымнан 

экологиялық аудиттi жүргiзуге қатысты Қазақстан Республикасы 

заңнамасының талаптары туралы егжей-тегжейлi ақпарат алуға; 

3) экологиялық аудитордың немесе экологиялық аудиторлық ұйымның 

ескертпелерi мен қорытындыларына негiз болған нормативтiк құқықтық 

актiлермен танысуға; 

4) экологиялық аудитордан немесе экологиялық аудиторлық ұйымнан 

экологиялық есептiлiктiң және ӛзге де құжаттардың Қазақстан 

Республикасының заңнамасына сәйкессiздiгi анықталған жайлар туралы 

ұсыныстар, ақпарат алуға;  

5) экологиялық аудитор немесе экологиялық аудиторлық ұйым экологиялық 

аудиттi жүргiзу шартының талаптарын бұзған жағдайда олардың қызмет 

кӛрсетуiнен бас тартуға құқылы.  

Аудиттелетiн субъект: 

-мiндеттi экологиялық аудиттiң жүргiзiлуiн ұйымдастыруға;  

-экологиялық аудиттi уақтылы әрi сапалы жүргiзу үшiн экологиялық 

аудиторға немесе экологиялық аудиторлық ұйымға жағдай жасауға;  



23 

 

-экологиялық аудиттi жүргiзу үшiн экологиялық аудиторға немесе 

экологиялық аудиторлық ұйымға қажеттi толық әрi дұрыс құжаттаманы 

және ӛзге де ақпаратты ұсынуға, ауызша немесе жазбаша түрде 

түсiнiктемелер беруге; 

-қоршаған ортаға әсер ету туралы дұрыс есептiлiктi және экологиялық 

аудиттi жүргiзуге қажеттi ӛзге де құжаттарды табыс етуге;  

- егер экологиялық аудиттi жүргiзу шартында ӛзгеше кӛзделмесе, 

экологиялық аудитордың немесе экологиялық аудиторлық ұйымның 

қызметiн шектемеуге; 

- экологиялық аудитордың немесе экологиялық аудиторлық ұйымның 

талабы бойынша қажеттi ақпарат алу үшiн ӛз атынан үшiншi тұлғаларға 

жазбаша сауал жiберуге;  

- экологиялық аудиторлардың немесе экологиялық аудиторлық ұйымның 

қызметтер кӛрсетуiне ақы тӛленуiн қамтамасыз етуге;  

- экологиялық аудиттi жүргiзу шарты бойынша мiндеттемелерден 

туындайтын ӛзге де талаптарды орындауға мiндеттi. 

 

Бекіту сҧрақтары: 

1.Аудиттелетін субьект дегеніміз қандай тұлға? 

2.Экологиялық аудиторлар палатасынан қандай жағдайларда шығарады? 

3. Экологиялық аудиторлар палатасының қызметі қандай? 

Ҧсынылған әдебиеттер: 

 1.Кабушко А.М. Экономика природопользования: Учебное пособие - Мн.: 

Академия при Президенте Республики Беларусь, 2000 - 121с. 

2.Марцуль В.Н. Экологический аудит/ информационный бюллетень №2 (40) - 

Мн.: ―Белниц Экологии‖,2003 - 25с. 

3.Шимова О.С., Соколовский Н.К. Основы экологии и экономика 

природопользования: Учебник. - Мн.: БГЭ 1.  Авраменко И.М. Экологическое 

право. Белгород, 2001. 

4.  Вринчук М.М. Экологическое право (Право окружающей среды). М., 2008. 

 

 

ЭКОЛОГИЯЛЫҚ АУДИТТІҢ ТҤРЛЕРІ 

 

Дәріс жоспары 

1. Бастамашылық аудит 

2. Міндетті аудит 

Мақсаты 

 Студенттерге экологиялық аудиттің түрлері (бастамашылық, міндетті) 

туралы мәлімет беру. 

Бүгінгі күнге дейін заңнамалық актілерде тиісті нормалардың болмауы 

салдарынан, экологиялық аудит кеңінен таралмай келген. Аудиторлық 

ұйымдардың іс-қызметі мен экологиялық тексерістердің қажет болатын 

жағдайлары реттелмеген. Осыған орай заң жобасында экологиялық аудит 
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ұғымы нақтыланған. Кәсіпорындардың ауа қабатына келтіріп отырған зиян 

кӛлемін анықтау үшін экологиялық тексеріс қажет. 

Экологиялық аудитті ӛткізу кезінде сертификаттау объектісінің 

ӛндірушілердің техникалық регламенттері, стандарттары, техникалық 

шарттары немесе басқа техникалық немесе нормативтік қүжаттарында 

бекітілген экологиялық қауіпсіздігі мен табиғи ортаны қорғау нормаларың 

талаптарына сэйкестігі расталады. Қазіргі кезде экологиялық аудиттеу 

экологиялық қауіпсіздік жӛніндегі ортақ техникалық регламент талаптарына 

сай екендігі расталғанда ғана ҚР заңнамасына сэйкес талаптармен іске 

асырылады. Ортақ техникалық регламент талаптары ӛндіріс, пайдалану, 

сақтау, тасымалдау, іске асыру жэне тазарту, ӛндіріс процесстерінің барлық 

түріне міндетті болып табылады. Бүрында экологиялық аудиттеу объектісіне 

қорғаныс саласының ӛндірірістері де жататын. 

Экологиялық аудиттің Қазақстанда үлкен мэселеге айналағаны 

барлығына аян. Бүл дегеніміз кӛптеген адамдардың қоршаған ортаға зиянды 

заттардың эсерін тӛмендету үшін ӛз тіршілік эрееттерін бақылау керектігін 

түсінуінен. 

 «Экологиялық Кодекке» 81 бабына сәйкес экологиялық аудиттің 2 

түрі бар. Мiндеттi аудит және бастамашылық аудит экологиялық аудиттiң 

түрлерi болып табылады. 

Жеке және заңды тұлғаларға қатысты мiндеттi экологиялық аудит 

жүргiзуге: 

1) жеке және заңды тұлғалардың шаруашылық және ӛзге де қызметiнен 

қоршаған ортаға келтiрiлген, құжат бойынша расталған елеулi залал; 

2) шаруашылық және ӛзге де қызметтiң экологиялық қауiптi 

түрлерiн жүзеге асыратын табиғат пайдаланушыны заңды тұлғаны қосу, 

бӛлу және бӛлiп шығару түрiнде қайта ұйымдастыру; 

3) шаруашылық және ӛзге де қызметтiң экологиялық қауiптi түрлерiн 

жүзеге асыратын табиғат пайдаланушы - заңды тұлғалардың банкроттыққа 

ұшырауы негiз болып табылады. 

Экологиялық аудит ерікті және бастамашылық болатынын білеміз. 

Ерікті экологиялық аудит жүргізу дешеніміз бэріне де түсінікті деп 

ойлаймын. Ал бастамашылық экологиялық аудит кӛптеген мэселелердің 

тууына себеп болып отыр. Ӛйткені енгізілген кӛрсеткіштер жэне нормативтар 

негізінде іске асырылады. Мысалы, кейбір ӛнімді түске бояғыштар 

экологиялық кӛрсеткіш болып табылмайды, алайда жаман үсталатын бояғыш 

зат ӛнімнің түрін ғана емес қоршаған  ортаны  да  ӛзгертетіні  барлығына  

белгілі.   Бүдан  басқа  МЕСТке енгізілмеген біршама экологиялық 

кӛрсеткіштер бар. Бұлар,негізінен, тыйым салынған аминдер, кӛптеген ауыр 

металдар, иіс шығаратын, ұшқыш заттар, пестицидтер негізінде жасалған 

азобояғыштары. Осы мэселенің шешімі болып, мысалы, тоқыма 

ӛнеркэсібінде халықаралық ОЕКО-ТЕХ 100 стандартын қолдану дұрыс. Бұл 

стандартты кӛптеген Еуропа мемлекеттерінде қолданады. Сонымен қоса, 

оның талаптары мен нормалары қазіргі экологиялық жағдайға байланысты 

ӛзгерте алынады. 

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V1500010301#z11
http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V1500010301#z11
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Бастамашылық экологиялық аудит бастамашының және 

экологиялық аудитордың немесе экологиялық аудиторлық ұйымның 

арасындағы экологиялық аудиттi жүргiзуге арналған шартта кӛзделген 

экологиялық аудиттiң нақты мiндеттерi, мерзiмдерi мен кӛлемi ескерiле 

отырып, аудиттелетiн субъектiнiң не оған қатысушының бастамасы 

бойынша жүргiзiледi.  

Жеке экологиялық кӛрсеткіш пен бастамашылық экологиялық аудит 

жүргізілетін ӛнім нормаларында екіұштылық бар. Қазіргі кезде 

Қазақстандағы тоқыма ӛнеркэсібі мен жеңіл ӛнеркэсіп ӛнімдерінің қайсысы 

экологиялық аудитқа жататыны номенклатурамен белгіленген. 

Экологиялық аудит жүргізудегі келесі мэселе оны атқаратын 

органдардың арасында туып отыр. Мысалы, тоқыма ӛнеркэсібіндегі 

қолданылатын формальдегидтің қатынасын анықтау санэпид бақылаудың 

жұмысы болып табылады. Ал аудиторлар кейбір жағдайларда келіспеушілік 

танытады. 

Жоғарыда аталған мэселелердің бэрі ӛнімді бастамашылық 

экологиялық аудиттауды енгізуге кедергі болып табылады. Осыған 

қарамастан экологиялық аудит ӛткізетін аудиторлық ұйымдарды кӛбейте 

беру керек. Бұны келесі себептер үшін жасау керек: 

1)Тұтынушының       алдында       ӛндірушілердің       жауапкершілігінің 

жоғарылатуы.    Ӛндірісшілерге    бүл    ӛзіндік    қүны    

жоғарылайтыны себептен артық шығын болып кӛрінетіні бэрімізге мэлім. 

2)Ӛнімнің   бэсекеге  түсе  алатындығын  жоғарылату.   Отандық  ӛнім 

шетелде ӛндірушінің тек қана оның «экологиялық» екендігін дэлелдей 

алмауы қабілетсіздіктігінен сүранысқа ие болмай отыр. 

3)Шетелден экелінетін экологиялық қауіпті ӛнімнің пайда болуынан 

сақтау. Мысалы, оңтүстік-шығыс Азияда шығарылатын    ӛнімдердің 

тӛмен бағасын кӛбіміз байқадық. Алайда бүл ӛнім адам денсаулығы 

мен 

табиғат үшін ӛте қауіпті екенін біле бермейміз. Мысалы – диоксин  

жұғылған мақтадан тоқылған іш киімдер, құрамына біздің елде тыйым 

салынған бояғыштар қосылған ӛнімдер. 

4)Тұтынушының кепілдік ӛнімнің экологиялық екендігіне кепілдік алу 

мүмкіндігі. Осымен, бізде елдегі бастамашылық экологиялық аудиттің 

ағымдағы күйін талдай    келек   экологиялық    кӛрсеткіштер    бойынша    

қосымша   бақылауды ендірумен ӛнімді ӛндіруші үшін, тұтынушы үшін 

маңызды пайдаға қол жеткізуге болатынын сенімділікпен айтуға болады. 

Бастамашылық экологиялық аудиттің нэтижелері экологиялық 

аудиторлық есеп болып ресімделеді, оның нысаны экологиялық аудит 

жүргізуге жасалған шартта ескертіліп кӛрсетіледі. Бастамашылық 

экологиялық аудиттің нэтижелері қүлия болып табылады. Бастамашылық 

экологиялық аудиттің нэтижелері туралы мэліметтерді жария ету қүқығына 

аудиттелетін субъект гана ие болады. Экологиялық аудит жүргізу тэртібін 

Қазақстан Республикасының Үкіметі белгілейді. 
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Мүдделi жеке және (немесе) заңды тұлғалар, сақтандыру ұйымдары, 

инвесторлар, қоршаған ортаны қорғау саласындағы уәкiлеттi орган және 

ӛзге де мемлекеттiк органдар экологиялық аудитке тапсырыс берушiлер 

болуы мүмкiн. 

