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ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҮКІМЕТІНІҢ ҚАУЛЫСЫ

2017 жылғы 13 мамыр               №259             Астана, Үкімет Үйі

Алматы қаласы білім басқармасының «№168 жалпы білім 
беретін мектеп» коммуналдық мемлекеттік мекемесіне 

Қасыл Қатықбаеваның есімін беру туралы

«Қазақстан Республикасының əкімшілік-аумақтық құрылысы туралы» 1993 жылғы 8 
желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Заңы 10-бабының 4-1) тармақшасына жəне 
«Қазақстан Республикасының аумағындағы əуежайларға, порттарға, теміржол вокзалдары-
на, теміржол стансаларына, метрополитен стансаларына, автовокзалдарға, автостансаларға, 
физикалық-географиялық жəне мемлекет меншігіндегі басқа да объектілерге атау беру, 
сондай-ақ оларды қайта атау, олардың атауларының транскрипциясын нақтылау мен өзгерту 
жəне мемлекеттік заңды тұлғаларға, мемлекет қатысатын заңды тұлғаларға жеке адамдардың 
есімін беру қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1996 жылғы 5 
наурыздағы №281 қаулысына (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 1996 ж., №11, 81-құжат) 
сəйкес Қазақстан Республикасының Үкіметі қаулы етеді:

1. Алматы қаласы білім басқармасының «№168 жалпы білім беретін мектеп» коммуналдық 
мемлекеттік мекемесіне Қасыл Қатықбаеваның есімі берілсін.

2. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

Қазақстан Республикасының Премьер-Министрі
Б.САҒЫНТАЕВ

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҮКІМЕТІНІҢ ҚАУЛЫСЫ

2017 жылғы 13 мамыр              №260         Астана, Үкімет Үйі

«Жекелеген қару түрлерiнiң айналымына мемлекеттiк 
бақылау жасау туралы» Қазақстан Республикасының 

Заңын жүзеге асыру жөнiндегi шаралар туралы» Қазақстан 
Республикасы Үкіметінің 2000 жылғы 3 тамыздағы №1176 

қаулысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

Қазақстан Республикасының Үкіметі қаулы етеді: 
1. «Жекелеген қару түрлерінің айналымына мемлекеттік бақылау жасау туралы» Қазақстан 

Республикасының Заңын жүзеге асыру жөніндегі шаралар туралы» Қазақстан Республикасы 
Үкіметінің 2000 жылғы 3 тамыздағы №1176 қаулысына (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 
2000 ж., №32-33, 399-құжат) мынада й өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін: 

көрсетілген қаулымен  бекітілген Қазақстан Республикасындағы қару мен оның патронда-
ры айналымының ережесінде:

15 жəне 16-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:
«15. Iшкi iстер органдарымен келiсу бойынша қызметтiк ойық жəне тегiс ұңғылы қару 

(карабиндер, винтовкалар, тапаншалар, револьверлер, мылтықтар) мен оның патрондарын 
мемлекеттік орман қоры учаскелерін жəне жануарлар əлемі объектілерін тікелей күзетуді, 
қорғауды жүзеге асыратын орманды күзету жəне қорғау инженерлерінің, орман шылардың, 
орман шеберлерінің, орман күтушілерінің, мемлекеттік инспектор лардың (қорықшылардың), 
аңшылық мамандарының, инспекторлардың, аңшылық жəне балық шаруашылықтары 
қорықшыларының тұрғылықты жерлерiнде сақтауға болады. 

Бұл ретте атыс қаруы осы Ереженің 91-тармағының талаптарына сəйкес сақталады. 
Мемлекеттік орман қоры учаскелерін жəне жануарлар əлемі объектілерін тікелей күзетуді, 

қорғауды жүзеге асыратын орманды күзету жəне қорғау инженері, орманшы, орман шебері, 
орман күтушісі, мемлекеттік инспектор (қорықшы), аңшылық маманы, инспектор, аңшылық 
жəне балық шаруашылықтарының қорықшысы ұзақ уақыт (он күннен астам) болмаған кезеңде 
(іссапар, демалыс, емделу, əскери қызмет өткеру) қару осы қаруды сақтауға рұқсат берілген 
ұйымның қару-жарақ бөлмесіне тапсырылады.

16. Қаруды сақтайтын жəне пайдаланатын ұйымдарда қызметтік қару мен оның патрон-
дарын есепке алу осы Ережеге 18-қосымшаға сəйкес қаруды сақтайтын жəне пайдаланатын 
ұйымдарда қару мен оның патрондарын есепке алу кітабында жəне осы Ережеге 19-қосымшаға 
сəйкес қару мен оның патрондарын беру жəне қабылдау журналында жүргізіледі, олар 
нөмiрленеді, тігіледі жəне аумақтық iшкi iстер органының «Лицензиялық-рұқсат жүйесі» деген 
бедерi бар арнайы мөрi басылады.»;

20-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«20. «Жекелеген қару түрлерінің айналымына мемлекеттік бақылау жасау туралы» Қа-

зақстан Республикасы Заңының 12-бабының 2) – 8), 11) тармақшаларында көрсетіл ген 
заңды тұлғалар қайта ұйымдастырылған немесе таратылған кезде азамат тық жəне қызметтік 
қару мен оның патрондарын оларды сатып алуға рұқсаттары бар субъектілерге бере алады.

Қару немесе патрондарды берген заңды тұлғалар бұл туралы қару есепте тұрған ішкі 
істер органына берілген қарудың санын, əрбір бірлігінің маркасын, калибрі мен нөмірін, 
патрондардың санын, маркасын, калибрін көрсете отырып, жеті күн мерзімде жазбаша хабар-
лайды. Хабарламаға қайта ресімдеу үшін қаруды сақтауға рұқсаты, сондай-ақ оның негізінде 
беру жүзеге асырылған құжаттар қоса беріледі.

Ерекше жарғылық міндеттері бар заңды тұлғалар, күзет қызметінің субъектілері ішкі істер 
органдарымен келісу бойынша өздерінің балансындағы азаматтық жəне қызметтік қаруды 
аумақтық тиесілігіне қарамастан, өздерінің филиалдарына, өкілдіктеріне (бұдан əрі – фили-
алдар, өкілдіктер) бере алады.

Филиалдар мен өкілдіктердің қаруды сақтауы осы Ереженің 3-бөлімінің талаптарына 
сəйкес жүзеге асырылады.

Қаруды сақтауға рұқсат беру жəне оны филиалға жəне өкілдікке тіркеу үшін заңды тұлға 
осы Ережеге 17-қосымшаға сəйкес қару мен оның патрондарының қолда бар жəне қажетті саны 
туралы мəліметтердің толтырылған бланкін ішкі істер органына келісу үшін ұсынады. Филиал 
мен өкілдіктің азаматтық жəне қызметтік қаруды сатып алуға рұқсат алуы талап етілмейді.

Қаруды тіркеген ішкі істер органының қызмет көрсету аумағынан тыс қызметті жүзеге асы-
ру үшін қызметтік қаруды уақытша əкетуді заңды тұлға қаруды əкету орны бойынша тіркеусіз 
жəне қару мен оның патрондарының қолда бар жəне қажетті санын келісусіз жүзеге асырады.

Бұл ретте заңды тұлға осы Ереженің 3-бөліміне сəйкес қызметтік қару мен оның патрон-
дарын сақтау бойынша талаптардың орындалуын қамтамасыз етеді.

Қызметтік қаруды сақтауға жəне алып жүруге рұқсаттарды беруді оны тіркеген ішкі істер 
органы жүзеге асырады. 

Республикалық спорт ұйымдары ішкі істер органдарымен келісу бойынша өздерінің 
балансындағы спорттық қаруды өңірлік спорт ұйымдарына бере алады. 

Бұл ретте өңірлік спорт ұйымдары аумақтық ішкі істер органында азаматтық жəне қызметтік 
қару мен оның патрондарын сатып алуға рұқсат алады.

Басқа жағдайларда азаматтық жəне қызметтік қару мен оның патрондары олардың 
ведомстволық тиесілігіне қарамастан, оны бір заңды тұлғадан екіншісіне беру мақсатында 
ішкі істер органының жолдамасы бойынша қару сататын мамандандырылған дүкен арқылы 
сатылады.»;

26-тармақтың бірінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
«26. Аңшылық оқ-дəріні, жарақталған патрондарды Қазақстан Республикасының аумағы 

арқылы автомобиль көлігімен тасымалдау автомобиль көлігі саласындағы уəкілетті орган 
бекіткен Автомобиль көлігімен қауіпті жүктерді тасымалдау қағидаларына сəйкес жүзеге 
асырылады.»;

9-бөлімнің тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
«9. Спорттық қаруды сатып алу, сақтау, есепке алу жəне тасымалдау тəртiбi»;
мынадай мазмұндағы 31-1-тармақпен толықтырылсын:
«31-1. Қаруды есепке алу үшін спорт ұйымында осы Ережеге 18-қосымшаға сəйкес қаруды 

сақтайтын жəне пайдаланатын ұйымдарда қару мен оның патрондарын есепке алу кітабы жəне 
осы Ережеге 19-қосымшаға сəйкес қару мен оның патрондарын беру жəне қабылдау журналы 
жүргізіледі, олар нөмiрленеді, тігіледі жəне аумақтық iшкi iстер органының «Лицензиялық-рұқсат 
жүйесі» деген бедерi бар арнайы мөрi басылады.»;

47-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«47. Коллекциялық атыс қаруы қару-жарақ шеберханаларында: 
жазулары мен таңбаларына зақым келтiрiлмей қарудың қазыналық бөлiгiнде диаметрi 

кемiнде 5 мм саңылау бұрғылау; 
шаппасын алып тастау немесе кесу арқылы атуға жарамсыз күйге келтiрiлуге тиiс.
Музейлерде экспонатталатын азаматтық жəне қызметтік қару көрмелер, сауда көрмелері 

немесе аукциондар ұйымдастыру кезінде:
қарудың соққылау-жіберу тетігінің бөлшектерін алып тастау;
қарудың тетіктеріне, ұңғысына атыс жүргізуге жол бермейтін ендірмелер қою арқылы атуға 

жарамсыз күйге келтiрілуге тиiс, бұл ретте ендірмелердің конструкциясы оларды қосымша 
құралдарсыз алуға мүмкіндік бермеуге тиіс.

Атыс қаруының патрондары  музейлерде оқталмаған (оқ-дəрiсiз) күйінде ғана экспонат-
талады.»;

51-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«51. Экспонаттауға лицензиясы бар заңды жəне жеке тұлғалар көрме, сауда көрмесi не-

месе аукцион ұйымдастырған кезде:
1) үй-жайды жалға алу, қару мен патрондарды экспонаттау тəртiбi, олардың сақталуын 

қамтамасыз ету туралы шарттар жасасуы;
2) шетелдік қатысушылар үшін оларға тиесілі қаруды Қазақстан Республикасының аумағына 

əкелуге жəне Қазақстан Республикасынан əкетуге аумақтық ішкі істер органынан қорытынды, 
сондай-ақ оны тасымалдауға рұқсат алуы;

3) көрме, сауда көрмелерi немесе аукцион өтетiн жердегi iшкi iстер органдарына экспонат-
тау жоспарлары мен экспозицияларды орналастыру сызбасын келiсу үшiн ұсынуға, сондай-ақ 
көрме, сауда көрмелерi немесе аукцион өткiзу кезеңiне осы Ережеде белгіленген тəртiппен 
қару мен оның патрондарын сақтау үшiн рұқсат алуы;

4) экспонатталатын қару мен патрондар орналастырылған жəне сақталатын жерлерге 
бөтен адамдардың рұқсатсыз кіруiне жол бермеуі;

5) қару мен патрондар экспозицияларын ашық сөрелер мен стендiлерде орналас тырған 
жағдайда, көрме, сауда көрмелерi немесе аукцион жұмысы аяқталғаннан кейiн күн сайын қару 
мен патрондардың сақталуын қамтамасыз ету жөнiндегi талаптарға сəйкес қару мен патрон-
дарды жабдықталған үй-жайларға сақтау үшiн тапсыруы;

6) музейлерде, көрме, сауда көрмесін немесе аукцион ұйымдастыру кезінде азаматтық жəне 
қызметтік қару мен оның патрондарын атуға жарамсыз күйінде экспонаттау қажет.

