


Байқаудың
ұйымдастырушылары

Қазақстан Республикасының Ұлттық кәсіпкерлер палатасы 

"Қазақстанның үздік тауары" республикалық көрме-конкурсын (бұдан әрі 

– конкурс) ұйымдастырушы (бұдан әрі – конкурсты ұйымдастырушы) 

болып табылады, облыстардың, республикалық маңызы бар қаланың 

және астананың кәсіпкерлер палаталары "Қазақстанның үздік тауары" 

өңірлік көрме-конкурстарын ұйымдастырушылар (бұдан әрі – өңірлік 

конкурстарды ұйымдастырушылар) болып табылады. Конкурсты 

ұйымдастыру тиiстi қаржы жылына арналған республикалық бюджетте 

осы мақсаттарға көзделген қаражат есебiнен және оның шегiнде жүзеге 

асырылады. 

"Қазақстанның үздік тауары" өңірлік көрме-конкурстарын ұйымдастыру 

облыстардың, республикалық маңызы бар қаланың және астана 

әкімдіктерінің жергілікті бюджеттері қаражаты есебінен және оның 

шегінде жүзеге асырылады.



1) жеке және заңды тұлғалардың отандық өнімнің сапасын 

арттыруға бағытталған қызметін жандандыру;

Конкурстың негізгі 
мақсаттары:

2) Қазақстан нарығын жоғары сапалы және бәсекеге қабілетті 

өніммен толықтыруға жәрдемдесу;

3) отандық және халықаралық стандарттар негізінде сапаны 

басқару мен қамтамасыз етудің қазіргі заманғы әдістерін кеңінен 

енгізуге алғышарттар жасау және оған жәрдемдесу;

4) сапа проблемаларын шешу қажеттілігіне өнеркәсіптік, 

коммерциялық және қоғамдық ұйымдардың назарын аудару;

5) халық арасында сапа идеясын насихаттау болып табылады.



Заңды тұлғалар 1. Қазақстан Республикасының
аумағында өнеркәсіптік, азық-түлік 
тауарларын және өндірістік-
техникалық мақсаттағы өнімдер 
өндіруді жүзеге асыратын;
2. өнім сапасының тұрақты жоғары 
деңгейін және оны жүйелі түрде 
жақсартуды қамтамасыз ету жөнінде 
конкурсты ұйымдастырушы растаған 
оң нәтижелері бар дара кәсіпкер 
немесе заңды тұлға конкурсқа 
қатысушылар бола алады.Жеке кәсіпкер



Конкурсқа қатысуға ниет білдірген заңды тұлға 

немесе дара кәсіпкер Қазақстан Республикасының 

Үкіметі бекітетін "Қазақстанның үздік тауары" өңірлік 

және республикалық көрме-конкурстарына 

ұсынылатын материалдар мен өнімді ресімдеу, беру 

және алдын ала сараптамалық бағалау қағидаларына 

сәйкес материалдарды ресімдейді және конкурсты 

ұйымдастырушыға береді.

"Өндірістік 
мақсаттағы үздік 

тауарлар"

"Халыққа арналған 
үздік тауарлар"

"Үздік азық-түлік 
тауарлары"

Конкурс мынадай үш номинация бойынша 
жүргізіледі:

Әр номинацияда үш жеңімпаз айқындалады.



Қазақстан Республикасы Президентінің 

"Алтын сапа" сыйлығының лауреаты 

атағын және "Қазақстанның үздік тауары" 

республикалық көрме-конкурсының 

дипломанты атағын беру жөніндегі 

комиссия (бұдан әрі – Комиссия) 

шешімімен бекітілетін іс-шаралар 

жоспарына сәйкес өткізіледі және төрт 

кезеңмен жүзеге асырылады:



1) бірінші кезеңде конкурсқа қатысуға өтінімдер қабылдау, материалдар мен өнімдерді 

сараптамалық бағалау жүзеге асырылады. Өңірлік конкурстарды ұйымдастырушылардың 

шешімімен құрылған сараптамалық топ өңірлік конкурстардың 9 жеңімпазын 

айқындайды.

2) екінші кезеңде материалдар мен өнімдерді сараптамалық бағалау республикалық

деңгейде жүзеге асырылады. Республикалық конкурсты ұйымдастырушының шешімімен

құрылған сараптамалық топ үш номинация бойынша 27 финалисті айқындайды;

3) үшінші кезеңде 27 финалист онлайн-дауыс беруге қатысады;;

4) төртінші кезеңде республикалық конкурсты ұйымдастырушы 27 финалистің

материалдарын алдын ала қорытындыларымен және онлайн-дауыс беру нәтижелерімен

бірге Комиссияның қарауына ұсынады (әр номинацияда үш финалистен).

Комиссия ұсынылған материалдар негізінде 9 конкурсқа қатысушыға "Қазақстанның

үздік тауары" республикалық көрме-конкурсы дипломанты (бұдан әрі – конкурс

дипломанттары) атағын беру туралы шешім қабылдайды.

Алдын ала қорытындының нәтижелері бойынша балл тепе-тең түскен жағдайда,

жеңімпаз онлайн-дауыс беру арқылы айқындалады.

Өңірлік конкурстарды ұйымдастырушылар республикалық конкурсты 

ұйымдастырушыға өңірлік конкурс жеңімпаздарының қажетті құжаттарын жібереді.



Конкурс дипломанттары "Қазақстанның үздік тауары" 
республикалық көрме-конкурсының эмблемасымен 
және дипломымен марапатталады.

Конкурс дипломанттарының тізімі бұқаралық ақпарат 
құралдарында жарияланады.

Конкурс дипломанттары конкурстың эмблемасын 
жарнамалық мақсатта төрт жыл бойы пайдалану 
құқығын алады.