Мiндеттi экологиялық аудиттi жүргiзу туралы шешiмдi қоршаған 

ортаны қорғау саласындағы уәкiлеттi орган кӛзделген мән-жайлар 

белгiленген кезден бастап бiр ай мерзiм iшiнде қабылдайды.  

Мiндеттi аудит жүргiзу туралы шешiм мiндеттi экологиялық аудит 

туралы қорытынды түрiнде ресiмделедi. 

Мiндеттi экологиялық аудит туралы қорытындының нысанын 

қоршаған ортаны қорғау саласындағы уәкiлеттi орган бекiтедi.  

   

 Бекітілетін сҧрақтар 

1.Экологиялық Кодекстің 81 бабында не туралы айтылған? 

2.Қандай жағдайда міндетті аудит жүргізіледі? 

3.Бастамашылық аудит кімнің бастамасымен жүргізіледі? 

  Ҧсынылған әдебиеттер  

1.   Реймерс Н.Ф. Природопользование: Словарь-справочник. М., 2008. 

Байдаков С.Л., Серов Г.П. Экологический аудит: Постатейный комментарий к 

Федеральному закону «Об аудиторской деятельности». М.: Ось, 2002. -89с. 

2.Концепция федерального Закона «Об экологическом аудите». 

3.Федорова О.Ю. Методическое пособие по курсу «Правоведение». Ростов-

на-Дону, 2006. -50с. 

4.Федорова О.Ю. Роль дисциплины «Экологическое право в подготовке 

экологов» // Сб. тр. II науч.-практ. конф. ―Экологические проблемы. Взгляд в 

будущее‖. -Ростов-н/Д: Изд-во ―Ростиздат‖, 2005. С.135-140.  

 
 

МІНДЕТТІ ЭКОЛОГИЯЛЫҚ АУДИТТІҢ ҚОРЫТЫНДЫСЫ 

 

Дәріс жоспары 

1. Міндетті экологиялық аудиттің қорытындысы 

2. Мiндеттi экологиялық аудиттi жүргiзудi  ерекшелiктерi 

Мақсаты 

Студенттерге міндетті экологиялық аудиттің қорытындысы туралы 

мәлімет беру 

Міндетті экологиялық аудит қорытындысында: 

- аудиттелетiн субъектiнiң тегi, аты, әкесiнiң аты немесе толық атауы;  

- аудиттелетiн субъектiнiң орналасқан жерi; 

-  аудиттелетiн субъектiнiң шаруашылық және ӛзге де қызметiмен 

байланысты қоршаған орта үшiн ықтимал тәуекелдердiң сипаты; 

- мiндеттi экологиялық аудиттi жүргiзуге негiз; 

-  мiндеттi экологиялық аудиттiң қорытындысын қоршаған ортаны қорғау 

саласындағы уәкiлеттi органға табыс ету мерзiмi кӛрсетiлуге тиiс.  

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V1500011726#z0
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Мiндеттi экологиялық аудит туралы қорытынды аудиттелетiн 

субъектiнiң басшысына жолданады. 

Мiндеттi экологиялық аудиттi жүргiзудi  ерекшелiктерi: 

1. Мiндеттi экологиялық аудит аудиттелетiн субъект мiндеттi  

экологиялық аудит туралы қорытындыны алған кезден бастап алты айдан 

аспайтын мерзiмде жүргiзiледi.  

2. Экологиялық аудитор немесе экологиялық аудиторлық ұйым 

аудит жүргiзудiң жоспарын әзiрлеу үшiн мiндеттi экологиялық аудит 

туралы қорытындымен, аудиттi жүргiзу негiздемесiмен, аудиттелетiн 

субъектiге тән экологиялық проблемалармен және ӛзге де аспектiлермен 

танысады. 

 Мiндеттi экологиялық аудиттiң нәтижелерi бойынша экологиялық 

аудиторлық есептi экологиялық аудитор немесе экологиялық аудиторлық 

ұйым бiр мезгiлде қоршаған ортаны қорғау саласындағы уәкiлеттi органға 

және аудиттелетiн субъектiнiң басшысына жiбередi. 

Мiндеттi экологиялық аудиттiң нәтижелерiн аудиттелетiн субъект 

Қазақстан Республикасы экологиялық заңнамасының талаптарын сақтау, 

қоршаған ортаға қызметтiң терiс салдарларын азайту және қоршаған ортаға 

залал келтiрудiң алдын алу, экологиялық есептiлiктiң дұрыстығын 

қамтамасыз ету жӛнiндегi шараларды қабылдау үшiн пайдаланады.  

Мiндеттi экологиялық аудит барысында аудиттелетiн 

субъектiлердiң экологиялық есептiлiгiнде дұрыс емес фактiлер анықталған 

жағдайда, аудиттелетiн субъект экологиялық аудиторлық есептi алған 

күннен бастап бiр айдан кешiктiрмей ӛзiнiң есептiлiгiн экологиялық аудит 

ұсынымдарына сәйкес келтiруге, Қазақстан Республикасының экологиялық 

заңнамасын сақтау жӛнiндегi ӛзге де шараларды қолдануға және бұл туралы 

қоршаған ортаны қорғау саласындағы уәкiлеттi органды хабардар етуге 

тиiс. 

Қоршаған ортаны қорғау саласындағы уәкiлеттi орган мiндеттi 

экологиялық аудиттiң нәтижелерi бойынша экологиялық аудиторлық есептi 

алған күннен бастап бiр ай мерзiмде оны қарауға мiндеттi.  

Мiндеттi экологиялық аудиттiң нәтижелерiн қоршаған ортаны 

қорғау саласындағы уәкiлеттi орган аудиттелетiн субъектiнiң экологиялық 

талаптарды және қоршаған орта сапасының нормативтерiн сақтауы туралы 

дұрыс ақпарат алу үшiн пайдаланады.  

Мiндеттi экологиялық аудиттiң экологиялық аудиторлық есебiн 

қараудың нәтижелерi бойынша қоршаған ортаны қорғау саласындағы 

уәкiлеттi орган:  

 1) аудиттелетiн субъектiнiң қызметiн тоқтата тұру туралы талап 

қою арқылы сотқа жүгiнуге;  

2) экологиялық рұқсат талаптарына ӛзгерiстер енгiзуге  немесе 

табиғи ресурстарды пайдалану және алып қою, қоршаған ортаға 

эмиссияларға рұқсат шарттарының (келiсiмшарттардың) және табиғат 

пайдалануға ӛзге де рұқсаттардың талаптарын ӛзгерту туралы ұсыныспен 

арнайы уәкiлеттi мемлекеттiк органдарға жүгiнуге;  
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3) ӛндiрiстiк экологиялық бақылау бағдарламасына ӛзгерiстер 

енгiзу ұсынымдарын беруге құқылы.  

Мiндеттi экологиялық аудиттiң экологиялық аудиторлық есебi 

бойынша туындайтын даулар Қазақстан 

Республикасының заңнамасында белгiленген тәртiппен шешiледi. 

  

 Бекітілетін сҧрақтар 

1. Мiндеттi экологиялық аудиттiң экологиялық аудиторлық есебiн қараудың 

нәтижелерi бойынша қоршаған ортаны қорғау саласындағы уәкiлеттi 

органның құқығы? 

2.Міндетті экологиялық аудит бойынша қорытынды кімге тапсырылады?  

Ҧсынылған әдебиеттер  

1. Қазақстан Республикасының Экологиялық кодексі 

2. Крылова Г. Д. Основы стандартизации, сертификации и метрологии: 

Учебник для вузов. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ- ДАНА, 1999. - 

711с. 

 

ЭКОЛОГИЯЛЫҚ АУДИТТI ЛИЦЕНЗИЯЛАУ 

 

Дәріс жоспары 

1. Экологиялық аудиторлық қызметтi лицензиялауға қойылатын 

біліктілік талаптары 

2. Экологиялық аудиторлық қызметтi лицензиялау ережесi 

3. Лицензияны алу тәртiбi 

4. Лицензияланатын қызметті бақылау 

Мақсаты 

 Студеттерге экологиялық аудиторлық қызметтi лицензиялауға 

қойылатын біліктілік талаптары, экологиялық аудиторлық қызметтi 

лицензиялау ережесi, лицензияны алу тәртiбi туралы мәлімет беру. 

Қазақстан Республикасының " Лицензиялау туралы " 1995 жылғы 

17 сәуiрдегi және " Қоршаған ортаны қорғау туралы " 1997 жылғы 15 

шiлдедегi Заңдарына сәйкес Қазақстан Республикасының Үкiметi: 

1) Экологиялық аудиторлық қызметтi лицензиялауға қойылатын 

біліктiлік талаптарды;  

2) Экологиялық аудиторлық қызметтi лицензиялау ережесiн;  

3) Экологиялық аудитті жүргiзу ережесi бекiттi.  

Экологиялық аудиторлық қызметтi лицензиялауға қойылатын біліктілік 

талаптары 

Жеке тұлғаларға арналған бiлiктiлiк талаптарына мыналар кiредi:   

-жоғарғы кәсіптiк немесе орта кәсiптiк бiлiм;  

-қоршаған ортаны қорғау саласында кемiнде 3 жыл, оның iшiнде 

табиғатты қорғауды жобалау, нормалау және экологиялық сараптама 

саласында кемiнде бір жыл жұмыс тәжiрибесінің болуы (тиiсті лицензияны 

қоса бере отырып); 

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/K1500000377#z2016
http://adilet.zan.kz/kaz/docs/Z950002200_
http://adilet.zan.kz/kaz/docs/Z970000160_
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-экологиялық аудитор бiлiктiлiк куәлiгiнің нотариалды 

куәландырылған кӛшiрмелерi;  

-экологиялық аудиттi жүргізу үшін қажетті анықтамалық және 

әдiстемелiк әдебиет, нормативтiк құқықтық келісiмдер мен нормативтік-

техникалық құжаттар;  

-аттестациядан ӛткенін растайтын құжат; 

Заңды тұлғаларға арналған бiлiктiлiк талаптарына мыналар кіреді:   

-ұйым басшысында жоғарғы кәсіптік бiлімінiң болуы;  

-қоршаған ортаны қорғау саласында кемiнде 3 жыл, оның iшiнде 

табиғатты қорғауды жобалау, нормалау және экологиялық сараптама 

саласында кемiнде бір жыл жұмыс тәжiрибесiнiң (тиiстi лицензияны қоса 

бере отырып), экологиялық аудиторлардың бiлiктiлiк куәлiктерiнің және 

осы заңды тұлғаның штатында тұрақты негізде жұмыс iстейтiн екі 

маманның болуы; 

тиiстi материалдық-техникалық база:  

-экологиялық аудиторлық қызметтi жүзеге асыруға арналған 

компьютерлiк және электронды техника;  

-экологиялық аудиттi жүргiзу үшiн қажеттi анықтамалық және 

әдiстемелiк әдебиет, нормативтiк құқықтық кесiмдер мен нормативтiк-

техникалық құжаттар; \ 

-тiркелген сынау зертханалары немесе тиiсті зертханалары бар 

ұйымдармен шарт.  

Экологиялық аудиторлық қызметтi лицензиялау ережесi 

Экологиялық аудиторлық қызметтi лицензиялау ережесi заңды және жеке 

тұлғаларға экологиялық аудиторлық қызметтi жүзеге асыру құқығына 

лицензиялар беру тәртiбi мен шарттарын айқындайды.  