Жауынгерлiк қол атыс қаруы мен оның патрондарын коллекциялаудың жəне экспонаттаудың 
лицензиялары Қазақстан Республикасының заңнамасында белгiленген тəртiппен берiледi.»;

57-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«57. Жөндеуге келiп түскен қаруды есепке алу үшiн қару жөндеу шеберханасында осы 

Ережеге 20-қосымшаға сəйкес нөмiрленген, тігiлген жəне шеберхананың жұмыс iстеуiне ли-
цензия берген iшкi iстер органының «Лицензиялық-рұқсат ету жүйесi» деген бедерi бар арнайы 
мөрi басылған қару жөндеу шеберханасына келiп түскен қаруды есепке алу кiтабы жүргiзiледi.»;

мынадай мазмұндағы 59-2-тармақпен толықтырылсын:
«59-2. Сатып алынатын, сатылатын қару мен оның патрондарын есепке алу, осы Ережеге 

21-қосымшаға сəйкес кітапта жүргізіледі.»;
60-тармақта:
2) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
«2) екі есігі, бұл ретте қалыңдығы кемінде 3 мм болат табақтан жасалған сыртқы металл 

есігі, торланған болаттан жасалған ішкі есігі немесе болат рол-қақпасы болуға тиіс;
сыртқы есік автоматты «ілмешегі» бар ішкі құлыппен жабылады, «жеткізгішпен» жəне «дабыл 

түймесін» басқан кезде іске қосылатын резервтік қоректендіргіші бар бұғат таушы құрылғымен 
жабдықталады, ішкі тор есік немесе рол-қақпасы ішкі немесе аспалы құлыппен жабылады; 

арнайы жабдықталған қойма есігі ойығының жиегі (есіктің қорабы) диаметрі 10-12 мм арма-
туралы болаттан жасалған кемінде он шегемен қабырғаға кемінде 80 мм тереңдікке қағылған 
болат профильден жасалады;»;

7) жəне 8) тармақшалар мынадай редакцияда жазылсын:
«7) қару мен оның патрондары бар арнайы жабдықталған қойманың жəне металл жəшіктер 

(шкафтар) кілттерінің екі жиынтығының болуы;
бұғаттаушы құрылғылардан басқа, кілттердің бір жиынтығы – қару мен оның патрон-

дарын сақтауға жауапты адамда, екіншісі ұйым басшысында, сондай-ақ онда бұғаттаушы 
құрылғылардың барлық кілттері болады;

8) электрмен қоректендіру қалқанына дейін жасырын сым тарту арқылы жасалған екі жəне 
одан көп күзет-өрт дабылы құралдарымен жабдықталады, терезелерді, есіктерді, люктерді 
ашқанда, əйнекті бұзғанда немесе қабырғаларды, төбелерді, едендерді, жəшіктерді (шкаф-
тарды) бұзғанда жəне адам кіргенде іске қосылатын датчиктер орнатылады (күзет дабылы 
құралдарының шлейфтерін үй-жайдың ішіне ғана жүргізуге рұқсат етіледі);

жұмыстан тыс уақытта арнайы жабдықталған қойма ішкі істер органдарының кезекші 
бөлімдеріне шығарылатын жұмыс орындары бар оператор-фирмалардың орталықтандырылған 
бақылау пульттеріне сигнализация қосылып, күзетуге тапсырылады;

жұмыс уақытында арнайы жабдықталған қойманы қару мен оның патрондары саудасы 
бойынша мамандандырылған дүкеннің қаруға рұқсаты бар жауапты қызметкері немесе заңды 
тұлғаның басшысы ғана ашады.

Қойманың есіктері, дүкеннің қаруға рұқсаты бар қызметкерлерінің кіріп-шы ғуын, сондай-
ақ олардың қару мен патрондарды, қарудың қосалқы бөл шектері мен оқ-дəріні əкеліп-əкетуін 
қоспағанда, жабық күйінде болады;»;

мынадай мазмұндағы 10) тармақшамен толықтырылсын:
«10) азаматтық жəне қызметтік қару саудасына лицензиясы бар заңды тұлға басшысының 

немесе қару мен патрондар саудасы бойынша мамандандырылған дүкен директорының 
бұйрығымен қару мен оның патрондарының сақталуына жауапты адам тағайындалады.»;

61-тармақта:
1), 2) жəне 3) тармақшалар мынадай редакцияда жазылсын: 
«1) мыналарды:
дəлдік қабілеті фото-бейне сурет бойынша адамды сəйкестендіруге мүмкіндік беретін 

(«күн-түн» үлгісіндегі) бейнебақылау камераларын;
кемінде 7 тəулік мерзімге дейін бейнеақпаратты сақтауға мүмкіндік беретін тиісті 

компьютерлік жабдықты қамтитын тəулік бойғы бейнебақылау жүйелерінің болуы;
2) орталықтандырылған бақылау пультіне жасырын сигнал беруге мүмкіндік беретін ұтқыр 

не стационарлық дабыл беру («Дабыл түймелері») құралдарының болуы;
3) қару мен оның патрондары саудасы жөніндегі сауда залында экспонатталатын қарудың 

(суық қаруды қоспағанда) əрбір бірлігі атуға жарамсыз күйінде сөрелерде (стендтерде) ор-
наластырылады, шүріппе тұтқа (бар болған кезде) арқылы қаруға қолжетімділікті шектеуге 
арналған қару құлпына бекітіледі;»;

мынадай мазмұндағы 11) тармақшамен толықтырылсын:
«11) қару мен патрондар саудасы жөніндегі сауда залы аңшылық дүкенінің ғима ратында, 

сатып алушылардың ол арқылы дүкеннің басқа үй-жайларына өтуіне жол бермейтін жерде 
орналасады.»;

63-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«63. Дүкендерде атыс жəне газды қарудың патрондары:
1) қарудың тиiстi түрлерiн сақтауға немесе сақтау мен алып жүруге ішкі істер органд а-

рының рұқсатын жəне жеке басын куəландыратын құжатын көрсеткен кезде – жеке тұлғаларға; 
2) жеке тұлғаларға аңшылық оқ-дəрі атыс қаруын сақтау немесе сақтау мен алып жүру 

құ қығына рұқсатын жəне жеке басын куəландыратын құжатын көрсеткеннен кейiн беріледі 
(сатылған оқ-дəрінiң салмағы аңшылық куəлікке жəне есепке алу кiтабына жазылады);

3) қарудың тиiстi түрлерiн сатып алуға ішкi iстер органының рұқсаты мен сақтауға рұқсатын, 
сенiмхатты жəне қарудың сақталуына жауапты адамның жеке басын куəландыратын құжатын 
көрсе ткенде – заңды тұлғаларға сатылады.»;

63-1 тармақ мынадай мазмұндағы абзацпен толықтырылсын:
«Атыс қаруын қаруды сатып алуға рұқсатты жəне жеке басын куəландыратын құжа-

тын көрсетпеген сатып алушының, сондай-ақ дүкенге келушілердің «қолына» беруге жол 
берілмейді.»;

65-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«65. Қару мен оның патрондары саудасын жүзеге асыратын ұйымдар:
1) сəйкестікті растау жөніндегі органның сəйкестiк сертификаты бар қару мен оның па-

трондарын сатады;
2) сатып алынатын жəне сатылатын қаруды е сепке алуды, сондай-ақ 10 жыл бойы есептік 

құжаттаманы сақтауды қамтамасыз етеді;
3) мемлекеттік оқ-гильза қоймасына сатылатын қызметтiк жəне азаматтық ойық атыс қа-

руынан атылған оқтар мен гильзаларды ұсынады.
Дайындап шығарушы кəсiпорындар зауыттық паспорттарына тиiстi жазбалар енгiзу арқылы 

отандық қарудың тексеру атыстарын жүргізеді. 
Импорттық қарудың тексеру атыстарын iшкi iстер органдары жүргізеді. Оларды жүргі зу 

үшiн ұйым патрондардың қажеттi санын ұсынады, қаруды атыс жүргiзiлетiн жерге тасымал-
дауды қамтамасыз етеді;

4) осы Ережеге 22-қосымшаға сəйкес сатып алынған жəне сатылған қызметтiк жəне 
азаматтық қару жəне оны сатып алушылар туралы мəлiметтердi қару айналымын бақылау 
саласындағы уəкілетті орган белгiлеген тəртіппен ай сайын iшкi iстер органдарына ұсынады;

5) қарудың сақталуын жəне оны сақтау қауiпсiздiгiн қамтамасыз етеді;
6) персоналдың Қазақстан Республикасының қару айналымы туралы заңнамасын бiлуiн 

қамтамасыз етеді;
7) жыл сайын есепті кезеңнен кейінгі жылдың 10 қаңтарынан кешіктірмей , Қазақстан 

Республикасының Ішкі істер министрлігіне осы Ережеге 15-қосымшаға сəйкес əкелінген қару 
жəне оның сатылуы туралы жылдық есеп береді;

8) қару мен патрондарды орналастыру жəне сақтау орындарына (сатушы сөресінің ар-
тына) бөгде адамдардың, сондай-ақ дүкеннің қаруға рұқсаты жоқ жұмыскерлерінің кіруіне 
жол бермейді.»; 

67-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«67. Азаматтық жəне қызметтiк қару мен оның патрондарының саудасына лицензия-
сы бар заңды тұлғаларға спорт, аң жəне балық аулау құрал-жабдықтары мен осы қарудың 
қосалқы бөлшектерiн қоспағанда, бiр сауда залында қару мен өзге де тауар түрлерiн қатар 
сатуға тыйым салынады.»;

73-1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«73-1. Қаруды, аңшылық оқ-дəріні, жарақталған патрондарды тасымалдауды оларды сатумен 

айналысатын заңды тұлғалар ішкі істер органдарының рұқсаттары бойын ша жүзеге асырады.
Қаруды, аңшылық оқ-дəріні, жарақталған патрондарды автомобиль көлігімен тасымалдау 

кезінде ұйым басшысы тасымалдауға жауапты адамды тағайындайды жəне жол бойында 
қарулы күзетпен қамтамасыз етеді (күзет қызметін көрсету жөніндегі шарт).

Спорттық тауарларды, аң жəне балық аулау құрал-жабдықтарын қоспағанда, қаруды, аңшылық 
оқ-дəріні, жарақталған патрондарды өзге тауарлармен бірге тасымалдауға жол берілмейді. 

Аңшылық оқ-дəріні, жарақталған патрондарды Қазақстан Республикасының аумағы бойын-
ша автомобиль көлігімен тасымалдау автомобиль көлігі саласындағы уəкілетті орган бекіткен 
Автомобиль көлігімен қауіпті жүктерді тасымалдау қағидаларына сəйкес жүзеге асырылады.

