


Байқаудың
ұйымдастырушылары

"Қазақстанның үздік тауары" республикалық көрме-конкурсының 

(бұдан әрі – конкурс) ұйымдастырушысы Қазақстан 

Республикасының Ұлттық кәсіпкерлер палатасы (бұдан әрі –

конкурсты ұйымдастырушы) болып табылады, "Қазақстанның үздік 

тауары" өңірлік көрме-конкурстарының ұйымдастырушылары 

облыстар, республикалық маңызы бар қала мен астананың 

кәсіпкерлер палаталары (бұдан әрі – өңірлік конкурстарды 

ұйымдастырушылар) болып табылады.



Өңірлік конкурсқа қатысуға:

Өңірлік конкурстарға ұсынылатын материалдар 
мен өнімді ресімдеу, ұсыну және алдын ала 

сараптамалық бағалау тәртібі

өнім сапасының тұрақты 
жоғары деңгейін қамтамасыз 

ету және оны жүйелі түрде 
жақсарту бойынша оң

нәтижелері бар заңды тұлғалар 
немесе дара кәсіпкерлер (бұдан 
әрі – конкурсқа қатысушылар) 

үміткер бола алады.

Қазақстан Республикасының
аумағында өнеркәсіп, азық-

түлік тауарларын және 
өндірістік-техникалық

мақсаттағы (қару-жарақ пен 
әскери техника өндірісін 
қоспағанда) өнімдерді 

өндіруді жүзеге асыратын;



Конкурсқа қатысушылар www.altynsapa.kz сайтында 
электрондық нысанда және (немесе) қағаз пішімде 

кәсіпорынның тіркеу орны бойынша өңірлік 
кәсіпкерлер палаталарына мынадай құжаттарды 

ұсынады:

1) осы Қағидаларға 1-қосымшаға сәйкес өтінім;

2осы Қағидаларға 2-қосымшаға сәйкес сауалнама-декларация;

3) сәйкестік сертификаттары мен сапа және қауіпсіздік туралы қорытындылардың
көшірмелері (болған кезде);

4) менеджмент жүйесіне арналған сертификаттардың көшірмелері (болған кезде);

5) негізгі параметрлер мен сипаттамалардың сандық мәндері көрсетілген өнімнің
негізгі тұтынушылық қасиеттерінің сипаты, сондай-ақ өнімнің бәсекеге 
қабілеттілік артықшылықтары (өнімніңерекшелігі мен сапасын растайтын 
құжаттар);

6) ұйым өз нәтижелерін бағалайтын негізгі экономикалық көрсеткіштер және осы 
көрсеткіштердің өзгеру үрдістері;показатели, которыми участники конкурса сами 
оценивают свои результаты и тенденции изменения этих показателей;

7) өз қызметінің нәтижелері туралы ақпарат (ұсынылған сандық деректердің
маңыздылығы мен ерекшеліктерін түсінуге мүмкіндік беретін қысқаша түсініктер 
мен деректері бар кестелермен сүйемелденуге тиіс графиктер немесе 
диаграммалар түрінде ұсынылады).



Өңірлік конкурсқа ұсынылатын 
материалдар мен өнімдерді алдын ала 
сараптамалық бағалауды жүргізу үшін 
өңірлік сараптамалық топ құрылады.

Өңірлік сараптамалық топтар өңірлік конкурсты 
ұйымдастырушының шешімімен құрылады.



Сараптамалық топтардың жұмысы

• сапа менеджменті жүйелерін сертификаттау жөніндегі 

сарапшы-аудиторлар;
• тиісті білім саласындағы мамандар;
• қоғамдық бірлестіктердің өкілдері; 
• жергілікті атқарушы органдардың өкілдері. 

• Конкурсқа қатысушылардың материалдарын қарастыру.
• Алдын ала сараптамалық қорытынды жасап, оны конкурсты 

ұйымдастырушыға жібереді

Сараптамалық
топтың

функциялары

Сараптамалық топтардың
сандық құрамы кемінде 3 (үш) 
адамнан тұруға тиіс.



Өңірлік конкурстар өңірлік конкурстарды ұйымдастырушы 
белгілеген мерзімде, бірақ конкурстар өткізілетін жылдың 15 

шілдесінен кешіктірілмей өткізіледі.

Өңірлік сараптамалық топтар келесі номинациялар бойынша 
өңірлік конкурстардың 9 жеңімпазын (әр номинация бойынша 

үшеуден) анықтайды.:

осы Қағидаларға 3-
қосымшаға сәйкес 

"Өндірістік мақсаттағы 
үздік тауарлар";

осы Қағидаларға 4-
қосымшаға сәйкес 
"Халық тұтынатын 
үздік тауарлар";

осы Қағидаларға 5-
қосымшаға сәйкес 
"Үздік азық-түлік 

тауарлары" .

Жергілікті жерлерде конкурсқа қатысушылардың
материалдары мен өнімін алдын ала сараптамалық

бағалауды өңірлік конкурсты ұйымдастырушы 
бекіткен графикке сәйкес сараптамалық топтар 

жүзеге асырады.

Сараптамалық топтар конкурсқа қатысушылардың
материалдары мен өнімін алдын ала сараптамалық бағалау 
нәтижелері бойынша осы Қағидаларға 6-қосымшаға сәйкес 

алдын ала сараптамалыққорытынды жасайды.





Республикалық конкурсқа ұсынылатын 
материалдар мен өнімді алдын ала сараптамалық 

бағалау тәртібі

Сараптамалық топтардың сандық құрамы кемінде 5 
(бес) адамды құрауы тиіс.

 сапа менеджменті жүйелерін сертификаттау жөніндегі 

сарапшылар;

 тиісті білім саласындағы мамандар;

 қоғамдық бірлестіктердің өкілдері.

 Өз құзыретінің деңгейін жеткілікті деп санайтын позицияларда 
кестеде баға қою

Сараптамалық топтың
функциялары:

 Алдын ала сараптамалық қорытындыны қалыптастырады және 
оны жеңімпаздарды марапаттау рәсімі өткізілгенге дейін 5 күн 
бұрын конкурсты ұйымдастырушыға жібереді





Толық ақпарат: www.altynsapa.kz
сайтында, «Қатысу талаптары» 

бөлігінде қолжетімді

http://www.altynsapa.kz/