Лицензиялар Қазақстан Республикасының заңды және жеке 

тұлғаларына олар белгіленген талаптарды сақтаған жағдайда 

берiледi. Экологиялық аудиторлық қызметті жүзеге асыруға лицензияны 

қоршаған ортаны қорғау саласындағы уәкiлеттi орган бередi. 

Лицензияны алу тәртiбi 

Экологиялық аудиторлық қызметтi жүзеге асыру құқығына 

лицензияны бiлiктiлiк деңгейi осы қызмет түрiне қойылатын талаптарға 

сәйкес келетiн субъектiге қоршаған ортаны қорғау саласындағы уәкiлеттi 

орган бередi.  

Лицензия қатаң есептiлік құжаты болып табылады әрi мемлекеттік 

және орыс тiлдерiнде бір данада ресiмделедi.  

Лицензияны алу үшiн ӛтiнiм иесi лицензиарға "Лицензиялау 

туралы" Қазақстан Республикасының Заңын iске асыру туралы" Қазақстан 

Республикасы Үкiметiнiң 1995 жылғы 29 желтоқсандағы N 

1894  қаулысымен  бекiтiлген нысан бойынша белгiленген үлгiдегі ӛтiніштi 

ұсынады.  

 Ӛтiнішке мыналар қоса берiледi:  

-заңды тұлғаларды мемлекеттік тiркеу туралы куәліктiң кӛшiрмесi;  

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/P950001894_
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-жеке кәсiпкердi мемлекеттік тiркеу туралы куәлiктiң кӛшiрмесi 

және жеке кәсiпкерлiкпен айналысатын жеке тұлғаның жеке басы куәлігінің 

кӛшiрмесi;  

-салық тӛлеушi куәлiгiнің кӛшiрмесi (СТН);  

-бюджетке лицензиялық алымды тӛлегендігін растайтын құжат;  

-ӛтiнiш иесiнің бiлiктілік талаптарына сәйкестігін растайтын 

құжаттар;  

-осы тармақта кӛрсетiлген құжаттардың кӛшiрмесi нотариалды 

расталған болуы тиiс.  

Лицензиялар, егер заңнамалық кесiмдерде ӛзгеше мерзiм 

белгіленбеген болса, барлық қажетті құжаттармен бiрге ӛтiнiш берiлген 

күннен бастап - бiр ай мерзiмнен кешіктiрмей, ал шағын кәсiпкерлiк 

субъектiлерi үшiн - он күндiк мерзiмнен кешіктiрмей берiледi.  

Лицензияға лицензиардың басшысы не осыған уәкiлеттік берiлген 

адам қол қояды және ол лицензиардың мӛрiмен расталады.  

Лицензия ӛтiнiш иесiне немесе оның уәкілеттік берiлген ӛкiлiне 

сенiм хат негiзiнде беріледi.  

Лицензияны беруден бас тарту, лицензияны керi қайтарып алу, 

оның қолданылуын тоқтата тұру және тоқтату Қазақстан 

Республикасының  заңнамасына  сәйкес жүзеге асырылады. 

Лицензияланатын қызметті бақылау 

Лицензияларды есепке алуды, сондай-ақ осы Ереженің сақталуын 

бақылауды лицензиар жүзеге асырады.  

Біліктілік талаптарының сақталуын тексеру лицензияны қолдану 

мерзiмi iшiнде заңнамада белгiленген тәртіппен жүргiзiледi.    

Тексеру нәтижелерi бойынша бұзушылықтардың болмағаны туралы 

не нақты бұзушылықтар мен оларды жою мерзiмiн кӛрсете отырып тексеру 

актісi жасалады.  

Бұзушылықтарды кӛрсетiлген мерзiмде жоймаған жағдайда, тексеру 

актiсінің негiзiнде лицензиар заңнамада белгiленген тәртiппен лицензияның  

қолданылуын тоқтата тұру немесе керi қайтарып алу туралы шешiм 

қабылдайды.  

Лицензиат лицензиарға лицензияның қолданылуын тоқтата тұру 

себептерiн жою туралы жазбаша нысанда хабарлайды. 

  

Бекітілетін сҧрақтар 

1. Қазақстан Республикасының " Лицензиялау туралы " 1995 жылғы 17 

сәуiрдегi және " Қоршаған ортаны қорғау туралы " 1997 жылғы 15 шiлдедегi 

Заңдарына сәйкес Қазақстан Республикасының Үкiметi қандай ережелерді 

бекітті? 

2. Лицензияларды есепке алуды қандай тұлға жүзеге асырады? 

3. Лицензияны алу тәртiбi қандай? 

   Ҧсынылған әдебиеттер  

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/Z950002200_#z19
http://adilet.zan.kz/kaz/docs/Z950002200_
http://adilet.zan.kz/kaz/docs/Z970000160_
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1. Қазақстан Республикасының Экологиялық кодексі 

2.Кабушко А.М. Экономика природопользования: Учебное пособие - Мн.: 

Академия при Президенте Республики Беларусь, 2000 - 121с. 

3..Марцуль В.Н. Экологический аудит/ информационный бюллетень №2 (40) 

- Мн.: ―Белниц Экологии‖,2003 - 25с. 

4.Шимова О.С., Соколовский Н.К. Основы экологии и экономика 

природопользования: Учебник. - Мн.: БГЭ 1.  Авраменко И.М. Экологическое 

право. Белгород, 2001. 

 

 

 

ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ ЭКОЛОГИЯЛЫҚ АУДИТ ЖҤРГІЗЕТІН 

КОМПАНИЯЛАР 

 

Дәріс жоспары 

1. Қазақстандағы экологиялық аудит жүргізетін компаниялар 

2. Қазақстан қолданбалы экология агенттігінің жүргізген аудит түрлері 

Мақсаты 

Қазақстандағы экологиялық аудит жүргізетін компаниялар, сонымен 

қатар Қазақстан қолданбалы экология агенттігінің жүргізген аудит түрлері 

туралы қарастыру 

Экологиялық аудиттың мақсаттары аудит жүргізілетін субъектінің 

қызметінің қоршаған ортаны қорғау және табиғат пайдалану саласындағы ҚР 

заңнамасының талаптарына сәйкестігінің әділ бағасын алу; экологиялық 

тәуекелдіктерді анықтау және экологиялық қауіпсіздік деңгейін арттыру 

бойынша ұсыныстамалар әзірлеу болып табылады.   

Қазақстан Республикасы бойынша «Экологиялық аудит» жүргізетін 

компаниялар ӛте кӛп. Мысалға алатын болсақ:  

Қызылорда облысы бойынша – ЖК «ЭкоНур»; 

ЖК «ЭкоНур» «Экологиялық жобалау және нормаландыру» 

бойынша 2011 жылдың  26 сәуірінен бастап жұмыс жасап келеді.  

Алматы облысы бойынша- ЖК «Казэкопроджект», ЖШС «ЦЕС», 

ЖШС «ЭкоЭнергогаз», ЖШС «Мекенсақ», ЖШС «Консалтикалық Орталық 

NEDRA», ЖШС «Лоу Солюшнс» , ЖШС «Экотера»; 

Астана облысы бойынша-ЖШС «ЭКОС», ЖШС «Сертификэйшн 

Орталық», ЖШС «Конкурс Казахстан», ТОО «ЭкоАстана НР», ЖШС «Эко 

Аудит – НС»; 

Ақтӛбе облысы бойынша – ЖШС «Батысэкопроект», ЖШС «Алия и 

КО», ЖШС «ЭкоАудит-Центр», ЖШС «Актобе Эко» ; 

Атырау облысы бойынша- ЖШС «Экосистемс»; 

Қостанай облысы бойнша –ЖШС «Геобайт-Инфо» және т.б.  

Экологиялық аудитты (міндетті және бастамашылық аудитты) 

Қазақстан қолданбалы экология агенттігі тапсырыскермен және аудит 

жүргізілетін субъектімен алдын ала ӛзара келісілетін экологиялық аудит 

жүргізу жоспарына сәйкес жүргізеді. 
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Экологиялық аудитты Қазақстан қолданбалы экология агенттігінің  

аудит жүргізілетін субъектінің қоршаған ортаға ықпал бойынша есептілігін 

талдау жолымен жүргізеді.  

Экологиялық аудитті жүргізген кезде, қажет болған жағдайда, 

Қазақстан қолданбалы экология агенттігінің тӛмендегідей мақсаттарда 

арнайы зерттеулер мен ӛлшеулерді орындауы мүмкін: 

 қоршаған ортаға келтірілетін ықпал туралы есептіліктің дәйектілігін 

талдау; 

 ӛндірістік-технологиялық үдерістің экологиялық талаптарға сәйкестігін 

бағалау; 

 ӛндірістік экологиялық бақылау (соның ішінде ӛндірістік мониторинг) 

жүйесінің экологиялық талаптарға сәйкестігін бағалау; 

 аудит жүргізілетін субъектінің қызметкерлерінің біліктілік деңгейін 

бағалау. 

аудит жүргізген кезде Қазақстан қолданбалы экология агенттігінің  ұстанатын 

негізгі қағидалар: 

 нысанның (кәсіпорынның) қызметінің экологиялық проблемаларын 

қарастырудың, кәсіпорынның табиғат қорғау заңнамасының талаптарын 

орындауының жан-жақтылығы; 

 зкологиялық тәуекелдіктерді айқындау; 

 экологиялық қауіпсіздік деңгейін арттыру бойынша ұсыныстар әзірлеу; 

 Келісімшартпен кӛзделген мерзімдерде экологиялық аудиторлық 

есепхатты құрастыру; 

 аудитті орындаушының жұмыстың орындалу сапасы үшін 

жауапкершілігі. 

Алматыдағы Қазақстан қолданбалы экология агенттігінің  бас 

кеңсесінің экологиялық аудит жүргізуі бойынша жұмыстар тізімін 1 кестеде 

кӛруге болады.  

 

Кесте 1 

 Экологиялық аудит бойынша жұмыс тәжірибесі 

(Алматыдағы ҚҚЭА  бас кеңсесі) 

 

Жобаның орыс тіліндегі атауы Жобаның ағылшын тіліндегі 

атауы 

Тапсырыскер 

  2011-2012 жылдар   



33 

 

"Үлбі металлургия зауыты" 

АҚ-ның учаскесінде 

AREVA және 

"Қазатомӛнеркәсіп" ҰАК-

ның жанармай ӛндіру 

бойынша бірлескен 

кәсіпорны (БӚК) үшін 

қоршаған орта, еңбек және 

денсаулық қауіпсіздігі 

аудиті (20011 -2012). 