Тасымалданатын қару мен патрондар қорапқа орап салынады, оған жүк тасымалдаушы 
ұйым мөр басады немесе пломбылайды.

Қаруды, аңшылық оқ-дəріні, жарақталған патрондарды жеткізу шарты (келісімшарты) 
болған кезде, қару саудасы бойынша мамандандырылған дүкеннің сатуын қоспағанда, қаруды, 
аңшылық оқ-дəріні, жарақталған патрондарды тасымалдау кезінде жол бойында қорапты 
ашуға жол берілмейді.

Оқ-дəріні, жарақталған патрондарды тасымалдау кезінде жүру бағыты жол жүрісі 
қауіпсіздігін қамтамасыз ету жөніндегі уəкілетті органмен келісіледі.

Жарақталған патрондар, оқ-дəрі қол жүгі ретінде темір жол, су көлігімен мынадай салмақтан 
аспайтын мөлшерде тасымалданады:

1) атыс қаруының жарақталған патрондары – 10 кг;
2) түтінсіз оқ-дəрі – 10 кг;
3) түтінді оқ-дəрі бұйымдары – 5 кг;
4) түтінді оқ-дəрі – 5 кг.
Ескертпе: қол жүгін тасымалдауға берілген рұқсатта жүктің нетто салмағы ғана көрсе тіледі 

(металл гильзалар, ыдыстар жүктің салмағына кірмейді).
Салмағы:
1) атыс қаруының жарақталған патрондары – 300 кг;
2) оқ-дəрі – 50 кг аспайтын аңшылық оқ-дəріні, жарақталған патрондарды автомобиль 

көлігімен тасымалдау ішкі істер органдарының оларды тасымалдауға рұқсатынсыз жүзеге 
асырылады, бұл ретте ұйым басшысы тасымалдауға жауапты адамды тағайындайды жəне 
жол бойында қарулы күзетпен қамтамасыз етеді (күзет қызметін көрсету жөніндегі шарт).

Көрсетілген салмақтан асып кеткен жағдайда, оқ-дəрі мен жарақталған патрондарды тасы-
малдау автомобиль көлігі саласындағы уəкілетті орган бекіткен Автомобиль көлігімен қауіпті 
жүктерді тасымалдау қағидаларына сəйкес жүргізіледі.

Ескертпе. Тасымалдау азаматтық жəне қызметтік қару айналымы саласындағы бақы лауды 
жүзеге асыратын бөлімшеге ресми түрде хабарланғаннан кейін ғана жүзеге асырылады.»;

мынадай мазмұндағы «Заңды тұлғалардың қару мен патрондарға түгендеу жүргізу тəртібі» 
деген 15-1-бөліммен толықтырылсын:

«15-1. Заңды тұлғалардың қару мен патрондарға түгендеу жүргізу тəртібі Азаматтық жəне 
қызметтік қару мен оның патрондарын сақтауды жүзеге асыратын ұйымдарда есепке алу 
мақсатында заңды тұлғалар қару мен патрондарға түгендеу жүргізеді. 

74-1. Түгендеу – қару мен патрондардың бар-жоғын есептік деректерге сəйкес келуі 
тұрғысынан, сондай-ақ олардың есебін жүргізу мен сақталуын қамтамасыз ету тəртібін толық 
салыстырып тексеру. Түгендеу ұйымдарда түгендеу жүргізілетін заңды тұлға басшысының 
бұйрығы негізінде жүргізіледі.

74-2. Түгендеу:
1) тоқсан сайын;
2) қару мен патрондардың сақталуына жауапты адам немесе заңды тұлғаның басшысы 

ауысқан кезде (істерді қабылдау-тапсыру күніне);
3) дүлей зілзала, өрт, авария немесе басқа да төтенше жағдайлар болған кезде (осындай 

оқиғаларға нақты қатысушы үшін) оның салдарынан қарудың немесе патрондардың орнын 
ауыстыру жүргізілгенде;

4) заңды тұлға таратылған немесе қайта ұйымдастырылған кезде тарату немесе бөлу 
баланстарын жасау алдында жүргізіледі.

Түгендеу жүргізілетін заңды тұлға басшысының бұйрығымен түгендеу басталғанға дейін 
10 күн бұрын түгендеу комиссиясының төрағасы мен мүшелері тағайындалады, оның жұмыс 
істеу мерзімі мен түгендеу актісін, түгендеудің жүргізілгені туралы салыстыру ве домостерін 
ұсыну тəртібі айқындалады.

74-3. Түгендеу жүргізу үшін ұйымда кемінде үш адамнан тұратын тұрақты жұмыс істейтін 
түгендеу комиссиясы құрылады. Түгендеу комиссиясына түгендеу жүргізілетін заңды тұлға 
басшыларының біреуі, бухгалтерлік қызметтің қызметкерлері жəне салыстырып тексерілетін 
қарудың құрылымы мен номенклатурасын, сондай-ақ оларды пайдалану кезіндегі қауіпсіздік 
шараларын зерделеген басқа да мамандар кіреді.

Түгендеу комиссиясының құрамы, əдетте, комиссияның жұмыс істеу мерзімі аяқталғанға 
дейін өзгермеуге тиіс. Ерекше жағдайларда комиссияның мүшелерін ауыстыру түгендеу 
жүргізілетін заңды тұлға басшысының бұйрығы негізінде жүргізіледі. 

Заңды тұлғаның басшысы қару мен патрондарға түгендеу жүргізу үшін жағдай жасайды, 
оны өткізу кезінде комиссия мүшелерін уақытша басқа міндеттерді орындаудан босатады, 
сондай-ақ қарумен жəне патрондармен жұмыс істеуге рұқсаты бар техникалық жұмыскерлердің 
қажетті санын бөледі.

74-4. Қару мен патрондардың сақталуына жауапты адамдар қару мен патрондардың 
қозғалысы бойынша аяқталған барлық операцияларды тізуді жүзеге асырады жəне олардың 
қалдықтарын есепке алу кітаптарына түгендеу күніне өзінің қолымен растай отырып, шығарады.

74-5. Түгендеуді бастар алдында комиссия мүшелері:
1) Қазақстан Республикасының қару мен патрондар айналымы жəне оларға түгендеу 

жүргізу тəртібін реттейтін заңнамалық жəне өзге де нормативтік құқықтық актілерінің талап-
тарын зерделейді;

2) осы Ережеге 23-қосымшаға сəйкес түгендеу тізімдемелерінің, осы Ережеге 24-қосымшаға 
сəйкес нөмірлік есепке алу тізімдемелерінің жəне осы Ережеге 25-қосымшаға сəйкес қару 
мен патрондарды түгендеу нəтижелерінің салыстыру ведо мос терінің бланкілерін дайындай-
ды, оларды белгіленген тəртіппен тіркейді. Бұл рет те қару мен патрондардың қалдықтарын 
көрсетілген құжаттарға алдын ала енгізуге жол берілмейді;

3) деректемелері қарудың сақталуына жауапты адамдардағы пломбылау құралдарынан 
ерекшеленуге тиіс пломбылау құралдары мен пломбылау материалының бар-жоғын салы-
стырып тексереді.

74-6. Қару мен патрондардың нақты бар-жоғын салыстырып тексеруді комиссия қару мен 
патрондардың сақталу орнын тексеруден жəне қару мен патрондар бар қолдағы сейфтерді, 
шкафтарды, пирамидаларды, жəшіктерді мөрлеуден бастайды.

Қару мен патрондарды қабылдау немесе беру үшін оларды сақтау орындарын ашуды жəне 
тексерілгендерін қайта мөрлеуді түгендеу комиссиясының мүшелері ғана жүзеге асырады.

74-7. Қарудың бар-жоғы оның сақталуына жауапты адамның қатысуымен оны міндетті 
түрде бір-бірден, жиынтық түрінде жəне нөмірі бойынша қайта санау, сондай-ақ қарудың 
техникалық құжаттамаға (паспорттарға, формулярларға не оның телнұсқаларына) сəйкес 
келмеуі тұрғысынан тексеру арқылы анықталады. 

Герметикалық орамдарға немесе металл мырышқа, олар болған жағдайда, орап салынған 
патрондарды салыстырып тексеру басылған таңбалауға сəйкес ыдыстың тұтастығын қарап 
тексеру арқылы жүзеге асырылады, ол туралы түгендеу тізімде месінде тиісті белгі қойылады. 
Таңбалау болмаған кезде, оның ішінде ішінара көрсетілген орамдар ашылуы, ал патрондар 
– бір-бірден қайта саналуы тиіс.

Тексерілген сейфтерге, шкафтарға, пирамидаларға, жəшіктер мен тығындауларға са-
лыстырып тексеру жүргізілген күн көрсетіле отырып, комиссияның төрағасы растаған жазба 
белгілер салынады.

74-8. Түгендеу тізімдемелеріндегі жəне нөмірі бойынша есепке алу тізімдемелеріндегі 
түзетулер мен толықтыруларды түгендеу комиссиясының мүшелері жəне қару мен 
патрондардың сақталуына жауапты адамдар растайды.

Тізімдемелер бастапқы түгендеу құжаттары болып табылады, олар тікелей қару мен па-
трондарды сақтау орындарында (объектілерінде) олардың тексерілуіне қарай толтырылады. 
Салыстырып тексеру аяқталған соң, толтырылған тізімдемелердің əрбір парағына комиссия 
мүшелері жəне қару мен оның патрондарының сақталуына жауапты адам қол қояды. 

74-9. Түгендеу процесінде келіп түскен қару мен патрондар жеке тізімдемелерге енгізіледі. 
Бұл ретте, қарудың пайдалану мақсатын көрсетуге арналған жолда «Түгендеу кезінде келіп 
түскен қару (патрондар)» деген жазу жазылады, ал «Ескертпе» деген бағанда қарудың кімнен 
келіп түскені, келіп түскен күні жəне кіріс (ілеспе, көліктік) құжаттарының нөмірлері көрсетіледі.

74-10. Түгендеу кезінде ұйымның іссапарға кеткен қызметкерлерінде болған қару мен 
патрондар есептік құжаттар бойынша есепке алынады. Бұл ретте «Ескертпе» деген бағанда 
берілген күні, оларды қабылдап алған адамдардың тектері мен аты-жөндері жəне беру негіздері 
көрсетіледі (ерекше жарғылық міндеттері бар заңды тұлғалар үшін).

74-11. Қару мен патрондарды түгендеу нəтижелері салыстыру ведомосында көрсетіледі. 
Ведомосқа комиссияның төрағасы мен мүшелері, сондай-ақ тексерілген қару немесе 
патрондардың сақталуына жауапты адам қол қояды.

74-12. Қару мен патрондардың жетіспеуі немесе артық болуы фактілері анықталған кезде, 
түгендеу комиссиясы бұл туралы заңды тұлғаның басшысына дереу хабарлайды.

74-13. Түгендеу қорытындысы бойынша комиссия акт толтырады (еркін нысанда), онда 
қару мен патрондарды сақтаудың, есепке алудың жай-күйі, жетіспеуі, артық болуы, бүліну жəне 
жоғалу фактілері, сондай-ақ анықталған кемшіліктерді жою бойынша ұсыныстар көрсетіледі.

Актіні комиссия оған қол қойған жəне ұсынған күннен бастап үш күн мерзімде түгендеу 
жүргізіліп жатқан заңды тұлғаның басшысы қарайды жəне бекітеді.

