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К ы ргы з Республикасынын С ал ам атты к  сактоо министрлигинин алдында! ы 
Дары к ар аж аттар ы  ж ана медициналык буюмдар департаментинин текшеруу 

баракчасы ны н формасын беки гуу женунде

Кыргыз Республикасынын «Ишкердик субуекттерине текшеруулерду жургузуунун 
тартиби женунде» Мыйзамынын 6 - беренесинин 5 -  белугун жана Кыргыз 
Республикасынын ©кметунун 2021-жылдын 18-февралындагы №  108 «Ишкердик иш- 
аракетти жузеге ашырууда тобокелдик даражасын баалоо критейлерин бекитуу женунде» 
токтомун ишке ашыруу максатында буйрук кылабыз:

1. Ишкердик субъекттердин текшеруу боюнча текшеруу баракчанын формасы 
тиркемеге ылайык бекитилсин.

2. Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлигинин алдындагы Дары 
каражаттары жана медициналык буюмдар департаменти:

- ишкердик субъекттерин текшерууде бул буйруктун 1-пункту менен бекитилген 
текшеруу баракчасын колдонсун;

- Кыргыз Республикасынын Экономика жана коммерциялык министрлигинин 
расмий порталына ишкердик субъекттеринин ишин текшеруу боюнча жана мамлекеттик 
контролдоочу органдар тарабынан Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо 
министрлигинин алдындагы Дары каражаттары жана медициналык буюмдар 
департаментинин расмий сайтына бекитилген текшеруу баракчаларын жайгаштырууну 
камсыз кылсын;

- бекитилген текшеруу баракчаларынын формасын, Кыргыз Республикасынын 
Саламаттык сактоо министрлигинин алдындагы Дары каражаттары жана медициналык 
буюмдар департаментинин туштук филиапына ишкер субъектилерин текшеруу жургузуу 
учун женетулсун;

3. Кыргыз Республикасынын экономика министрликтин 2012-жылдын 10- 
майындагы №  111 буйругу менен Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо 
министрлигинин алдындагы Дары-дармектер жана медициналык техникалар менен 
камсыздоо департаментинин 2012-жылдын 8- майындагы №  36 биргелешкен буйругу 
кучун жоготту деп табылсын.

4. Ушул буйруктун аткарылышын контролдоо Кыргыз Республикасынын 
Саламаттык сактоо министрлигинин алдындагы Дары каражаттары жана медициналык 
буюмдар департаментинин директору Н.М.Кагаздиевге жана Кыргыз Республикасынын 
Экономика жана коммерция министринин орун басары А.Д. Усенбековага жуктелсун.

Об утверждении проверочного листа Департамента лекарственных средств и 
медицинских изделий при Министерстве здравоохранения Кыргызской Республики

В целях реализации части 5 статьи 6 Закона Кыргызской Республики «О порядке 
проведения проверок субъектов предпринимательства» и постановления Правительства 
Кыргызской Республики «Об утверждении критериев оценки степени риска при



осуществлении предпринимательской деятельности» от 18 февраля 2012 года № 108 
приказы ваем :

1. Утвердить форму проверочного листа по проверкам субъектов 
предпринимательства согласно приложению.

2. Департаменту лекарственных средств и медицинских изделий при Министерстве 
здравоохранения Кыргызской Республики:

- при проведении проверок субъектов предпринимательства руководствоваться 
формой проверочного листа, утвержденной пунктом 1 настоящего приказа:

- обеспечить размещение утвержденных проверочных листов на официальном 
портале Министерства экономики и коммерции Кыргызской Республики по проверкам 
деятельности субъектов предпринимательства, осуществляемых государственными 
контралирующими органами и на официальном сай ге Департамента лекарственных средств 
и медицинских изделий при Министерстве здравоохранения Кыргызской Республики.

- направить утвержденную форму проверочных листов на проведение проверок- 
субъектов предпринимательства территориальным подразделениям Департамента 
лекарственных средств и медицинских изделий при Министерстве здравоохранения 
Кыргызской Республики.

3. Признать утратившим силу совместный приказ Министерства экономики 
Кыргызской Республики от 10 мая 2012 года №  111 и Департамента лекарственного 
обеспечения и медицинской техники при Министерстве здравоохранения Кыргызской 
Республики от 8 мая 2012года № 36.

4. К о щ й ^Щ % :И сп ол н ен и ем  настоящего приказа возложить на директора 
Департамеет^-.яёк^с'гвенных средств и медицинских изделий при Министерстве 
здравоохранения Кыргызской Республики Н.М.Кагаздиеву и на Замести геля министра 
экономикой.коммерции Кыргызской Республики А.Д. Усецбековой.
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