  Үлбі 

металлургия 

зауыты 

  2009 жыл   

Болғанмола кен орнындағы 

табиғи ортаның қазіргі 

күйін бағалау және 

ұңғымалардың техникалық 

аудиті (2009) 

  «Интеграция - 

Oil (Ойл)» 

ЖШС 

  2006 жыл және  

оған дейін  

  

Каменистое кен орнының 

экологиялық аудиті 

бойынша жұмыстар, 

ұңғымаларды барлау, 

сақтаудан шығару және 

құрылысын салу, кен 

орнын жайғастыру мен 

сынамалық іске пайдалану 

бойынша ҚОЫБ 

жобаларын жасау және 

ӛзара келісу (2006) 

  «Каменистое» 

ЖШС 

"Солтүстік Бозашы" кен 

орнының экологиялық 

аудитін жүргізу (2003) 

Ecological Audit of the 

North Buzachi Field 

Тексако Норс 

Бозашы 

"ММГ" ААҚ кәсіпорнының 

экологиялық аудиті (2003) 

Ecological Audit of 

MangystauMunaiGas OJSC 

МаңғыстауМұн

айГаз 

"Қаражанбас" мұнай  

кен орнының экологиялық 

аудиті (2003) 

Ecological Audit of 

Karazhanbas Oil Field 

ҚаражанбасМұ

най 
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"Шығыс Мортық" кен  

орны ауданындағы табиғи 

ортаның  

қазіргі күйін бастапқы баға

лау  

және ұңғымалардың техник

алық  аудиті (2002) 

Basic Assessment of 

Current Environmental 

Status in the Eastern 

Mortouk Field Location 

Area and Technical Audit 

of Wells 

Вектор 

Энерджи 

Ресурсес 

«Феррохром» ААҚ-ның 

Ақтӛбе ферроқорытпалар 

зауыты нысандарының 

экологиялық аудиті (2001) 

Ecological Audit of 

"Ferrochrome‖ Aktyubinsk 

Ferroalloy Plant Facilities 

Феррохром 

Қызылорда облысындағы 

"Құланды" учаскесінің 

геологиялық жер иелігінің 

шектерінде табиғи ортаның 

геоэкологиялық түсірілімі 

(қазіргі күйін бағалау), 

соның ішінде техногендік 

ластанудың аудиті (2001) 

Geo-ecological 

Environmental Survey 

(Current Environmental 

Status) including Man-

Caused Contamination 

Audit within the Area of 

―Kulandy‖ Geological 

Allotment in Kzylorda 

Oblast 

Құланды 

Энерджи 

Корпорэйшн 

Қазақстан 

Республикасында 

бұрыннан бар 

кәсіпорындар үшін 

экологиялық аудит жүргізу 

тәртібі туралы нұсқаулық. 

Жоба (2001) 

Guidelines on ecological 

audit for enterprises 

operating in the Republic of 

Kazakhstan. Draft. 

ҚР ҚОҚ 

министрлігі 

Батыс филиалының 

(Атырау, Батыс Қазақстан 

және Маңғыстау 

облыстары), сондай-ақ 

Ақтӛбе филиалының 

қарауындағы 

"ҚазТрансОйл" ЖАҚ 

нысандарының 

экологиялық аудиті (2000) 

Ecological Audit of 

KazTransOil CJSC 

Facilities under the 

Management of Western 

(Atyrau, Western 

Kazakhstan and Mangystau 

Oblasts) and Aktyubinsk 

Branches 

«ҚазТрансОйл» 

ЖАҚ 

"Қаражанбас" мұнай  

кен орнының экологиялық 

аудиті (1997) 

Ecological Audit of 

Karazhanbas Oil Field 

ҚаражанбасМұ

най 

 

Бекітілетін сҧрақтар 

1.Ақтӛбе облысы бойынша қандай компаниялар экологиялық аудитпен 

айналысады? 
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2. Аудит жүргізген кезде Қазақстан қолданбалы экология агенттігінің  

ұстанатын негізгі қағидалары? 

Ҧсынылған  әдебиеттер: 

1. Қазақстан Республикасының Экологиялық кодексі 

2.Кабушко А.М. Экономика природопользования: Учебное пособие - Мн.: 

Академия при Президенте Республики Беларусь, 2000 - 121с. 

3..Марцуль В.Н. Экологический аудит/ информационный бюллетень №2 (40) 

- Мн.: ―Белниц Экологии‖,2003 - 25с. 

4.Шимова О.С., Соколовский Н.К. Основы экологии и экономика 

природопользования: Учебник. - Мн.: БГЭ 1.  Авраменко И.М. Экологическое 

право. Белгород, 2001. 

 

 

ХАЛЫҚАРАЛЫҚ СТАНДАРТТАРДЫ КІРІСТІРУ НЕГІЗІ – САПАЛЫ 

ӚНІМ 

 

Дәріс жоспары 

1. Халықаралық стандарттар 

2.Ӛндіріске ИСО халықаралық стандарттарын енгізу жұмыстарын 

талдау 

Мақсаты 

Ӛндіріске ИСО халықаралық стандарттарын енгізу жұмыстарын талдау 

және Халықаралық стандарттар туралы қарастыру. 

Ұлттық стандарттар ӛздерi әзiрлеген және қолданылатын елдердiң 

ерекшелiктерiн және ғылыми және техникалық даму деңгейiн кӛрсетедi. 

Сондықтан әр елдердiң бiркелкi бұйымдарға арналған стандарттары бiр-

бiрiнен ӛзгеше болуы мүмкiн. Ал бұл жағдай халықаралық сауданың дамуына 

әжептеуiр кедергi болуда, себебi тауардың сипаттамасын тауарды сатып 

алушы елдiң стандартымен үйлестiру қажеттiгi туындайды. Халықаралық 

сауда мен халықаралық ынтымақтастықтың ұлттық стандарттарды үйлестiру, 

сонымен қатар халықаралық (аймақтық) стандарттарды әзiрлеу және кеңiнен 

қолдау қажеттiлiгiне әкелiп отыр. Әр елдердiң тiкелей ынтымақтастығының 

басталуы 1921 жылға жатады. Сол кезде жетi ұлттық стандарттау 

комитеттерiнiң бiрiншi конференциясы ӛткен болатын. Осы конференцияның 

дайындаған ұйымдастыру принциптерiнiң негiзiнде 1926 жылы Халықаралық 

стандарттау жӛнiндегi ұлттық қауымдастықтарының федерациясы (ИСА) 

құрылды. Бұның құрамында 20 ұлттық ұйымдар кiрдi. ИСА 180 астам 

стандарттау жӛнiндегi халықаралық ұсынымдар әзiрледi, бiрақ екiншi 

дүниежүзiлiк соғыстың кезiнде оның жұмысы тоқтатылған едi. 

Стандарттау жӛнiндегi халықаралық ұйым ұлттық стандарттау 

органдарының әлемдiк федерациясы ретiнде БҰҰ-ның шешiмiмен 1947 жылы 

құрамына 25 ұлттық ұйымдар енiп, Лондонда құрылған. 

Оның атын таңдаған кезде грек сӛзiнен шыққан ISOS – "тең" деген 

сӛздi пайдалануға келiсiлген. Сондықтан бұл ұйым барлық елдердiң тiлiнде 

қысқа аты ISO (ИСО) болып аталынады.Бұл Үкiметтiк емес ұйымның қызмет 
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саласы бүкiл стандарттау жағын, электротехника менэлектроникадан 

басқасын, қамтиды. Бұл екi сала Халықаралық электротехникалық 

комиссияның құзырына жатады (МЭК). Стандарттаудан басқа ИСО 

стандарттау мәселелерiмен де айналысады. 

ИСО-ның негiзгi мақсаты стандарттаудың және қызметтердiң 

ұштасқан түрiн бүкiл дүние жүзiнде дамуын ынталандыру. Бұл iс-әрекет 

тауарлармен, қызметтермен халықаралық алмасу процесiнiң және 

интеллектуалдық меншiктiң, ғылыми-техникалық, технологиялық және 

экономикалық салаларының қызметтерiнiң дамуын қамтамасыз етедi. 

ИСО-ның қызметiнiң тәжiрибелiк нәтижесi деп әр түрлi салалардың 

халықаралық стандарттарын қабылдауды және жариялауды дайындау арқылы 

халықаралық келiсiмге келудi айтады. Оларды әзiрлеу кезiнде ИСО барлық 

мүдделi жақтардың күтетiн мақсаттарын ескередi - ӛнiм (қызмет) 

ӛндiрушiлердiң, тұтынушылардың, ғылыми-техникалық ӛкiметтiк және 

қоғамдық ұйымдардың. 

Бүгiнде ИСО-ның жұмысына дүние жүзiнiң елдерiнiң 146-сының 

ұлттық стандарттау ұйымдарымен қатысады, оның iшiнде 94 ИСО-ның 

мүшесi, 37-корреспондент мүшесi және 15 – қол қойған мүшелерi (2003 жыл 

бойынша). 

ИСО-ның мүшелерi ИСО-ның кез келген техникалық комитетiнiң 

жұмысына қатыса алады, стандарт жобасы бойынша дауыс беруге құқылы, 

ИСО-ның Кеңесiнiң мүшелiгiне сайланады және Бас ассамблеяның 

отырыстарына қатысады. 2003 жылдың деректерi бойынша ИСО-ның шегiнде 

халықаралық стандарттауды 2763 жұмыс органдары жүргiзедi, оның iшiнде 

техникалық комитеттер – 186, кiшi комитеттер – 550, жұмыс тобы – 2000. 

Сапалы ӛнім – әрбір тұтынушының арман-мұраты. Елбасымыздың 

Қазақстан халқына Жолдауында экономикамыздың барлық салаларын 

халықаралық сапа стандартына сәйкестендіру мәселесіне ерекше кӛңіл 

бӛлуінің астарында тұтынушыларымыздың сапалы ӛнім сатып алуын, 

кәсіпкерлеріміздің әлем рыногында бәсекелестікке қабілетті ӛнім шығарып, 

мол табыс табуын қамтамасыз ету мүддесі жатқандығы анық. Яғни, мұның 

ӛзі мемлекеттік зор маңызы бар келелі мәселе болып табылады. Ӛкінішке 

қарай, қарапайым тұтынушылар мен кәсіпкерлеріміздің кӛбі халықаралық 

сапа стандарты, техникалық регламент деген терминдердің мән-мағынасын 

жете түсіне қоймайтыны рас. Сондықтан отандық ӛндірістің бәсекеге 

қабілеттілігін арттырудың алғышарты – отандық стандарттарға халықаралық 

стандарттарды кірістіру, үйлестіру екендігін ұғындырады. 

Елбасы халыққа Жолдауында дағдарыс салдарын еңсеру және 

экономикалык ӛсуге әзірленуде ел алдында үлкен міндеттер түрғанын, 

дағдарыстан кейінгі елдің дамуын қамтамасыз ету үшін экономиканы одан әрі 

жаңғыртудын жаңа жоспарын жүзеге асыру қажеттігін атап кӛрсетті. 

Осы бағытта атқарылуы тиіс, кезек күттірмейтін шаралардың бірі 

ӛнім, жұмыс, қызмет сапасын үздіксіз арттыру, ол үшін стандарттау, сапаны 

басқару мәселесін халықаралық деңгейге жеткізе отырып бәсекелестікке 

қабілетті 50 елдің қатарына ену жолында жұмыла еңбек ету болып табылады. 
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Қазіргі кезеңде стандарттау ӛндірістік-техникалық, сауда-экономикалық, 

әлеуметтік және баска салалардағы ӛнім ӛндіру, қызмет кӛрсету, сапаны 

басқару үрдістерін реттеудің тиімді кұралы ретінде халықаралық деңгейде 

мойындалып отыр. Стандарттаудың осы заманға озық жетістіктерін 

пайдалану арқылы ӛнім, жұмыс, қызмет сапасын жақсарту, ӛндірістік, 

экологиялық және тұтыну саласындағы қауіпсіздікті қамтамасыз ету, 

кәсіпорындардың ішкі және сыртқы экономикалық бәсекелестікке 

қабілеттілігін арттыру мүмкіндіктеріне қол жеткізуге болады. Бүгінде 

стандарттау, сапаны басқарудағы әлемдік тәжірибелерді елімізде ӛнім ӛндіру, 

қызмет кӛрсету, білім беру т.б. салаларына кеңінен қолдану мақсаты күн 

тәртібіне қойылып отыр. Сондықтан да Қазақстан халықаралык стандарттау 

ұйымына мүше бола отырып, отандық стандарттарымызды халықаралық 

стандарттармен үйлестіру, ИСО стандарттарын елімізде кеңінен қолданысқа 

енгізу жұмыстары қарқынды түрде қолға алына бастады. Қазақстанда 

мемлекет кӛлемінде осы жұмыстарды басқару, ұйымдастыру шараларын 

Индустрия және сауда министрлігінің техникалық реттеу және метрология 

комитеті жүзеге асыруда. 