74-14. Акт, түгендеу тізімдемесі, нөмірлік есепке алу тізімдемесі, салыстыру ведомосы 
жəне басқа да материалдар ұйымдағы қару мен патрондардың сақталуына жауапты адамның 
жеке есептік ісінде сақталады.»;

91-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«91. Қару мен оның патрондары иелерінің тұрғылықты тұратын жерінде еденге немесе 

қабырғаға берік бекітілген, қабырғаларының қалыңдығы кемінде 3 мм болатын жəне есігінде 
ішкі құлпы бар металл шкафта (сейфте) сақталады. Қаруды тұрғын бөлмелердің қабырғаларына 
ілуге жол берілмейді.

Қалалық елді мекендерде (республикалық, облыстық жəне аудандық маңызы бар 
қалалар, сондай-ақ оларға əкімшілік бағынысты аумақтағы кенттер) азаматтық қару иесінің 
тұрақты тұратын жері (пəтер, жеке үй) электр желісіне жəне қосалқы электрмен қоректендіру 
көзіне тұрақты (тұрақты жəне қосалқы қоректендіру көзінің болуы) үй-жайларды күзетудің 
сертификатталған жүйесімен (дабыл сигналын меншік иесінің немесе оның отбасы мүшелерінің 
ұялы телефонына немесе күзет ұйымына беру мүмкіндігі бар сигнализация) жабдықталады. 

Қару иесінің қалауы бойынша қаруды тікелей сақтау жүзеге асырылатын бөлмелерді немесе 
металл шкафты (сейфті) ғана сигнализациямен жабдықтауға жол беріледі. 

Күзет дабылының түрі мен типін қару иесі айқындайды. 
Қаруды иесінің тұрақты тұратын жерінен тысқары жерлерде (жеке үй, пəтер, бақтағы, 

саяжайдағы үй, гараж, монша, балкон, лоджия, сарай, вагон, лашық, шатыр), сондай-ақ 
жатақханаларда (бір отбасының мүшелері жеке бөлмеде тұратын отбасылық жатақханаларды 
қоспағанда), уақытша вахталық үй-жайларда, жайылым учаскелерінде, фермерлік жəне шаруа 
қожалықтарында, туысқандарында, таныстарында сақтауға жол берілмейді.

Қару иесі ұзақ уақыт (үш айдан астам) болмаған кезеңде (іссапар, демалыс, емделу, əскери 
қызмет өткеру) қару иесінің тұрғылықты жері бойынша ішкі істер органдарына қару уақытша 
сақтауға тапсырылуы қажет.

Азаматтық тегіс ұңғылы қарудың жалпы саны 500 данадан аспайтын, азаматтық ойық 
қарудың ойық қарудың əрбір бірлігіне 100 данадан аспайтын, газдық қарудың 50 данадан 
аспайтын патрондарын, 500 граммнан аспайтын аңшылық оқ-дəріні қарумен бірге сақтауға 
жол беріледі.

Азаматтық тегіс ұңғылы қарудың жалпы саны 500 данадан асатын, бірақ 1000 данадан 
аспайтын патрондары жеке металл шкафта (сейфте) сақталады.

Сейфте қарумен бірге бөгде заттарды (сақталатын қарудың алынатын жəне ауыстыры-
латын аксессуарларын қоспағанда), оның ішінде ақша купюраларын, бағалы қағаздарды, 
зергерлік бұйымдарды, сондай-ақ сақтауға, сақтауға жəне алып жүруге рұқсаты жоқ қарудың 
басқа түрінің патрондарын сақтауға жол берілмейді.»;

көрсетілген Ережеге 7-1-қосымшаның ескертпесі мынадай редакцияда жазылсын:
«Ескертпе:
Қарудың жалпы саны бекітілген штаттық кестеге сəйкес жұмыскерлердің жалпы санынан 

аспауы тиіс, бұл ретте 10 бірлік қаруға бір резервтік қару ұстауға рұқсат етіледі.
Жануарлар дүниесін қорғау жөніндегі мемлекеттік инспектор – Орман шаруашылығы 

жəне жануарлар дүниесі комитетінің аумақтық бөлімшесі мен ведомстволық бағынысты 
ұйымдарының жануарлар дүниесін қорғауды тікелей жүзеге асыратын қызметкері.

Мамандандырылған ұйымның жануарлар дүниесін қорғау жөніндегі инспекторы – Қазақстан 
Республикасы Үкіметінің қаулысымен құрылған жəне Орман шаруашылығы жəне жануарлар 
дүниесі комитетінің қарамағындағы мамандандырылған ұйымның жануарлар дүниесін қорғауды 
тікелей жүзеге асыратын қызметкері.

Ерекше қорғалатын табиғи аумақтарды қорғау жөніндегі мемлекеттік инспектор – 
мемлекеттік табиғи қорықтың, мемлекеттік ұлттық табиғи парктің, мемлекеттік табиғи 
резерваттың, мемлекеттік өңірлік табиғи парктің жануарлар мен өсімдіктер дүниесін қорғауды 
тікелей жүзеге асыратын қызметкері (орманды күзету жəне қорғау инженері, орманшы, орман 
шебері, орман күтуші, мемлекеттік инспектор (қорықшы), аңшылық маман).

Мемлекеттік орман инспекциясының жəне орманды мемлекеттік қорғау қызметкері – 
Орман шаруашылығы жəне жануарлар дүниесі комитетінің аумақтық бөлімшесінің өсімдіктер 
дүниесін қорғауды тікелей жүзеге асыратын қызметкері (орманды күзету жəне қорғау инженері, 
орманшы, орман шебері, орман күтуші, мемлекеттік инспектор (қорықшы), аңшылық маман).

Жануарлар дүниесін қорғау жөніндегі мемлекеттік инспектор, мамандандырылған ұйымның 
жануарлар дүниесін қорғау жөніндегі инспекторы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтарды 
қорғау жөніндегі мемлекеттік инспектор, мемлекеттік орман инспекциясының жəне орманды 
мемлекеттік қорғау қызметкері «Жекелеген қару түрлерінің айналымына мемлекеттік бақылау 
жасау туралы» Қазақстан Республикасының Заңын жүзеге асыру жөніндегі шаралар туралы» 
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2000 жылғы 3 тамыздағы №1176 қаулысымен бекітілген 
Қазақстан Республикасындағы қару мен оның патрондары айналымы ережесінің 7-9, 11, 
15-тармақтарында көзделген қаруды сақтауды қамтамасыз ету талаптары сақталған жағдайда, 
қызметтік қарумен қаруланады.».

көрсетілген Ережеге 7-2-қосымшаның ескертпесінің екінші абзацы мынадай редакция-
да жазылсын:

«Облыстық атқарушы органның орман шаруашылығы мемлекеттік мекемесінің қызметкері 
– орман шаруашылығы мемлекеттік мекемесінің аумағында жануарлар мен өсімдіктер дүниесін 
тікелей қорғауды жүзеге асыратын қызметкер (орманды күзету жəне қорғау инженері, ор-
ман шебері, мемлекеттік инспектор (қорықшы), аңшылық маман). Орман шаруашылығының 
мемлекеттік мекемелері облыстық атқарушы органдардың табиғи ресурстар жəне табиғат пай-
далануды реттеу басқармаларының құрылымдық бөлімшелері болып табылады.»;

осы қаулыға 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 жəне 8-қосымшаларға сəйкес көрсетілген Ережеге 18, 19, 20, 
21, 22, 23, 24 жəне 25-қосымшалармен толықтырылсын.

2. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік жиырма бір күн өткен 
соң қолданысқа енгізіледі.

Қазақстан Республикасының Премьер-Министрі 
Б.САҒЫНТАЕВ

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2017 жылғы №260 қаулысына 1-қосымша
Қазақстан Республикасындағы қару мен оның патрондары айналымының ережесіне 

18-қосымша
Нысан

Қызметтік қаруды сақтайтын жəне пайдаланатын 
ұйымдарда қару мен оның патрондарын есепке алу кітабы

________________________________________________________
(кəсіпорынның, ұйымның, мекеменің жəне оқу орнының атауы)
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Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2017 жылғы №260 қаулысына 2-қосымша
Қазақстан Республикасындағы қару мен оның патрондары айналымының ережесіне 

19-қосымша
нысан 

Қару мен оның патрондарын беруді жəне қабылдап алуды 
есепке алу журналы

______________________________________________________________________ 
(кəсіпорынның, ұйымның, мекеменің жəне оқу орнының атауы)
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Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2017 жылғы №260 қаулысына 3-қосымша
Қазақстан Республикасындағы қару мен оның патрондары 

айналымының ережесіне 20-қосымша
нысан

Қару-жарақ жөндеу шеберханасына келіп түскен қаруды есепке алу кітабы
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Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2017 жылғы №260 қаулысына 4-қосымша
Қазақстан Республикасындағы қару мен оның 

патрондары айналымының ережесіне 21-қосымша
нысан

Азаматтық жəне қызметтік қару саудасы жөніндегі мамандандырылған дүкендерге 
келіп түскен жəне сатылған қару мен оның патрондарын есепке алу кітабы
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Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2017 жылғы №260 қаулысына 5-қосымша
Қазақстан Республикасындағы қару мен оның патрондары 

айналымының ережесіне 22-қосымша
нысан

Қызметтік жəне азаматтық қаруды сатып алғаны жəне сатылғаны жəне
оларды сатып алушылар туралы ай сайынғы мəліметтер

(ІІД ƏПБ-ге келесі есепті айдың 5 күніне қарай ұсынылады)
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Ескертпе: * - 2-4- бағандар қарудың келіп түсуіне байланысты толтырылады. Есепті ай 
ішінде сатылмаған қарулар келесі есептік кезеңге ауыстырылады.

 ** - бұл баған газды, оның ішінде травматикалық патрондармен ату мүмкіндігі бар, ұңғысыз 
травматикалық жəне электрлік қарулар үшін толтырылады.

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2017 жылғы №260 қаулысына 6-қосымша
Қазақстан Республикасындағы қару мен оның патрондары 

айналымының ережесіне 23-қосымша
Нысан

20____ жылғы «___» _________ қару мен оның патрондарының
№___________ түгендеу тізімдемесі 

____________________________________________________________ орналасқан
(ұйымның атауы)

______________________________________________________________________
(қаруды, патрондарды сақтау үшін жауапты адамның лауазымы, тегі, аты-жөні)

Қарудың нысаналы мақсаты ______________________________________________
Комиссияның құрамы: төраға ____________________________________________
Комиссия мүшелері ____________________________________________________
Қалдықтарды алып тастау _______________ басталды, _______________ аяқталды
Іс жүзінде бар-жоғын тексеру кезінде болғаны:

Р/с 
№

Есепке алу 
кітабы ның 
жəне парақ-
тарының №

Қару мен 
патрон-
дардың 

толық атауы

Өлшем 
бірлігі

Есепке 
алу 

бойын ша 
есепте тұр

Іс 
жүзінде 
бар-
жоғы

Жетіс-
пейді

Ар-
тық 
бол-
ғаны 

Ескер-
тпелер

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Төраға ___________________________________
   (қолы)
Мүшелер: _____________________ ____________________ __________________
            (қолы)            (қолы)      (қолы)
Қарудың сақталуына жауапты адам ______________________________________
     (қолы)
20___ ж. «__» ______________ 
Ескертпе. Қару мен патрондардың қалдықтары алып тасталғаннан кейін 6, 7 жəне 

8-бағандар толтырылады.
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2017 жылғы №260 қаулысына 7-қосымша

Қазақстан Республикасындағы қару мен оның патрондары 
айналымының ережесіне 24-қосымша

Нысан
20____ жылғы «__» __________

қару мен оның патрондарының №_______ нөмірлік есебінің тізімдемесі
____________________________________________________________ орналасқан

(ұйымның атауы)
______________________________________________________________________
(қару мен патрондардың сақталуына жауапты адамның лауазымы, тегі, аты-жөні)
№___________ түгендеу тізімдемесіне 
Комиссияның құрамы: төраға ____________________________________________
Комиссия мүшелері ___________________________________________________
Қалдықтарды алып тастау _____________ басталды, _________________ аяқталды
Іс жүзінде бар-жоғын тексеру кезінде болғаны:

Р/с 
№

Есепке алу кіта-
бының жəне 

парақтарының №

Қару мен 
патрон-дардың 
толық атауы

Қару-
дың 
№

Патрондардың 
өндірістік 
деректері

Шығарыл-
ғанжылы

Ескертпелер

1 2 3 4 5 6 7

Ескерту. Қару мен патрондардың қалдықтары алып тасталғаннан кейін 4, 5, 6-бағандар 
толтырылады.