Осы комитеттің тікелей бастамасы бойынша, Премьер-Министрдің 

2004 жылғы 6 ақпандағы және 2006 жылғы 27 маусымдағы бұйрықтарымен 

берілген Қазақстан кәсіпорындарына халықаралық стандарттарды енгізуді 

жеделдету жӛніндегі нұсқауының нәтижесінде елімізде сапа менеджменті 

саласы бойынша халықаралық стандарттарды еңгізуге қажетті 

инфрақұрылыммен қатар нормативтік және әдістемелік база қалыптасты. 

Ӛндіріске ИСО халықаралық стандарттарын енгізу БСҰ-ға ену 

карсаңыңдағы негізгі мақсат және отандық ӛндірістің бәсекеге қабілеттілігін 

қамтамасыз ету болып табылады. Осыған орай еліміздің ӛнеркәсіптік 

тараптағы экономикасының басты  нысаны болып табылатын агроӛнеркәсіп 

кешені саласындағы кәсіпорындарға ИСО-9000 және ИСО-14000 

халықаралық стандарттарының сапа менеджменті жүйесін енгізу және осы 

тараптағы ӛндірілген ӛнім, атқарылған жұмыс пен кӛрсетілген қызмет 

сапасын жақсарту жұмыстары облыс әкімдері бекіткен іс-шаралар жоспарына 

сәйкес жүргізіліп келеді. Аталмыш облыстық іс-шара, әлбетте, Қазақстан 

Республикасы Премьер-Министрінің қаулысымен бекітілген "Қазақстан 

Республикасы кәсіпорындарының ИСО-9000 және ИСО-14000 халықаралық 

стандарттарына жеделдетіп шешуінің 2004-2006 жылдарға арналған жұмыс 

жоспарына" сәйкес, талданып жасалған. Қазіргі таңда агроӛнеркәсіп кешені 

саласының басты мақсаты — еліміздегі және Орталық Азия рыноктарынан 

кӛрнекті орын алуды жүзеге асыру, осы мақсатта етімді ӛнім ӛндіру болып 

табылады. Осы мақсатта ӛндістерді қайта құруды, оны дамытуға 

инвестициялар тартуды, республикадан белінген бюджеттік каржыларды 

пайдалануды ойластырып, жүзеге асыру қажет. 

Ӛндіріске ИСО халықаралық стандарттарын енгізу жұмыстарын 

талдау 

Қазіргі кезде мемлекеттік техникалық реттеу тізіліміне сапа менеджменті 

жүйесінің сәйкестігін растау бойынша 43 ұйым тіркелген. Сондай-ак 
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республика бойынша оннан астам шетелдік сертификаттау жӛніндегі 

үйымдар, 20-дан астам консалтингтік мекемелер, 130 сарапшы аудиторлар 

жүмыс істейді. Сапа менеджменті жүйесін енгізген кәсіпорындар саны 1300-

ден асады. 2009 жылы олардың саны 1500-ге жетеді деп күтілуде. Бұл үрдіске 

барлық мемлекеттік ұйымдар мен облыстык әкімдіктер, жоғары оку 

орындары тартылуда. Бүгінгі таңда әкімдердің іс қызметін рейтингілік 

бағалау кӛрсеткіштерінің бірі ретінде сапа менеджменті жүйесін енгізген 

және сертификатталған кәсіпорындардың үлестік салмағы алынады. Қазіргі 

кезде Қазақстан кәсіпорындарының 20 пайызы ИСО 9001 халыкаралық 

стандартына сәйкес сапа менеджменті жүйесін енгізді. 

Сонымен қатар, бүгінгі таңда, еліміз бойынша халықаралық стандарттар мен 

әдістемелер негізінде 45 мемлекеттік стандарт және 15 әдістемелік ұсыныстар 

қабылданды. Жалпы қабылданған халықаралық стандарттар: 

      ИСО 9000 (сапа менеджмент жүйесі) 

      ИСО 22000 (ӛнімдердің қауіпсіздік менеджменті) 

      ОХSAS 18001 (кәсіптік қауіпсіздік және еңбекті қорғау стандарты) 

      SA 8000 әлеуметтік жауапкершілік стандарты 

нормативтік құжаттары Қазақстан Республикасының ұлттық (мемлекеттік) 

стандарттары ретінде қабылданды. Халықаралық ИСО 9000 сапа 

менеджменті жүйесін ӛндіріске енгізу 2007 жылмен салыстырғанда екі есеге 

ӛсіп, қазіргі уақытта 2681 кәсіпорын халықаралық стандарттарды енгізсе, 230 

кәсіпорын халықаралық стандарттарды енгізу жӛнінде жұмыстарын 

жүргізуде. 

Ӛнім сапасын басқару, соның ішінде ауылшаруашылық, тамақ 

онімдерінің қауіпсіздігін қамтамасыз етуде экологиялық менеджмент жүйесін 

енгізудің маңызы зор. Қазірде экологиялық менеджмент жүйесін енгізген 

кәсіпорындардың үлестік салмағы небәрі 1,5 пайыз ғана. Осы заманда 

қоршаған ортаның металлургия, жылу энергетикасы, мұнай-газ кешені, кӛлік, 

тау-кен және химия ӛнеркәсіптерінің қалдыктарынан ластануы аса жоғары 

деңгейге жетіп отыр. Мысалы, қазіргі кезде Қазақстан аумағында 20 млрд. 

тонна ӛндіріс және тұтыну қалдықтары жинақталған. Соның ішінде 6,7 

миллиард тоннасы зиянды қалдықтар болып табылады. Тұрмыстық 

қалдықтардың тек 5 пайызы ғана қайта ӛңдеуге жіберіледі немесе жойылады. 

Менеджмент жүйесін енгізу үрдісі нәтижелі болу үшін бұл үрдіске 

мемлекеттік атқару ұйымдары, менеджмент жүйесін сертификаттау жӛніндегі 

ұйымдар, консалтингтік мекемелер ӛз құзіреттіліктері бойынша қатысуы 

қажет. Сапа менеджменті жүйесін формальды түрде енгізген жайлар да 

байқалатыны жасырын емес. Бірақ мұндай жағдайлар мемлекеттік қадағалау 

жүргізу кезінде айқындалады. Әсіресе ӛнімнің сәйкессіздігі анықталған кезде 

ӛндірісті тексеру жұмысы, соның ішінде сапа менеджменті жүйесінің 

жағдайын тексеру жүзеге асырылады. Жүйенің формальды түрде енгізілген 

жағдайы анықталса тиісті шаралар қолданылады. Сапа жүйесін формальды 

түрде енгізу бәрінен бұрын кәсіпорынның ӛзін ӛзі алдауы болып табылады. 
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 Бекітілетін сҧрақтар 

1. ИСО-ның негiзгi мақсаты? 

2. Халықаралық стандарттау жӛнiндегi ұлттық қауымдастықтарының 

федерациясы (ИСА) қашан құрылды? 

   Ҧсынылған әдебиеттер  

1. Қазақстан Республикасының Экологиялық кодексі 

2. ИСО 10005:2005 «Сапа менеджменті – Сапа жоспарын жасау бойынша 

жетекші нұсқаулықтар». 

3. ИСО 10013:2001 «Сапа басқару жүйесінің құжаттамалары бойынша 

жетекші нұсқаулықтары». 

4. МС ИСО 9001-2000 «Сапа менеджменті жүйесі. Талаптар»  

5. ИСО 19011 :2002 «Сапа жүйесін және/немесе қоршаған ортаны қорғауды 

басқару жүйесін аудиттеу бойынша жетекші нұсқаулықтар». 

6. Лифиц И. М. Основы стандартизации, метрологии и сертификации: 

Учебник. - М.: Юрайт, 2000. - 285с. 

 

 

 

ТЕХНИКАЛЫҚ РЕТТЕУ ЖҤЙЕСІ 

 

Дәріс жоспары 

1. Техникалық реттеу жүйесін жетілдіру мақсаты 

2. Техникалық регламенттер 

Мақсаты 

Техникалық реттеу жүйесін жетілдіру мақсаты және техникалық 

регламент туралы қарастыру 

Еліміздің Бүкіләлемдік сауда ұйымына кіруі қарсаңында атқарылуға 

тиіс аса маңызды жұмыстардың бірі стандарттаумен қоса мемлекеттік 

техникалық реттеу жүйесін әрі карай дамытып, жетілдіру болып табылады. 

БСҰ-ның толык мүшесі бола отырып, бұл ұйымның артықшылық жақтарын 

ұтымды пайдалану үшін отандық ӛнеркәсіп ӛнімдерінің бәсекелестік 

қабілетін жоғарғы деңгейге кӛтеру кезек күттірмейтін мәселелердің бірі 

болып саналады. 

Халықаралық тәжірибе бойынша экономиканы басқарудың тарифтік 

және тарифтік емес реттеу тәсілдері қолданылады. Тарифтік тәсілдерге 

кедендік тарифтер, әртүрлі салық тарифтері жатады. Алайда тарифтік 

тәсілдер қаржы қорын молайтуға жәрдем еткенімен экономикалық 

бәсекелестікті қамтамасыз ете алмайды. 

Ӛндірілген ӛнімнің бәсекелестік қабілетін арттыру техникалық 

(тарифтік емес) реттеу аркылы жүзеге асырылады. Техникалық реттеу — 

санитарлық және фитосанитарлық шараларды қоспағанда, сәйкестікті растау, 

аккредиттеу және белгіленген талаптардың сақталуын мемлекеттік бақылау 

мен қадағалау жӛніндегі кызметті қоса алғанда, ӛнімге, кӛрсетілетін 

қызметке, үдерістерге қойылатын міндетті және ерікті талаптарды анықтауға, 
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белгілеуге, қолдануға және орындауға байланысты қатынастарды құқықгық 

және нормативтік реттеу. 

Қазіргі кезде әлемде экономикалық дамудың формальды ӛлшемі 

ретіңде бір жылда қабылданып, жүзеге асырылған жаңашылдық патенттер 

саны мен бекітілген стандарттар саны алынады. Мысалы, Жапонияда 

стандарттың жаңартылу мерзімі 3-4 жыл. Себебі осы уақыт аралығында 

технология жаңаруы тиіс деп есептеледі. 

Техникалық реттеу жалпы мемлекеттік тіпті дүниежүзілік кӛлемде 

маңызы бар мақсаттарға жетуді қамтамасыз ететін міндетті норма, 

талаптарды белгілеп қана қоймайды, сонымен катар экономиканың және 

тұтастай қоғамның дамуына оң ықпал ететін, ұсынымдық сипаттағы 

ережелерді де қамтиды. Зерттеулерге қарағанда, кейбір дамыған шетелдерде 

техникалық реттеуді жолға қою арқылы ішкі жалпы ӛнімнің ӛсімін тарифтік 

реттеумен салыстырғанда екі есеге дейін ӛсіру мүмкіндігіне қол жеткізген. 

Мысалы, Германияда техникалық реттеу ісшараларының нәтижесінде ІЖӚ-

нің жылдық ӛсімі бір пайызға дейін яғни 16 миллиард еуро мӛлшеріне 

кӛтеріледі екен. Басқаша айтқанда технологияны жаңарту, дамыту қарқыны 

жеделдеген сайын ӛндіріс тиімділігі артып, экономиқалық пайда жоғарылай 

түседі. 

Елімізде нарықтық экономика жүйесі қалыптаса бастағаннан бері 

техникалық реттеу бәсекелестік қабілетті арттырудың негізгі тетігіне 

айналуда. Ал экономикалық ілгерілеудің негізгі қозғаушы күші — нарықтық 

экономика заңдылығына негізделген ӛнім ӛндірушілердің (қызмет 

кӛрсетушілердің) ӛзара бәсекелестігі болып отыр. Осы кезде Үкімет 

тарапынан ұстанатын басым бағыт, кӛзделетін негізгі нысана — адам ӛмірі 

мен денсаулығы және қоршаған ортаның қаұіпсіздігі болып табылады. Ал 

ӛнім ӛндіру мен қызмет кӛрсетудегі бәсекелестік, яғни сапаны жоғарылату 

нарық заңына негізделеді. Бұл жерде "бәсекелестік" сӛзінің мәні мен 

мағынасы тек қана отандық шеңберді емес, әлемдік немесе халықаралық 

кӛлемді қамтиды. Сондықтан Мемлекеттік техникалық реттеу жүйесінің іс-

қимылы халықаралық техникалық, реттеу жүиесінің қызметімен толықтай 

үйлесуі қажет. 

Техникалық реттеу жүйесінің іс-қимылы техникалық регламенттер 

арқылы жүзеге асырылатыны белгілі. Техникалық регламент — орындалуы 

міндетті болып саналатын әкімшілік ережелерді қоса алғанда ӛнім, жұмыс, 

қызметке қойылатын қауіпсіздік талаптарын немесе соларға байланысты 

ӛндірістік үдерістер мен әдістерді белгілейтін құжат. Техникалық 

регламенттің жалпы құрылымы мен мазмұны Қазақстан Республикасының 

тиісті заң талаптары және нормативтік қуқықтық актілердің құрылымы мен 

мазмұнына сәйкес болуы тиіс. 

Техникалық регламенттерде белгіленетін техникалық талалтар ӛнімге 

қатысты қауіпті факторлардың ең тӛменгі мӛлшерімен шектелуі тиіс. Яғни 

ӛнімнің қәуіпсіздік деңгейі адам омірі мен денсаулығы және қоршаған ортаға 

келтіретін зиянды әсердің ең тӛменгі (үйғарымды) шегінде болуы қажет. 

Техникалық регламенттер және олармен үйлестірілген стандарттарда 
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кӛрсетілген талаптар "Техникалық реттеу туралы" заңда белгіленген 

мақсаттарға қол жеткізуге бағытталуы тиіс. Сонымен қатар еліміздің 

экономикалық, ғылыми-техникалык. даму деңгейі мен материалдық-

техникалық базасына сәйкесуі, қәуіпсіздік саласындағы ғылыми зерттеу, 

тәжірибелік-конструкторлық, жобалық жұмыстардың, патенттік 

зерттеулердің нәтижелері мен отандық және шетелдік ғылым мен техника, 

технологияның осы заманғы жетістіктері туралы ресми ақпараттарға 

негізделуі тиіс. 

ЖаҺандану заманы ілгеріге ұмтылып тұрған қазіргі уақытта, ең 

ӛзекті мәселенің бірі – экология екені даусыз. Экологияның зардаптарын 

бастарынан ӛткермеген ел жоқ. 

1970 жылдың 14 қазанынан бастап, жыл сайын халықаралық 

стандарттау ұйымы (ИСО) ұсынысымен дүние жүзі халықтары Бүкіләлемдік 

стандарттау күнін атап ӛтеді. Ӛйткені дәл осы күні аталған ұйымның іргетасы 

қаланған болатын. 

1946 жылдың 14 қазанында Лондонда бас қосқан 25 ел делегаттары 

жаңа халықаралық стандарттау ұйымын құру туралы шешім қабылдады. Бұл 

ұйымның басты мақсаты — ӛндірістік стандарттарды халықаралық формаға 

сай үйлестіруге және біріктіру жӛнінде жәрдемдесу болып табылады. 

Халықаралық стандарттау ұйымы (ИСО) жолдауында биылғы жыл әлемдегі 

экология мәселесіне арналды. Сондықтан да оның биылғы ұстанымы «Ауа-

райының ӛзгеруіне стандарттар кӛмегімен қарсы тұру» деп аталды. 

Бұл оқиға экономика дамуында, ӛнеркәсіп, сауда, басқарма құрамында және 

тұтынушылық қозғалыстардың мүдделерін қамтамасыз етуде стандарттар 

маңызының артқанын кӛрсетеді 

 

Бекіту сҧрақтары: 

1. Бүкіләлемдік стандарттау күні қашаннан бастап аталатын болды? 

2. 1946 жылдың 14 қазанында Лондонда не қабылданды? 

Ҧсынылған  әдебиеттер: 

1. Крылова Г. Д. Основы стандартизации, сертификации и метрологии: 

Учебник для вузов. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ- ДАНА, 1999. - 

711с.; 

2. Шишкин И.Ф. Основы метрологии, стандартизации и управления 

качеством / Учебное пособие для вузов по редакцией акад. Н.с.Соломенко. -

М.: Изд. Стандартов; 

«Стандарттау, метрология және сертификаттау». Оқулық/ Т.М.Мендебаев, 

Е.С.Асқаров, Ә.Ӛ.Ермекбаева, И.Ж. Жаханова-Алматы:ЖШС РПБК «Дәуір», 

2011-368б 

3.«Стандарттау» .Оқулық.-Алматы:ЖШС «Нур-Принт», 2005-288б 

«Ӛзара ауыстырымдылық, стандарттау, сертификаттау негіздері және 

техникалық ӛлшеу, сапа. Сапа менеджменті» М.Самсаев, И.Самсаев, 

Б.Жүнісбаев-Алматы: «Бастау» баспасы, 2008-262б  
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ПРАКТИКАЛЫҚ САБАҚТАРДЫ ОРЫНДАУҒА АРНАЛҒАН 

ӘДІСТЕМЕЛІК НҦСҚАУ 

 

Практикалық сабақ №1 

Тақырыбы: Экологиялық аудитке кіріспе. 

Жұмыс мақсаты: Жұмыстың негізгі мақсаты ИСО 19011:2002 халықаралық 

стандартының мазмұнымен танысу. 

Бақылау сұрақтары 

1. Экологиялық аудит дегеніміз не? 

2. ИСО 19011 стандартының құрылымы және бағыты. 

3. Экологиялық удит мақсаттары. 

4. Экологиялық аудит жүргізудің ерекшеліктері 

5. Экологиялық аудит себептері 

6. Экологиялық аудит не үшін жүргізіледі? 

7. Шұғыл мәселелердің шығуы неге байланысты? 

 

№2 практикалық сабақ. 

Тақырыбы: Экологиялық аудитті жүргізудің сатылары 

Жұмыс мақсаты: Студенттерді экологиялық аудитті жүргізудің сатылары 

және аудиттің негізі принциптерімен таныстыру 

Бақылау сұрақтары 

1. Экологиялық аудит  қандай? 

2. Аудит жүргізу кезіндегі біліктілік маңыздылығы қандай? 

3. Сапа менеджменті жүйесінің маңызы қандай? 

4. Менеджмент жүйесі дегеніміз не? 

 

№3 практикалық сабақ. 

Тақырыбы: Экологиялық аудиторлар және экологиялық аудиторлар палатасы 

(құқықтары, міндеттері) 

Жұмыс мақсаты: Экологиялық аудиторлар және экологиялық аудиторлар 

палатасы (құқықтары, міндеттері) туралы мәліметтер беру 

Бақылау сұрақтары 

1. Экологиялық аудиторлық қызмет 

2. Экологиялық аудиттің басты қызметтері 

3. Экологиялық аудиторлық үйым 

4. Шетелдiк экологиялық аудиторлық ұйымдар 

5. Экологиялық аудиторлар мен экологиялық аудиторлық 

ұйымдардың міндеттері 

6. Экологиялық аудиттi жүргiзу құқығын шектеу 
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№4 практикалық сабақ. 

Тақырыбы: Ӛнімді аудиттеу жүйелері 
Жұмыс мақсаты: Студенттерге ӛнімді аудиттеу жүйелері туралы мәлімет 

беру 

Бақылау сұрақтары 

1. Аудиттеуді жүргізу тәртібі 

2. Ипспекциялық бақылау 

3. Ре-сертификатталған аудит неге байланысты? 

4. Сапа аудитін жүргізу бойынша жетекшілік? 

5. ИСО 19011:2002 стандартының бӛлімдерін атап кӛрсету.  

6. «Аудит бойынша шаралардың» пункт бӛлімдерін атап кӛрсет. 

7. «Аудиторларды бағалау және құзіреттілігі» пункт бӛлімдерін атап 

кӛрсет. 

 

№5 практикалық сабақ. 

Тақырыбы: Экологиялық аудиттің түрлері 

Жұмыс мақсаты: Экологиялық аудиттің түрлері туралы мәлімет қарастыру 

Бақылау сұрақтары 

1. Аудиттелетiн субъект дегеніміз қандай тұлға жіне құқықтары мен 

міндеттері қандай? 

2. Экологиялық Кодектің  81 бабында не туралы қарастырылған?  

3. Халықаралық ОЕКО-ТЕХ 100 стандарты  қандай салада 

қолданылады? 

4. Бастамашылық экологиялық аудит дегеніміз не? 

5. Мiндеттi экологиялық аудитке анықтама бер?  

 

Тапсырманы орында: 

Реттеуші әрекеттерді жүргізуге сұраныс 

Компания: Күні: Реттеуші 

әрекеттер

дің 

сұраныс 

номері: 

Аудитор: Тексерілетін жақ: 

Стандарт және пункт: Елеулі:  Елеусіз  

Аудитордың есебі: 

(сәйкессіздік) 

 

Қолы:                                                                   Күні: 

Ұсынылған реттеуші әрекеттер және себептері: 

 

Қорытындылаудың ұсынылған күні: 

 

Қолы:                                                                   Күні: 

Реттеуші әрекеттерді талдау: 
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Қолы:                                                                   Күні: 

№6 практикалық сабақ. 

Тақырыбы: Экологиялық аудиттi лицензиялау және Қазақстандағы 

экологиялық аудит жүргізетін компаниялар 

Жұмыс мақсаты: Экологиялық аудиттi лицензиялау және Қазақстандағы 

экологиялық аудит жүргізетін компаниялар туралы мәліметтер қарастыру 

Бақылау сұрақтары 

1. Экологиялық аудиторлық қызметтi лицензиялауға қойылатын 

біліктілік талаптары қандай? 

2. Лицензияны алу тәртiбi қандай? 

            3. Аудитор не істемеу керек? 

 

 

№7 практикалық сабақ. 

Тақырыбы: Ішкі аудит. 

Жұмыс мақсаты: Ішкі аудит жетекшілігін оқып, зерттеу. 

Бақылау сұрақтары 

1. Аудит жетекшілігінің маңыздылығы қандай? 

2. Аудит бағдарламасы? 

3. Ішкі аудит бағдарламасын әзірлеу әдістемелері? 

4. Аудит бағдарламасының басшысының міндеттеріне не жатады? 

5. Жоспарлау кезінде аудит бағдарламасын құру мақсаттары?  

6. Аудит бағдарламасын жоспарлау кезінде ұйым нені ескеруі керек? 

 

№8 практикалық сабақ. 

Тақырыбы: Аудит этаптары. 

Жұмыс мақсаты: Ішкі аудит жетекшілігін оқып, зерттеу. 

Бақылау сұрақтары 

1. Аудит жетекшілігінің маңыздылығы қандай? 

2. Аудит бағдарламасы? 

3. Ішкі аудит бағдарламасын әзірлеу әдістемелері? 

4. Аудит бағдарламасының басшысының міндеттеріне не жатады? 

5. Жоспарлау кезінде аудит бағдарламасын құру мақсаттары?  

6. Аудит бағдарламасын жоспарлау кезінде ұйым нені ескеруі керек? 

 

 

№9 практикалық сабақ. 

Тақырыбы: Аудит этаптары(жалғасы). 

Жұмыс мақсаты: Аудит этаптарын оқып үйрену. 