Комиссия: төраға ___________________________________
                      (қолы)

Мүшелер: ____________________ _____________________ __________________
                (қолы)            (қолы)       (қолы)
Қарудың сақталуына жауапты адам ______________________________________
              (қолы)
20 ___ ж. «__» ______________ 

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2017 жылғы №260 қаулысына 8-қосымша
Қазақстан Республикасындағы қару мен оның патрондары 

айналымының ережесіне 25-қосымша
Нысан

Қару мен оның патрондарын түгендеу нəтижелерінің 
салыстыру ведомосі

20____ жылғы «___»_________
Басшысының __________________________________________ бұйрығы негізінде
  (тегі, аты, əкесінің аты (бар болса)
_________ ж. «__»_________ ___________________________________ орналасқан
(ұйымның атауы, қарудың сақталуына жауапты адамның тегі, аты-жөні)
қару мен оның патрондарын түгендеу жүргізілді 
Қалдықтарды алып тастау 20_____ ж.______ «____» басталды
       20_____ ж.______ «____» аяқталды

Түгендеу кезінде мыналар анықталды: 
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Түгендеу 
нəтижелері 

Есепке алу 
жазбаларын 
нақтылау 
есебінен 
реттелді

Түгендеудің 
түпкілікті 
нəтижесі

артық кем артық кем артық кем

Парақтағы жиыны: реттік сандар №_____ ден №_______ дейін

Түгендеу комиссиясының                 Қарудың сақталуына жауапты 
төрағасы ______________________                 адам ________________________
              (қолы)                        (қолы)
Түгендеу комиссиясының                 Ұйымның басшысы 
мүшелері ______________________                  _______________
                  (қолы)                             (қолы)
____ ж. «__» _____________ 

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҮКІМЕТІНІҢ ҚАУЛЫСЫ

2017 жылғы 13 мамыр             №261         Астана, Үкімет Үйі

Ақмола облысының білім беру, спорт және мәдениет 
ұйымдарына атау беру және қайта атау туралы

«Қазақстан Республикасының əкімшілік-аумақтық құрылысы туралы» 1993 жылғы 8 
желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Заңы 10-бабының 4-1) тармақшасына жəне 
«Қазақстан Республикасының аумағындағы əуежайларға, порттарға, теміржол вокзалдарына, 

теміржол стансаларына, метрополитен стансаларына, автовокзалдарға, автостансаларға, 
физикалық-географиялық жəне мемлекет меншігіндегі басқа да объектілерге атау беру, 
сондай-ақ оларды қайта атау, олардың атауларының транскрипциясын нақтылау мен өзгерту 
жəне мемлекеттік заңды тұлғаларға, мемлекет қатысатын заңды тұлғаларға жеке адамдардың 
есімін беру қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1996 жылғы 5 
наурыздағы № 281 қаулысына (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 1996 ж., №11, 81-құжат) 
сəйкес Қазақстан Республикасының Үкіметі қаулы етеді:

1. Ақмола облысының мынадай білім беру, спорт жəне мəдениет ұйымдарына:
1) Ақкөл аудандық білім бөлімі «№3 Ақкөл орта мектебі» коммуналдық мемлекеттік 

мекемесіне Жайық Бектұровтың есімі;
2) Көкшетау қаласы білім бөлімінің «№18 орта мектебі» коммуналдық мемлекеттік 

мекемесіне Сəкен Жүнісовтың есімі;
3) Ақмола облысы дене шынықтыру жəне спорт басқармасының «Ұлттық спорт түрлерінен 

облыстық балалар мен жасөспірімдер спорт мектебі» коммуналдық мемлекеттік мекемесіне 
Балуан Шолақтың есімі:

4) Ақмола облысының мəдениет басқармасы жанындағы «Ақмола облыстық филармо-
ниясы» мемлекеттік коммуналдық қазыналық кəсіпорнына Үкілі Ыбырайдың есімі берілсін.

2. Мынадай білім беру ұйымдары:
1) «Сəуле орта мектебі» мемлекеттік мекемесі – Еңбекшілдер ауданы білім бөлімінің 

«Шəрəпи Əлжанов атындағы орта мектеп» мемлекеттік мекемесі;
2) Ерейментау ауданы білім бөлімінің «Малтабар орта мектебі» коммуналдық мемлекеттік 

мекемесі – Ерейментау ауданы білім бөлімінің «Перуаш Кəрімұлы атындағы орта мектеп» 
коммуналдық мемлекеттік мекемесі;

3) «Дружба орта мектебі» мемлекеттік мекемесі Қорғалжын ауданы білім бөлімінің «Ақтан 
Төлеубаев атындағы орта мектеп» мемлекеттік мекемесі болып қайта аталсын.

3. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

Қазақстан Республикасының Премьер-Министрі
Б.САҒЫНТАЕВ

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ИНВЕСТИЦИЯЛАР ЖӘНЕ 
ДАМУ МИНИСТРЛІГІНІҢ БҰЙРЫҒЫ

2017 жылғы 14 сәуір             №199             Астана қаласы

Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму 
министрлігінің, оның ведомстволары мен олардың 

аумақтық бөлімшелерінің «Б» корпусының мемлекеттік 
әкімшілік қызметшілерінің қызметін бағалау әдістемесін 

бекіту туралы

«Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызметі туралы» 2015 жылғы 23 қара шадағы 
Қазақстан Республикасының Заңы 33-бабының 5-тармағына сəйкес бұйырамын:

1. Қоса беріліп отырған Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму минис трлігінің, 
оның ведомстволары мен олардың аумақтық бөлімшелерінің «Б» корпу сының мемлекеттік 
əкімшілік қызметшілерінің қызметін бағалау əдістемесі бекітілсін.

2. «Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрлігінің, оның ведомстволары 
мен олардың аумақтық органдарының «Б» корпусының мемлекеттік əкімшілік қызметшілерінің 
қызметін бағалау əдістемесін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне 
даму министрінің 2016 жылғы 28 сəуірдегі № 404 бұйрығының (Нормативтік құқықтық актілерді 
мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 13774 болып тіркелген, «Əділет» ақпараттық-құқықтық 
жүйесінде 2016 жылғы 21 маусымда жарияланған) күші жойылды деп танылсын. 

3. Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрлігінің Кадр жұмысы 
департаменті:

1) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркелуін;
2) осы бұйрық мемлекеттік тіркеуден өткен күннен бастап күнтізбелік он күн ішінде оның 

қазақ жəне орыс тілдеріндегі қағаз жəне электрондық түрдегі көшірмелерін ресми жариялау 
жəне Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкіне 
енгізу үшін «Республикалық құқықтық ақпарат орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы 
республикалық мемлекеттік кəсіпорнына жіберуді;

3) осы бұйрық мемлекеттік тіркеуден өткен күннен бастап күнтізбелік он күн ішінде оның 
көшірмелерін мерзімді баспа басылымдарына ресми жариялауға жіберуді; 

4) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрлігінің ин-
тернет-ресурсында орналастырылуын;

5) осы бұйрық Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркел геннен 
кейін он жұмыс күні ішінде Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрлігінің 
Заң департаментіне осы тармақтың 1), 2), 3) жəне 4) тармақшаларында сəйкес іс-шаралардың 
орындалуы туралы мəліметтерді ұсынуды қамтамасыз етсін.

4. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне 
даму министрлігінің жауапты хатшысына жүктелсін. 

5. Осы бұйрық алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін қолданысқа енгізіледі.

Қаза қстан Республикасының Инвестициялар жəне даму министрі Ж.ҚАСЫМБЕК

Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрінің 
2017 жылғы 14 сəуірдегі № 199 бұйрығымен бекітілген

Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрлігінің, оның ведомство-
лары мен олардың аумақтық бөлімшелерінің «Б» корпусының мемлекеттік əкімшілік 

қызметшілерінің қызметін бағалау əдістемесі

1-тарау. Жалпы ережелер
1. Осы Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрлігінің, оның ведом-

стволары мен олардың аумақтық бөлімшелерінің «Б» корпусының мем лекеттік əкімшілік 
қызметшілерінің қызметін бағалау əдістемесі (бұдан əрі – Əдістеме) «Қазақстан Республикасының 
мемлекеттік қызметі туралы» 2015 жылғы 23 қара шадағы Қазақстан Республикасының Заңы 
33-бабының 5-тармағына, Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет істері жəне сыбай-
лас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің төрағасының 2016 жылғы 29 желтоқсандағы № 
110 бұйрығымен бекітілген «Б» корпусының мемлекеттік əкімшілік қызметшілерінің қызметін 
бағалаудың үлгілік əдістемесіне (Нормативтік құқықтық актілердің мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 
14637 болып тіркелген) сəйкес əзірленді жəне «Б» корпусы мемлекеттік əкімшілік қызметшілерінің 
(бұдан əрі – «Б» корпусының қызметшілері) қызметін бағалау алгоритмін айқындайды. 

2. «Б» корпусы қызметшілерінің қызметін бағалау (бұдан əрі – бағалау) олардың жұмыс 
тиімділігі мен сапасын анықтау үшін жүргізіледі. 

3. Бағалау «Б» корпусы қызметшісінің атқаратын лауазымындағы қызме тінің нə-
тижелері бойынша: 

1) тоқсан қорытындысы бойынша (тоқсандық бағалау) – бағаланып жатқан жылдағы есептік 
тоқсаннан кейінгі айдың онынан кешіктірмей (бағалануы оныншы желтоқсаннан кеш емес 
өткізілетін төртінші тоқсанды қоспағанда); 

2) жыл қорытындысы бойынша (жылдық бағалау) – бағаланып жатқан жылдың жиырма 
бесінші желтоқсанынан кешіктірмей жүргізіледі. «Б» корпусының қызметшісін бағалау оның 
нақты лауазымда орналасу мерзімі үш айдан кем болған жағдайда, сондай-ақ сынақ мерзімі 
кезеңінде өткізілмейді. Əлеуметтік демалыстағы немесе еңбекке уақытша қабілетсіздігі 
кезеңіндегі «Б» корпусының қызметшілерінің бағалауы жұмысқа шыққаннан кейін 5 жұмыс 
күні мерзімінде өтеді. 

4. Тоқсандық бағалауды тікелей басшы жүргізеді жəне «Б» корпусы қызметшісінің 
лауазымдық міндеттерді орындауын бағалауға негізделеді. 

«Б» корпусы қызметшісінің тікелей басшысы лауазымдық нұсқаулыққа сəйкес атал ған 
қызметші бағынатын тұлға болып табылады. 