Бақылау сұрақтары 

1. Туынды кеңестің негізгі мақсаты? 

2. Аудитор қандай жоспарланған сауалдарды қарастыруы керек? 

3. Топтардың бірлескен кеңестері? 



45 

 

4. Қорытынды кеңес 

5. Кеңесте не қарастырылады?  

6. Аудит тобының мүшелерінің жауапкершілігі қандай? 

7. Реттеуші әрекеттердің орындалуын тексеру. 

 

№10 практикалық сабақ. 

Тақырыбы: Бақылау парақтары. 

Жұмыс мақсаты: Бақылау парақтарымен танысу. 

Бақылау сұрақтары 

1. Бақылау парағын қолдану мақсаты? 

2. Бақылау парақтарын қолдану артықшылықтары? 

3. Құжаттандырылмаған сапаны басқару жүйесін тексеру кезінде 

қолданылатын бақылау парақтары? 

4. Бақылау парақтарын әзірлеу? 

5. Тиімді бақылау парақтарын құрудың әдістемесінің маңызы?  

6. Бақылау парақтарында не қарастырылуы керек? 

7. Бақылау парақтарының екінші мақсаты. 

 

Компания: 

ЛТД мысалы. 

Бӛлім/қызметі: 

Қойма 

Есеп №: 

№
 б

/п
 

И
С

О
 9

0
0

1
 б

ӛ
л
ім

і 

П
р

о
ц

ед
у

р
а 

Тапсырма 

А
у

д
и

то
р

д
ы

ң
 

ес
к
ер

ту
і 

У
ақ

ы
ты

 

1 4.2.3 

(а) 

Р.05 Келесі процедуралардың бар 

екендігін және жағдайларын 

тексеру: 

 Р.10.1 Ӛнімді бақылау және 

қабылдап алу 

 Р.13 Ақауды есептеу және талдау 

 Р.15.1 Ӛнімді түсіру 

 Р.15.2 Сақтау және консервілеу 

 Р.15.3 Жеткізуді бақылау және 

аяқтау  

 15 

мин 

2 7.5.4 Р.10.1 Ӛнімді қабылдап алу. 

Ӛнімді қабылдап алуға рұқсат. 

 15 

мин 

3 7.4.3 Р.10.1 Ӛнімді қабылдау - ----------- 

бақылау. 

Бақылауды жүргізу туралы 

белгілеуді тексеру. 

 15 

мин 

4 7.5.2 Р.10.1 1. Ӛнімді буып-түюдегі бақылауды  10 
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Р.15.3 жүргізу туралы белгілеуді тексеру. 

2. Жеткізілетін тауармен бірге 

жүретін буып-түю парағындағы 

бақылауды жүргізу туралы 

белгілеуді тексеру. 

мин 

5 7.5.4 Р.15.2 Компьютерлік ақпаратқа сәйкес 

қоймадағы ӛнімдердің орналасуын 

тексеру. 

 15 

мин 

6 7.5.4 Р.15.2 1. Ӛнімнің сақталу мерзімін 

таңдамалы тексеру. 

2. Арнайы қоймадағы ылғалдылық 

пен температураны тексеру. 

3. Термометр калибрі мен 

ылғалдылық кӛрсеткішінің 

барысын тексеру. 

  

7 8.3 Р.13 1. Карантин аумағын тексеру. 

2. Аумақты белгілеу. 

3. Инспекция үрдісіндегі ӛнім. 

Ауытқу туралы күнделікті есеп. 

 15 

мин 

8 6.3 Р.9 Техникалық қызмет кӛрсетуді апта 

сайын және ай сайын тіркеудің 

автотиеудің құжаттамасын 

тексеру. 

 15 

мин 

9 7.5.4 Р.15.3 PS/99 буып-түю сұлбасына сәйкес   

10 7.5.4 Р.15.3    

11 6.2.2 

(d) 

жоқ    

 

 

№11 практикалық сабақ. 

 

Тақырыбы: Ішкі аудиторды тіркеуге алу. 

Жұмыс мақсаты: Ішкі аудиторды тіркеуге алумен танысу. 

Бақылау сұрақтары 

1. Сертификатталған аудитордың Халықаралық Регистрі. 

2. Сертификатталған аудиторлардың Халықаралық Регистрі қандай 

бӛлімдерден құралған? 

3. Аудиторларға және бас аудиторларға ұсынылатын іс-әрекеттер 

қандай?  

4. Аудиторларды тіркеуге қандай сұлбаларды білесіз? 

5. Тіркеуге алу критерийлері? 

6. Қайталап тіркеуге алу. 
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ОҚЫТУШЫ МЕН СТУДЕНТТЕРДІҢ   ӚЗІНДІК   ЖҦМЫСТАРЫН  

(СӚЖ) ОРЫНДАУҒА ӘДІСТЕМЕЛІК НҦСҚАУ  

 

ОСӚЖ арналған бақылау сҧрақтары  

№1 ОСӚЖ арналған бақылау сҧрақтары  

Тақырыбы: Экологиялық аудитке кіріспе. 

Жұмыс мақсаты: Жұмыстың негізгі мақсаты ИСО 19011:2002 халықаралық 

стандартының мазмұнымен танысу. 

Бақылау сұрақтары 

1. СНГ авторларының «аудитке» берген анықтамалары? 

2. ИСО 19011 стандартының құрылымы және бағыты. 

3. ИСО 19011:2002 халықаралық стандарты туралы мәлімет 

 

Кестені толтыр: 

Аудиттің жіктелуі 

  

р\с   Критерийлер Тҥрлері 

1 Ақпаратты пайдаланушыларға қатысты 1- 

2- 

2 Заң талаптарына қатысты 1 

2 

3 Аудит обьектілері бойынша 1-  

2-  

3-  

 

4-  

5-  

4 Тағайындалуы бойынша 1  

2  

3  

4  

5 Жүзеге асырылу мерзімі бойынша 1.  

2.  

6 Тексеру сипаты бойынша 1  

2  

3  

 

 

№2 ОСӚЖ арналған бақылау сҧрақтары  

Тақырыбы: Экологиялық аудитті жүргізудің сатылары 

Жұмыс мақсаты: Студенттерді экологиялық аудитті жүргізудің сатылары 

және аудиттің негізі принциптерімен таныстыру 

Бақылау сұрақтары 

1. Экологиялық аудиттің басты қызметі қандай? 

2. Аудит жүргізу кезіндегі біліктілік маңыздылығы қандай? 
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3. Экологиялық аудиторлық ұйым? 

 

№3 ОСӚЖ арналған бақылау сҧрақтары  

Тақырыбы: Экологиялық аудиторлар және экологиялық аудиторлар палатасы 

(құқықтары, міндеттері) 

Жұмыс мақсаты: Экологиялық аудиторлар және экологиялық аудиторлар 

палатасы (құқықтары, міндеттері) туралы мәліметтер беру 

Бақылау сұрақтары 

1. Ипспекциялық бақылау жұмыстары? 

2. ҚР Экологиялық Кодексінің  89 бабы 

3. Экологиялық аудиторлық ұйым 

4. Экологиялық аудиттi жүргiзу құқығын шектеу 

 

№4 ОСӚЖ арналған бақылау сҧрақтары 

Тақырыбы: Ӛнімді аудиттеу жүйелері 
Жұмыс мақсаты:Студенттерге ӛнімді аудиттеу жүйелері туралы мәлімет 

беру 

Бақылау сұрақтары 

1. Экологиялық аудиторларға қандай жағдайда аудит жүргізуге тыйым 

салынады? 

2. Ипспекциялық бақылау 

3. Ре-сертификатталған аудит неге байланысты? 

4. Сапа аудитін жүргізу бойынша жетекшілік? 

5. ИСО 19011:2002 стандартының бӛлімдерін атап кӛрсету.  

6. «Аудит бойынша шаралардың» пункт бӛлімдерін атап кӛрсет. 

7. «Аудиторларды бағалау және құзіреттілігі» пункт бӛлімдерін атап 

кӛрсет. 

 

№5 ОСӚЖ арналған бақылау сҧрақтары 

Тақырыбы: Экологиялық аудиттің түрлері 

Жұмыс мақсаты: Экологиялық аудиттің түрлері туралы мәлімет қарастыру 

Бақылау сұрақтары 

1. Ішкі және сыртқы аудит? 

2. Экологиялық Кодектің  81 бабында не туралы қарастырылған?  

3. Міндетті экологиялық аудит қандай жағдайларда жүргізіледі? 

4. Ішкі аудитті қандай тұлға жүргізеді? 

5. Мiндеттi экологиялық аудитке анықтама бер?  

 

№6 ОСӚЖ арналған бақылау сҧрақтары 

Тақырыбы: Экологиялық аудиттi лицензиялау және Қазақстандағы 

экологиялық аудит жүргізетін компаниялар 

Жұмыс мақсаты: Экологиялық аудиттi лицензиялау және Қазақстандағы 

экологиялық аудит жүргізетін компаниялар туралы мәліметтер қарастыру 

Бақылау сұрақтары 

1. Лицензияланатын қызметті қалай бақылайды? 
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2. Кім экологиялық қауіпсіздік деңгейін арттыру бойынша 

ұсыныстамалар әзірлейді? 

           3. Халықаралық стандарттау жӛнiндегi ұлттық қауымдастықтарының 

федерациясы (ИСА) қашан құрылды? 

 

 

№7 ОСӚЖ арналған бақылау сҧрақтары 

Тақырыбы: Ішкі аудит. 

Жұмыс мақсаты: Ішкі аудит жетекшілігін оқып, зерттеу. 

Бақылау сұрақтары 

1. Ішкі аудит жүргізу барысында қандай құжаттар тексеріледі?? 

2. ИСО-9000 және ИСО-14000 

3. Ішкі аудит бағдарламасын әзірлеу әдістемелері? 

4. Қазақстан кәсіпорындарының 20 пайызы қандай стандартқа сәйкес 

сапа менеджменті жүйесін енгізді? 

5. Жоспарлау кезінде аудит бағдарламасын құру мақсаттары?  

6. ИСО 22000 

 

№8 ОСӚЖ арналған бақылау сҧрақтары 

Тақырыбы: Аудит этаптары. 

Жұмыс мақсаты: Ішкі аудит жетекшілігін оқып, зерттеу. 

Бақылау сұрақтары 

1.Экологиялық аудиттi жүргiзудiң сатылары қандай? 

2. Экологиялық менеджмент терминін қалай түсінесіндер? 

     3. Табиғатты пайдалануға лицензия, келісімшарт және лимиттер? 

 

№9 ОСӚЖ арналған бақылау сҧрақтары 

Тақырыбы: Аудит этаптары(жалғасы). 

Жұмыс мақсаты: Аудит этаптарын оқып үйрену. 

Бақылау сұрақтары 

 1. Аудит процедураларын жүргізуді қажет ететін жағдайлар? 

 2. Экологиялық тәуекел туралы түсінік? 

 3. Экологиялық аттестация және паспорттау? 

       4. Эколгиялық аудиттің даму болашағы қандай деп ойлайсын? 

5. ХАССП халықаралық стандарты? 

 

№10 практикалық сабақ. 

Тақырыбы: Бақылау парақтары. 

Жұмыс мақсаты: Бақылау парақтарымен танысу. 

Бақылау сұрақтары 

1. Құжаттандырылмаған сапаны басқару жүйесін тексеру кезінде 

қолданылатын бақылау парақтары? 

2. Бақылау парақтарын әзірлеу? 

3. Тиімді бақылау парақтарын құрудың әдістемесінің маңызы?  

4. Бақылау парақтарында не қарастырылуы керек? 
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ТЕСТ СҦРАҚТАРЫ 

 

1.Экологиялық аудит дегеніміз не?  

А)мекемелерге экономикалық әрекетте ревизия жүргізу 

Б) мекемелерге экологиялықлық әрекетте ревизия жүргізу 

С) мекемелерге физикалықлық әрекетте ревизия жүргізу 

Д) мекемелерге химиялықлық әрекетте ревизия жүргізу 

2. Экологиялық аудит алғаш рет қай жылы пайда болды? 

А)70 жылдың басы  

Б) 80 жылдар  

С) 70жылдың аяғы 

Д) 60жылдар  

3. Экологиялық аудит қайда пайда болды? 

А) Қазақстанда 

Б) АҚШта 

С) Россияда 

Д) Германияда 

4. Экологиялық аудит тӛмендегі іс әрекеттердің қайсысын тексереді? 

А) экологиялық сертификаттар алу  

Б) аудит жүргізу жоспарын әзірлеу 

С) экологиялық рұқсат 

Д) экологиялық есеп 

5. Экологиялық аудиторлық қызмет біліктілік комиссиясы аттестациясын 

және ҚР аумағында аудиторлық қызметпен айналысуға біліктілік куәлігін 

алған жеке немесе заңды тұлға кім? 

А) аудиттелетін субьект  

Б) аудиттелетін обьект 

С) экологиялық аудитор 

Д) аудиторлық ұйым 

6. Экологиялық аудитор немесе экологиялық аудиторлық ұйыммен аудит 

жүргізуге шарт жасасқан тұлға кім? 

А) аудиторлық ұйым 

Б) экологиялық аудитор 

С) аудиттелетін обьект 

Д) аудиттелетін субьект  

7. Экологиялық аудит неше түрге бӛлінеді? 

А) 4 

Б) 5 

С) 3 

Д) 2 

8. Экологиялық аудиттің түрлері? 

А) міндетті аудит  

Б) бастамашылық аудит 

С) міндетті  және бастамашылық аудит 

Д) міндетті емес аудит  
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9. Аудиттелетін субьектінің неше сатысы бар? 

А) 8 

Б) 7 

С) 9 

Д) 5 

10. Экологиялық аудиттің ақпарат құрамына тӛмендегінің қайсысы жатады? 

А) экологиялық рұқсат 

Б) арнайы зерттеулер 

С) экологиялық қауіпсіздік 

Д) экологиялық тәуелділік 

11. Экологиялық аудиторлық ұйымның  құрамындағы экологиялық 

аудиторлардың саны қанша болуы керек? 

А) 3 

Б) 4 

С) 5 

Д) 6 

12. Экологиялық аудиторлар палатасының негізгі міндеттері? 

А) ӛндірістік экологиялық басқаруды жүргізу 

Б) аэрофотосуреттер нәтижелері 

С) экологиялық аудиттің қызметінің жүзеге асырылуына кәсіби бақылауды 

ұйымдастыру 

Д) экологиялық рұқсат 

13. Экологиялық аудиторлар палатасының неше міндеті бар?  

А) 1 

Б) 3 

С) 5 

Д) 2 

14. Экологиялық аудиторлар палатасы нені реттейді? 

А) экологиялық аудитордың қызметін 

Б) экологиялық аудиторлық ұйымның қызметін  

С) экологиялық аудитордың және экологиялық аудиторлық ұйымның 

қызметін  

Д) мекемелердің қызметін  

15. Экологиялық аудит пен экологиялық аудиторлық ұйымның құқықтары? 

А) әкімшілік құқық 

Б) экологиялық аудитті жүргізудің әдістерін дербес айқындауға  

С) қажетті ақпараттарды жинауға  

Д) біліктілік деңгейін бақылауға 

16. Экологиялық менеджмент жүйесінің аудиті ? 

А) бастамашылық 

Б) міндетті  

С) міндетті емес  

Д) экологиялық 

17. Аудиттелетін субьектінің құқықтары нешеге бӛлініп қарастырылады?  

А) 7 
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Б) 4 

С) 5 

Д) 3 

18. Аудиттелетін субьектінің міндеттері неше түрге бӛлінеді? 

А) 10 

Б) 3 

С) 5 

Д) 7 

19. Экологиялық аудиторлық ұйым немесе экологиялық аудиттің негізгі 

себептері нешеу? 

А) 3 

Б) 4 

С) 6 

Д) 2 

20. Экологиялық сертификаттау саласына жататын обьектілер неше топқа 

бӛлінеді?  

А) 4 

Б) 3 

С) 2 

Д) 6 

 

Тест жауаптары:  

1 Б, 2 С, 3 Б, 4 А ,5 С,6 Д, 7 Д, 8 С, 9 Б, 10 А, 11 А, 12 С, 13 Д, 14 С, 15 Б, 16 А, 

17 С, 18 Д, 19 А, 20 Б  
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ГЛОССАРИЙ 

 

Аккредиттелген кәсіби аудиторлық ҧйым – аудиторлар мен аудиторлық 

ұйымдардың ӛзін-ӛзін реттейтін бірлестігі болып табылатын коммерциялық 

емес ұйым; 

Аккредиттеу – уәкілетті органның «Аудиторлық қызмет туралы» ҚР заңында 

кӛзделген кәсіби аудиторлық ұйымдардың құқықтылығын ресми тануы; 

Арнаулы аудит - субьект қызметінің жекелеген жақтарын, мемлекет 

алдындағы белгілі бірн норма мен міндеттемелердің сақталуын тексеру. 

Аттестаттау – Аудиторларға кандидаттарды аттестаттау жӛніндегі біліктілік 

комиссиясының кандидаттардың біліктілік деңгейін анықтауы; 

Аудит – ол кәсіпорын ақпаратындағы мәліметтердің, пайдаланушылар үшін 

табыстылық ақпарат кӛрсеткіштеріндегі мәліметтік күдікті барынша азайту 

Аудит принциптері - аудит ӛзінің кәсіби қызметінде мына принциптерді 

басшылықа алу керек   адалдық, обьективтілік, кіби құзыреттілік, құпияны 

сақтай білетінділік, тәуелсіздік, жинақылық, мұқияттылық, ғылымиялық, 

нақтылық, жариялық, демократияшлдық және т.б. 

Аудитор – Біліктілік комиссиясы аттестатталған, «аудитор» біліктілігін беру 

туралы біліктілік куәлігін алған жеке тұлға; 

Аудиторлық есеп – жүргізілген аудиттің нәтижесі болып табылатын 

жазбаша ресми құжат; 

Аудиторлық қазмет – қаржылық есептілігі мен басқа да ақпараттың аудитін 

жүргізу және қызмет бейіні бойынша ӛзге де қызметтер ұсыну жӛніндегі 

кәсіпкерлік қызмет; 

Аудиторлық ҧйым – аудиторлық қызметті жүзеге асыру үшін құрылған 

коммерциялық ұйым; 

Аудиттелетін субъект – қаржылық есептілігі және ӛзге де ақпараты 

бойынша аудит жүзеге асырылатын заңды тұлға; 

Әдеп кодексі – аудиторлардың кәсіби қызметінің әдеп ережелері жиынтығы; 

Бастамашылық экологиялық аудит - бастамашының және экологиялық 

аудитордың немесе экологиялық аудиторлық ұйымның арасындағы 

экологиялық аудиттi жүргiзуге арналған шартта кӛзделген экологиялық 

аудиттiң нақты мiндеттерi, мерзiмдерi мен кӛлемi ескерiле отырып, 

аудиттелетiн субъектiнiң не оған қатысушының бастамасы бойынша 

жүргiзiледi.  

     Кәсіптенгендік – қоғамда клиенттер, жұмыс берушілер және басқа да 

мүдделі жақтар бухгалтерлік есеп саласында кәсіптенген маман ретінде 

кӛрсете алатын тұлғаларға деген қажеттілік бар. 

кӛрінеу дұрыс емес аудиторлық есеп – аудит жүргізілмей жасалған немесе 

пайдаланушыларды қасақана шатастыратын пікір жазылған аудиторлық есеп; 

Қаржылық есеп беру аудиті – барлық елеулі аспектілер бойынша 

дұрыстығы туралы аудиторлық қорытынды беру мақсатында субьектілерінің 

қаржылық қорытынды есебін тексеру.оны сыртқы аудиторлық фирмалар 

жүргізеді және пайдаланушылардың кең кӛлеміне арналған. 
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     Қызметтердің сапасы – аудиторлар кӛрсететін барлық қызметтердің ең 

жоғары стандарттарға сай келетіндігіне кепілдік қажет. 

     Нанымдылық (кӛз жеткізгендік) – аудиторлардың кәсіби қызметін 

пайдаланушылар кӛрсетілген аудиторлық қызметтерді реттейтін кәсіби 

этиканың тұжырымдамалық негізі бар екендігіне кӛз жеткізген болуға тиіс. 

Оперециялық аудит - басқару үшін тиімділігін, сенімділігімен 

пайдалылығын  бағалау мақсатында ұйымның шаруашылығын, механизімінің 

жекелеген бӛлшектерінің қызмет етуін тексеру. 

Салық аудиті - бұл салықтарды тӛлеудің, есептедің дұрыстығы мен 

толықтығын аудиторлық тексеру, салық саясатын ұсыну. 

Сәйкестік аудиті - бұл ұйымның шаруашылық жүйесінде заң актілері мен 

нұсқаушы материалдарының нормаларын, сонымен қатар әкімшілік 

персоналына арналған процедуралар немесе ережелердің сақталуын тексеру. 

     Сенімділік – қоғамға дұрыс ақпараттар және сенімді ақпараттық жүйелер 

қажет. 

серіктес – аудиторлық ұйымның аудиторлық жобаға басшылық жасайтын 

және оның нәтижелеріне дербес жауапты болатын ӛкілі; 

Техникалық реттеу — санитарлық және фитосанитарлық шараларды 

қоспағанда, сәйкестікті растау, аккредиттеу және белгіленген талаптардың 

сақталуын мемлекеттік бақылау мен қадағалау жӛніндегі кызметті қоса 

алғанда, ӛнімге, кӛрсетілетін қызметке, үдерістерге қойылатын міндетті және 

ерікті талаптарды анықтауға, белгілеуге, қолдануға және орындауға 

байланысты қатынастарды құқықгық және нормативтік реттеу. 

Уәкілетті мемлекеттік орган – аудиторлық қызмет саласында реттеу мен 

аудиторлық және кәсіби ұйымдардың қызметіне бақылауды жүзеге асыратын 

орталық атқарушы орган. 

Ҧйымдардың стандарттары – аудиторлық ұйымның аудит жүргізу тәртібіне 

бірыңғай талаптар белгілейтін ішкі құжаттары; 

Экологиялық аудит -аудиттелетiн субъектiлердiң шаруашылық және ӛзге 

де қызметiн экологиялық тәуекелдердi анықтау мен бағалауға және олардың 

қызметiнiң экологиялық қауiпсiздігі деңгейiн арттыру жӛнiнде ұсыныстар 

әзiрлеуге бағытталған тәуелсiз тексеру болып табылады.  

Экологиялық аудиторларды аттестациялау- экологиялық аудит жүргізуге 

қажетті біліктілікті растау жӛнінде мезгіл-мезгіл жүргізілетін рәсім 

Экологиялық аудиторлық қызмет - экологиялық аудиторлар мен 

экологиялық аудиторлық үйымдардың Қазақстан Республикасының 

лицензиялау туралы заңдарына сәйкес берілетін лицензия негізінде жүзеге 

асыратын экологиялық аудит жүргізу жӛніндегі кәсіпкерлік қызметі. 

Экологиялық аудиторлық қызметтi лицензиялау - ережесi заңды және 

жеке тұлғаларға экологиялық аудиторлық қызметтi жүзеге асыру құқығына 

лицензиялар беру тәртiбi мен шарттарын айқындайды.  
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