5. Жылдық бағалау: 
1) «Б» корпусы қызметшісінің есептік тоқсандардағы орта бағасынан; 
2) Осы Əдістеменің 1-қосымшасына сəйкес «Б» корпусы қызметшісінің жеке жұ мыс жоспа-

рын орындау бағасынан құралады. 
6. Бағалауды өткізу үшін «Б» корпусы қызметшісін мемлекеттік лауазымға тағайын дау жəне 

мемлекеттік лауазымнан босату құқығы бар лауазымды тұлғамен Бағалау жөнін дегі комиссия 
құ  рылады, персоналды басқару қызметі оның жұмыс органы болып табылады. 

7. Бағалау жөніндегі комиссияның отырысы оның құрамының үштен екісінен аста-
мы қатысқан жағдайда өкілетті болып есептеледі. Бағалау жөніндегі комиссияның төрағасы 
не мүшесі болмаған жағдайда, оларды алмастыру Бағалау жөніндегі комиссияны құру туралы 
бұйрыққа өзгертулер енгізу арқылы уəкілетті тұлғаның шешімі бойынша жүзеге асы рылады. 

8. Бағалау жөніндегі комиссияның шеш імі ашық дауыс беру арқылы қабылданады. 
9. Дауыс беру қорытындысы Бағалау жөніндегі комиссия мүшелерінің көпшілік дауысымен 

айқындалады. Дауыс саны тең болған жағдайда, комиссия төрағасының дауысы шешуші бо-
лып табылады. 

Бағалау жөніндегі комиссияның хатшысы болып персоналды басқару қызметінің қызметшісі 
табылады. Бағалау жөніндегі комиссияның хатшысы дауыс беруге қатыспайды. 

2-тарау. Жұмыстың жеке жоспарын құрастыру
10. Жұмыстың жеке жоспары «Б» корпусы қызметшісімен жəне оның тікелей басшысымен 

бірлесіп келесі жылдың оныншы қаңтарынан кешіктірілмей осы Əдістеменің 1-қосымшасына 
сəйкес нысан бойынша құрастырылады. 

11. «Б» корпусының қызметшісін лауазымға осы Əдістеменің 10-тармағында көрсетілген 
мерзім өткеннен кейін тағайындалған жағдайда, атқаратын лауазымдағы «Б» корпусы 
қызметшісі жұмысының жеке жоспары оны лауазымға тағайындаған күннен бастап он жұмыс 
күні ішінде құрастырылады. 

12. «Б» корпусының қызметшісі жұмысының жеке жоспарындағы мақсаттық көрсеткіш-
тердің саны төрттен көп емес жəне олар нақты, өлшенетін, қолжетімді, белгілі бір орын-
дау мерзімдермен болу қажет. 

13. Жеке жоспар екі данада құрастырылады. Бір дана персоналды басқару қызметіне 
беріледі. Екінші дана «Б» корпусы қызметшісінің құрылымдық бөлімше басшысында болады. 

3-тарау. Бағалауды жүргізуге дайындық
14. Персоналды басқару қызметі Бағалау бойынша комиссия төрағасының келісімімен ба

ғалауды өткізу кестесін қалыптастырады. 
Персоналды басқару қызметі бағалауға жататын «Б» корпусы қызметшісін жəне бағалауды 

іске асыратын тұлғаларды бағалау басталмастан күнтізбелік он күн бұрын бағалау туралы 
хабардар етуді қамтамасыз етеді жəне оларға бағалау парақтарын толтыру үшін жібереді. 

4-тарау. Лауазымдық міндеттерді орындаудың тоқсандық бағалауы
15. Лауазымдық міндеттерді орындауды бағалау негізгі, көтермелеу жəне айыппұл бал-

дарынан құралады. 
16. Қызметшінің өз лауазымдық міндеттерін орындағаны үшін негізгі балл-

дар 100 балл деңгейінде белгіленеді. 
17. Көтермелеу балдары ағымдағы жұмыстың орташа көлемінен асатын қызмет 

көрсеткіштері, сондай-ақ мазмұндық жəне/немесе ұйымдастырушылық жағынан күрделі болып 
табылатын қызмет түрлері үшін қойылады. 

18. Əр көтермеленетін қызмет көрсеткіші мен түрі үшін «Б» корпусының қызметшісі тікелей 
басшымен бекітілген шəкілге сəйкес «+1»-ден «+5» балға дейін иеленеді. 

19. Айыппұл баллдары орындау жəне еңбек тəртібін бұзғаны үшін қойылады. 
20. Атқарушылық тəртібін бұзуға жоғары тұрған органдардың, Қазақстан Республикасы 

Инвестициялар жəне даму министрлігі (бұдан əрі – Министрлік) басшылығының, тікелей 
басшысының тапсырмаларын жəне бақылаудағы құжаттар мен жеке жəне заңды тұлғалардың 
өтініштерін орындау мерзімдерін бұзу жатады. 

Атқарушылық тəртібін бұзу фактілері туралы ақпараттың дереккөздері ретінде Қазақстан 
Республикасының Инвестициялар жəне даму Министрдің жəне Министрліктің Жауапты 
хатшысының аппараттық мəжілістегі хаттамалық тапсырмаларының мониторингін жүргізу 
қызметі жүктелген құрылымдық бөлімшесі (бұдан əрі – бөлімше), құжат айналымы қызметі жəне 
«Б» корпусы қызметшісінің тікелей басшысының құжатпен дəлелденген мəліметі саналады. 

21. Еңбек тəртібін бұзуға: 
1) дəлелді себепсіз жұмысқа кешігу;
2) дəлелді себепсіз жұмыста болмауы;
3) қызметшілердің қызметтік əдепті бұзуы жатады. 
Еңбек тəртібін бұзу фактілері туралы ақпараттың дереккөздері ретінде персонал ды басқару 

қызметі жəне «Б» корпусы қызметшісінің тікелей басшы сының құжатпен дəлелденген мəліметі са-
налады. 

22. Əр атқарушылық жəне еңбек тəртібін бұзғаны үшін «Б» корпусының қызметшісіне əр 
бұзу фактісі үшін «-2» мөлшерінде айыппұл балдары қойылады. 

23. Лауазымдық міндеттердің орындалуын бағалауды жүргізу үшін, «Б» корпусының 
қызметшісі тікелей басшыға осы Əдістеменің 2-қосымшасына сəйкес нысан бойынша 
толтырылған бағалау парағын келісу үшін ұсынады. 

24. Тікелей басшы «Б» корпусы қызметшісінің еңбек жəне орындау тəртібін бұзғаны туралы 
персоналды басқару, құжат айналымы қызметтері мен бөлімшесі берген мəліметтерін есепке 
ала отырып, бағалау парағында берілген деректердің растығын қарастырып, оған өзгертулер 
(болған жағдайда) енгізеді жəне онымен келіседі. 

25 .  Тікелей  басшы  кел іскеннен  кей ін ,  бағалау  парағына  «Б» корпусы 
қызметшісімен қол қойылады. 

«Б» корпусы қызметшісінің бағалау парағына қол қоюдан бас тартуы құжаттарды Бағалау 
жөніндегі комиссияның отырысына жіберу үшін кедергі болмайды. Бұл жағдайда персоналды 
басқару қызметінің жұмыскері жəне «Б» корпусы қызметшісінің тікелей басшысы еркін нысанда 
танысудан бас тарту туралы акт құрастырады. 

26.  Қызметшінің  тікелей  басшысы  «Б» корпусы  қызметшісінің  тоқсандық 
қорытынды бағасын мынадай формула бойынша есептейді: 

 
 – тоқсандық баға; 

a    – көтермелеу балдары; 
в    – айыппұл балдары. 
27. Тоқсандық қорытынды баға мынадай шəкіл бойынша қойылады: 80 балдан төмен – 

«қанағаттанарлықсыз», 80-нен 105 (қоса алғанда) балға дейін – «қанағаттанарлық», 106-дан 
130 балға дейін (қоса алғанда) – «тиімді», 130 балдан астам – «өте жақсы». 

5-тарау. Жылдық бағалау
28. Жылдық бағалауды өткізу үшін «Б» корпусының қызметшісі тікелей басшы ға ке лісу үшін 

осы Əдістеменің 3-қосымшасына сəйкес нысан бойынша толты рыл ған бағалау парағын жол-
дайды. 

29. Тікелей басшы бағалау парағын онда берілген мəліметтердің анықтылығы тұрғысынан 
қарастырып, түзету енгізеді (болған жағдайда) жəне оған келісім береді. 

30. Жұмыстың жеке жоспарының орындалуын бағалау мынадай шəкіл бойынша қойылады: 
Жұмыстың жеке жоспарымен көзделген мақсаттық көрсеткіштердің орындалмағаны үш

ін 2 балл қойылады; 
Мақсаттық көрсеткіштің жартылай орындалғаны үшін – 3 балл; Мақсаттық көрсеткіштің 

орындалғаны (күтілетін нəтижеге қол жеткізгені) үшін – 4 балл; 
Мақсаттық көрсеткіштің күтілетін нəтижесіне асыра қол жеткізгені үшін – 5 балл. 
31. Тікелей басшымен келіскеннен кейін бағалау парағын «Б» корпусы ның қыз метшісі рас-

тайды. 
«Б» корпусы қызметшісінің бағалау парағына қол қоюдан бас тартуы құжаттарды Бағалау 

жөніндегі комиссияның отырысына жіберуге кедергі бола алмайды. Бұл жағдайда персоналды 
басқару қызметінің жұмыскері жəне «Б» корпусы қызметшісінің тікелей басшысы танысудан 
бас тарту туралы еркін нысанда акт жасайды. 

32 .  Персоналды  басқару  қызмет і  «Б»  корпусы  қызметшіс ін ің  жылдық 
қорытынды бағасын мына формула бойынша Бағалау жөніндегі комиссия отырысы-
на дейін бес жұмыс күнінен кешіктір мей есептейді: 

 

 – жылдық баға; 

     – есептік тоқсандардың орта бағасы (орта  арифметикалық мəн). 
Бұл ретте тоқсандық бағалардың алынған орта арифметикалық мəні осы  Əдістеменің 

27-тармағында көрсетілген шəкілді есепке ала отырып, бес балдық бағалар жүйесіне келті
ріледі, атап айтқанда: 

«қанағаттанарлықсыз» мəнге (80 балдан төмен) – 2 балл, 
«қанағаттанарлық» мəнге (80-нен 105 балға дейін (қоса алғанда) – 3 балл, 
«тиімді» мəнге (106-дан 130 балға (қоса алғанда) дейін) – 4 балл, 
«өте жақсы» мəнге (130 балдан астам) – 5 балл; 

  – жеке жұмыс жоспарын орындау бағасы (орта арифметикалық мəн). 
33. Жылдың қорытынды бағасы мынадай шəкіл бойынша қойылады: 3 балдан төмен – 

«қанағаттанарлықсыз»; 3 балдан бастап 3,9 балға дейін – «қанағаттанарлық»; 4 балдан бастап 
4,9 балға дейін – «тиімді»; 5 балл – «өте жақсы». 

6-тарау. Комиссияның бағалау нəтижелерін қарауы
34. Персоналды басқару қызметі Комиссия төрағасымен келісілген кестеге сəйкес бағалау 

нəтижелерін қарау бойынша Комиссияның отырысын өткізуді қамтамасыз етеді. 
Персоналды басқару қызметі Комиссияның отырысына мынадай құжаттарды: 
1) толтырылған бағалау парақтарын; 
2) «Б» корпусы қызметшісінің лауазымдық нұсқаулығын; 
3) осы  Əдістемеге  4-қосымшаға  сəйкес  нысан  бойынша  Комиссия  отыры-

сы хаттамасының жобасын тапсырады. 

(Соңы 14-бетте) 
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35. Комиссия бағалау нəтижелерін қарастырады жəне мына шешімдердің бірін шы ғарады: 
1) бағалау нəтижелерін бекітеді; 
2) бағалау нəтижелерін қайта қарайды. 
Бағалау нəтижелерін қайта қарау туралы шешім қабылдаған жағдайда Комиссия хаттамада 

тиісті түсіндірмемен бағаны түзетеді. 
36. Персоналды басқару қызметі бағалау нəтижелерімен ол аяқталған соң екі жұмыс күні 

ішінде «Б» корпусының қызметшісін таныстырады. 
«Б» к орпусының қызметшісін бағалау нəтижелерімен таныстыру жазбаша немесе элек-

 тронды нысанда жүргізіледі. 
«Б» корпусы қызметшісінің танысудан бас тартуы бағалау нəтижелерін оның қызметтік 

тізіміне енгізуге кедергі болмайды. Бұл жағдайда персоналды басқару қызметінің қызметкері 
танысудан бас тарту туралы еркін нұсқада акт құрастырылады. 

37. Осы Əдістеменің 34-тармағында көрсетілген құжаттар, сондай-ақ комиссия отырысының 
қол қойылған хаттамасы персоналды басқару қызметінде сақталады. 

7-тарау. Бағалау нəтижелеріне шағымдану
38. Комиссия шешіміне «Б» корпусы қызметшісінің мемлекеттік қызмет істері жөніндегі 

уəкілетті органға немесе оның аумақтық департаментіне шағымдануы шешім шыққан күннен 
бастап он жұмыс күні ішінде жүзеге асырылады. 

39. Қабылданған шешім туралы ақпаратты Министрлік екі апта ішінде мемлекеттік қы змет 
істері жөніндегі уəкілетті органға немесе оның аумақтық департаментіне береді. 

40. «Б» корпусы қызметшісінің бағала у нəтижелеріне сотта шағымдануға құқығы бар. 
8-тарау. Бағалау нəтижелері бойынша шешім қабылдау

41. Бағалау нəтижелері бонус төлеу жəне оқыту бойынша шешім қабылдауға негіз бо-
лып табылады. 

42. Бонустар «өте жақсы» жəне «тиімді» бағалау нəтижелері бар «Б» корпусы қыз-
метшілеріне төленеді. 

43. «Б» корпусының қызметшісін оқыту (біліктілігін арттыру) жылдық бағалаудың 
қорытындылары бойынша «Б» корпусы қызметшісінің қанағаттанарлықсыз болып танылған 
қызмет бағыты бойынша жүргізіледі. 

«Б» корпусының қызметшісі Комиссия оның қызметін жылдық бағалаудың нəтижелерін 
бекіткеннен кейін үш ай ішінде біліктілікті жоғарылату курстарына жіберіледі. 

44. «Қанағаттанарлықсыз» баға алған «Б» корпусының қызметшісі мемлекеттік əкімшілік 
ла уазымға алғаш рет қабылданған тұлғаларға тəлімгер ретінде бекітілмейді. 

45. «Б» корпусы  қызметшісінің  қатарынан  екі  жыл  қорытындысы  бойынша 
«қанағаттанарлықсыз» мəндегі бағалау нəтижесі оны лауазымында төмендетуге негіз бо-
лып табылады. Кез-келген төмен тұрған бос лауазым болмаған жағдайда, «Б» корпусының 
қызметшісі заңнамамен белгіленген тəртіпте жұмыстан шығарылады. 

46. «Б» корпусының қызметшілерін бағалаудың нəтижелері олардың қызметтік тізімде
ріне енгізіледі. 

Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрлігінің, оның ведомство-
лары мен олардың аумақтық бөлімшелерінің «Б» корпусының мемлекеттік əкімшілік 

қызметшілерінің жұмысын бағалау əдістемесіне 1-қосымша
Нысан

«Б» корпусы мемлекеттік əкімшілік қызметшісінің жеке жұмыс жоспары
__________________________________жыл (жеке жоспар құрастырылатын кезең)

Қызметшінің тегі, аты, əкесінің аты (болған жағдайда)__________________ Қызметшінің 
лауазымы:______________________________________________ Қызметшінің құрылымдық 
бөлімшесінің атауы:_________________________________ 

№ р/с Мақсаттық көрсеткіштер* Күтілетін нəтижелер 
1 Мақсаттық көрсеткіш 1  
2 Мақсаттық көрсеткіш 2  
3 Мақсаттық көрсеткіш 3  
4 …   

 Ескертпе: 
* Мақсаттық көрсеткіштер Министрліктің стратегиялық мақсатына (мақсаттарына), олар 

болмаған жағдайда қызметшінің функционалдық міндеттеріне сəйкестігін есепке ала отыра 
анықталады. 

Мақсаттық көрсеткіштердің саны төрттен көп емес, оның ішінде жартысы өлше-
нетін болуға тиіс.

Қызметші ___________________________ 
                                (тегі, аты-жөні) 
күні _______________________ 
қолы ______________________ 

Тікелей басшы ________________________ 
                 (тегі, аты-жөні) 
күні _______________________ 
қолы ____________________ 

Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрлігінің, оның ведомство-
лары мен олардың аумақтық бөлімшелерінің «Б» корпусының мемлекеттік əкімшілік 

қызметшілерінің жұмысын бағалау əдістемесіне 2-қосымша
Ныс ан

Бағалау парағы
_____________________тоқсан_____жыл 

(бағаланатын кезең)

Бағаланатын қызметшінің тегі, аты, əкесінің аты (болған жағдайда)__________ Бағаланатын 
қызметшінің лауазымы:___________________________________________________________

Бағаланатын қызметшінің құрылымдық бөлімшесінің атауы: _________________________
___________________________________________________________________ 

Лауазымдық міндеттерді орындау бағасы: 

№ 
р/п 

Қызметшінің өзін-өзі бағалауы Тікелей басшының бағалауы Ескерту 
Көтермеленетін 
көрсеткіштер 
мен қызмет 

түрлері туралы 
мəліметтер 

Орындау 
тəртібін 
бұзу 

туралы 
мəлімет-

тер 

Еңбек 
тəртібін 
бұзу 

туралы 
мəлімет-

тер 

Көтермеленетін 
көрсеткіштер 
мен қызмет 

түрлері туралы 
мəліметтер 

Орындау 
тəртібін 
бұзу 

туралы 
мəлі-
меттер 

Еңбек 
тəртібін 
бұзу 

туралы 
мəлі-
меттер 

1        
2        
3        
 Өзін-өзі бағалау нəтижесі: Бағалау нəтижесі:  

Қызметші ___________________________ 
                              (тегі, аты-жөні) 
күні _______________________ 
қолы ____________________ 

Тікелей басшы ________________________ 
                                       тегі, аты-жөні) 
күні _______________________ 
қолы ____________________ 

Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрлігінің, оның ведомство-
лары мен олардың аумақтық бөлімшелерінің «Б» корпусының мемлекеттік əкімшілік 

қызметшілерінің жұмысын бағалау əдістемесіне 3-қосымша
Нысан

Бағалау парағы
_________________ жыл 

(бағаланатын жыл)

Бағаланатын қызметшінің (тегі, аты, əкесінің аты (болған жағдайда)_____________ 
Бағаланатын қызметшінің лауазымы_________________________________________

Бағаланатын қызметшінің құрылымдық бөлімшесінің атауы:
____________________________________________________________________ 

Жеке жоспарды орындау бағасы

№ 
р/с 

Мақсаттық көрсеткіштің 
нəтижесі 

Маңызы Қызметшінің 
өзін-өзі бағалау 
нəтижелері 

Басшының 
бағалау 

нəтижелері 

Ес-
керту 

1 1 мақсаттық көрсеткіштің 
нəтижесі 

2-ден 5 ке дейін    

2 2 мақсаттық көрсеткіштің 
нəтижесі 

2-ден 5 ке дейін    

3 3 мақсаттық көрсеткіштің 
нəтижесі 

2-ден 5 ке дейін    

4 …     
Қызметші 
_______________________________________ 
                       (тегі, аты-жөні) 
күні _______________________ 
қолы ______________________ 

Тікелей басшы 
____________________________________ 
                        (тегі, аты-жөні) 
күні _______________________ 
қолы ______________________  

 Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрлігінің, оның ведомство-
лары мен олардың аумақтық бөлімшелерінің «Б» корпусының мемлекеттік əкімшілік 

қызметшілерінің жұмысын бағалау əдістемесіне 4-қосымша
Нысан

Бағалау жөніндегі комиссия отырысының хаттамасы
____________________________________________________________________ 

(мемлекеттік органның атауы) 
____________________________________________________________________ (бағалау 

түрі: тоқсандық /жылдық жəне бағаланатын кезең тоқсан жəне (немесе) жыл)

 Бағалау нəтижелері 
№ 
р/с 

Қызметшілердің (тегі, аты, əкесінің аты 
(болған жағдайда 

Бағалау нəтижелері 
туралы мəлімет 

Комиссияның 
ұсыныстары 

1.    
2.    
...     

 Комиссия қорытындысы: 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 

Тексерген: 
Комиссия хатшысы: ___________________________ Күні: _____________ 
 (тегі, аты, əкесінің аты (болған жағдайда), қолы) 
Комиссия төрағасы: ___________________________ Күні: _____________
 (тегі, аты, əкесінің аты (болған жағдайда), қолы) 
Комиссия мүшесі: _____________________________ Күні: _____________ 
 (тегі, аты, əкесінің аты (болған жағдайда), қолы) 

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2017 жылғы 28 сəуірде 
Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №15072 болып 
енгізілді.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІНІҢ БҰЙРЫҒЫ

2017 жылғы 17 сәуір              №252           Астана қаласы

Батыс Қазақстан және Шығыс Қазақстан облыстары 
жергілікті атқарушы органдарының мемлекеттік бағалы 

қағаздар шығаруының шарттарын, көлемін және 
нысаналы мақсатын айқындау туралы

Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Бюджет кодексінің 212-бабы-
на жəне «Облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың жергілікті атқарушы 
органының ішкі нарықта айналысқа жіберу үшін бағалы қағаздар шығару ережесін бекіту 
туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2009 жылғы 2 қазандағы № 1520 қаулысының 
8-тармағына сəйкес бұйырамын:

1. Батыс Қазақстан жəне Шығыс Қазақстан облыстарының жергілікті атқарушы 
органдарының ішкі нарықта айналысқа жіберуі үшін мемлекеттік бағалы қағаздар шығарудың 
мынадай шарттары, көлемі жəне нысаналы мақсаты айқындалсын:

1) шарттар:
мемлекеттік бағалы қағаздарды шығару жылы – 2017 жыл;
бағалы қағаздардың түрі – мемлекеттік жəне үкіметтік бағдарламаларды іске асыру 

шеңберінде тұрғын үй құрылысын қаржыландыру үшін ішкі нарықта айналысқа жіберуге 
арналған, республикалық маңызы бар қаланың, астананың жергілікті атқарушы органдары 
шығаратын мемлекеттік бағалы қағаздар;

2) көлемдері:
Батыс Қазақстан облысы – 2 453 707 000 (екі миллиард төрт жүз елу үш миллион жеті жүз 

жеті мың) теңгеден артық емес;
Шығыс Қазақстан облысы – 1 862 412 700 (бір миллиард сегіз жүз алпыс екі миллион төрт 

жүз он екі мың жеті жүз) теңгеден артық емес;
3) нысаналы мақсаты - мемлекеттік жəне үкіметтік бағдарламаларды іске асыру шеңберінде 

тұрғын үй құрылы сын қаржыландыру.
2. Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Мемлекеттік қарыз алу департаменті 

(Р.Т. Мейрханов) заңнамада белгіленген тəртіппен: 
1) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Əдiлет министрлiгiнде мемлекеттік тіркелуін 

жəне оның ресми жариялауға жіберілуін;
2) осы бұйрық мемлекеттік тіркелген күннен бастап күнтізбелік он күн ішінде оның көшірмесін 

қағаз жəне электронды түрде қазақ жəне орыс тілдерінде ресми жариялау жəне Қазақстан 
Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкіне енгізу үшін 
«Республикалық құқықтық ақпарат орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық 
мемлекеттік кəсіпорнына жіберілуін;

3) осы бұйрық мемлекеттік тіркелгеннен кейін күнтізбелік он күн ішінде оның көшірмелерінің 
мерзімді баспа басылымдарында ресми жариялауға жіберілуін;

4) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің интернет-ресурсында 
орналастырылуын қамтамасыз етсін.

3. Осы бұйрық мемлекеттік тiркелген күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

Қазақстан Республикасының Қаржы министрі 
Б.СҰЛТАНОВ

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2017 жылғы 27 
сəуірде Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №15039 
болып енгізілді.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
ІШКІ ІСТЕР МИНИСТРЛІГІНІҢ БҰЙРЫҒЫ

2016 жылғы 13 қаңтар               №20            Астана қаласы

Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің әскери, 
арнаулы оқу орындарында білім алушылардың үлгеріміне 

ағымдағы бақылау, оларға аралық және қорытынды 
аттестаттау жүргізу қағидаларын бекіту туралы

«Білім туралы» 2007 жылғы 27 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңы 5-1 бабының 
5) тармақшасына сəйкес бұйырамын:

1. Қоса беріліп отырған Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің əскери, арнау-
лы оқу орындарында білім алушылардың үлгеріміне ағымдағы бақылау, оларға аралық жəне 
қорытынды аттестаттау жүргізу қағидалары бекітілсін. 

2. Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің Кадр жұмысы департаменті 
(А.Ү.Əбдіғалиев):

1) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуді;
2) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркегеннен 

кейін күнтізбелік он күн ішінде мерзімді баспа басылымдарында жəне «Əділет» ақпараттық-
құқықтық жүйесінде ресми жариялауға жолдауды;

3) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркегеннен 
кейін күнтізбелік он күн ішінде Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің 
эталондық бақылау банкіне енгізу үшін «Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінің 
республикалық құқықтық ақпарат орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық 
мемлекеттік кəсіпорынға жолдауды;

4) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің интернет-ресурсында 
орналастыруды;

5) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркегеннен 
кейін он жұмыс күні ішінде осы тармақтың 1), 2), 3) жəне 4) тармақшаларында көзделген 
іс-шаралардың орындалғаны туралы мəліметтерді Қазақстан Республикасы Ішкі істер 
министрлігінің Заң департаментіне ұсынуды қамтамасыз етсін. 

3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрінің 
бірінші орынбасары полиция генерал-лейтенанты М.Ғ. Демеуовке жүктелсін.

4. Осы бұйрық алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткеннен соң 
қолданысқа енгізіледі.

Министр полиция генерал-полковнигі 
Қ.ҚАСЫМОВ

 Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрінің 
2016 жылғы 13 қаңтардағы №20 бұйрығымен бекітілген

Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің əскери, арнаулы оқу орындарында 
білім алушылардың үлгеріміне ағымдағы бақылау, оларға аралық жəне қорытынды 

аттестаттау жүргізу қағидалары

1. Жалпы ережелер
1. Осы Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің əскери, арнаулы оқу орында-

рында білім алушылардың үлгеріміне ағымдағы бақылау, оларға аралық жəне қорытынды 
аттестаттау жүргізу қағидалары (бұдан əрі – Қағидалар) «Білім туралы» 2007 жылғы 27 
шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңы (бұдан əрі – «Білім туралы» Заң) 5-1-бабының 
5-тармақшасына сəйкес əзірленді.

2. Қағидалар Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің əскери, арнаулы оқу орын-
дарында (бұдан əрі – ІІМ-нің білім беру ұйымдары) білім алушылардың үлгеріміне ағымдағы 
бақылау, оларға аралық жəне қорытынды аттестаттау жүргізу тəртібін айқындайды.

3. Оқу үлгерімін ағымдағы бақылау, аралық жəне қорытынды аттестаттау білім 
алушылардың оқу бағдарламаларын, Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 23 
тамыздағы №1080 қаулысымен бекітілген Білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стан-
дартын (бұдан əрі – БМЖС) меңгеру деңгейін анықтау мақсатында өткізіледі.

4. Осы Қағидаларда мынадай анықтамалар пайдаланылады:
1) академиялық қарыз – аралық аттестаттау (сессия) кезеңінде емтихандар жəне сараланған 

сынақтар тапсыру кезінде қанағаттанарлықсыз баға алу; 
2) академиялық үлгермеушілік – жойылмаған академиялық қарыз, кəсіби практика 

бағдарламасын орындамау, практиканың барлық түрлерін қорғамау, мемлекеттік емтихан-
ды тапсырмау жəне дипломдық жұмысты, магистрлік диссертацияны (жобаны) қорғамау, 
оларды қорғауға жібермеу, жұмыс оқу жоспарын орындамау жəне ауыстырудың үлгерім 
балын жинай алмау. 

3) білім алушыларды аралық аттестаттау - білім алушылардың бір оқу пəнін оқып 
аяқтағаннан кейін оның бір бөлігінің немесе барлық көлемінің мазмұнын меңгеру сапасын 
бағалау мақсатында жүргізілетін рəсім;

4) білім алушылардың үлгерімін ағымдық бақылау – академиялық кезең ішінде, кестеге 
сəйкес оқытушылардың аудиториялық жəне аудиториялардан тыс сабақтарда білім беру 
бағдарламасына сəйкес білім алушылардың білімін жүйелі түрде тексеруі;

5) білімін бағалаудың балдық-рейтингтік əріптік жүйесі – əріптік жүйеге сəйкес келе-
тін жəне білім алушылардың рейтингін белгілеуге мүмкіндік беретін білім деңгейін балмен 
бағалау жүйесі;

6) білім алушыларды қорытынды аттестаттау – білім алушылардың БМЖС-да көз делген 
оқу пəндерінің көлемін меңгеру деңгейін айқындау мақсатында жүргізілетін рəсім;

7) білім сапасын мониторингтеу жəне бақылау (бағалау) бөлінісі – білім алушылар білі-
мінің барлық тарихын тіркеумен айналысатын жəне білімді бақылаудың барлық түрлерін 
ұйымдастыруды жəне оның академиялық рейтингін есептеуді қамтамасыз ететін бөлініс.

8) емтихан сессиясы – ІІМ-нің білім беру ұйымдарында білім алушылардың (курсанттар, 
магистранттар, докторанттар) аралық аттестаттау кезеңі;

9) межелік бақылау – білім алушылардың білімін бір оқу пəнінің ірі бөлімін (модулін) 
аяқтағаннан кейін бақылау;

10) оқу үлгерімінің орташа балы (Grade Point Average - GРА) – пəндер бойынша аралық 
аттестаттаудың кредиттері мен бағалау балдарының сандық эквиваленті қосындысының 
аралық аттестаттау пəндері бойынша кредиттердің жалпы санына қатынасы ретінде 
білім алушының таңдаған бағдарламасы бойынша бір оқу жылында анықталады білімінің 
таразыланған орташа бағасы;

11) транскрипт (Transcript) – білімді бағалаудың балдық-рейтингтік əріптік жүйесі бойын-
ша кредиттер мен бағалары көрсетілген оқытудың тиісті кезеңде өтілген пəндердің тізбесін 
құрайтын құжат;
2. Жоғары білім берудің білім беру бағдарламаларын іске асыратын ІІМ-нің білім беру 
ұйымдарында білім алушылардың үлгерімін ағымдық бақылау жəне аралық атте-

статтау өткізу тəртібі
5. Білім алушылардың (бұдан əрі – курсанттар) білімін тексеру ІІМ-нің білім беру ұйымдары 

айқындайтын ағымдағы, межелік бақылау жəне аралық аттестаттау арқылы жүзеге асырылады.
6. Оқу тапсырмаларының барлық түрлері бойынша курсанттардың білімі əріптік балдық-

рейтингтік жүйе бойынша осы Қағидаларға 1-қосымшаға сəйкес бағалардың дəстүрлі шка-
ласына ауыстыра отырып, бағаланады (бұдан əрі – білімді бағалаудың əріптік балдық-
рейтингтік жүйесі).

7. Курсанттардың үлгерімін ағымдағы бақылау оқу пəнінің əрбір тақырыбы бойынша 
өткізіледі, білімін аудиториялық жəне аудиториядан тыс сабақтарда бақылауды қамтиды. 
Ағымдағы бақылау бағасы (рұқсат ету рейтингісі бағасы) аудиториялық сабақтардағы ағымдағы 
бақылау бағасы мен межелік бақылау (аудиториялардан тыс сабақтарда) бағаларынан 
жинақталады.

8. Курсанттардың оқу үлгерімін ағымдағы бақылау кезінде курсанттардың əрбір орындаған 
тапсырмалары (ағымдағы сабақтардағы жауабы, үй тапсырмаларын тапсыру, курсанттардың 
өзіндік жұмысы, межелік бақылау) 100 балдық шкала бойынша бағаланады жəне оқу үлгерімін 
ағымдағы бақылаудың соңғы нəтижесі академиялық кезеңде алынған барлық бағалардың ор-
таша арифметикалық қосындысын ескере отырып, есептеледі.

Осындай əдіс аралық жəне қорытынды аттестаттау кезеңінде білім алушылардың білімін 
бағалау кезінде де қолданылады.

9. Сырттай оқыту нысаны курсанттарының үлгерімін ағымдағы бақылау оқу-емтихан сес-
сиясы басталғанға дейін де, сондай-ақ сол кезеңде де жүзеге асырылады, ол академиялық 
күнтізбеге сəйкес жүргізіледі.

Бұл ретте сырттай оқыту нысанында оқитын курсант оқу-емтихан сессиясы басталғанға 
дейін пəннің оқыту бағдарламасына сəйкес бақылау жəне есептеу-графикалық жұмыстардың, 
курстық жұмыстардың (жобалардың) барлық түрлерін, сондай-ақ үй тапсырмаларының жеке-
леген түрлерін, курсанттың өзіндік жұмысын, межелік бақылауды тапсырады.

10. Межелік бақылау бір академиялық кезең ішінде, бір оқу пəні шеңберінде кемінде екі рет 
коллоквиумдар, бақылау жұмыстары, тесттік сұрақ-жауап түрінде өткізіледі. Межелік бақылау 
нəтижелерін оқытушы оқу журналына межелік бақылау ө ткізілген күннен кешіктірмей қояды 
жəне оқу процесінің сапасын жақсарту бойынша ұсыныстар əзірленіп, кафедра, факультет 
(институт) отырыстарында тұрақты қаралып отырады.

Межелік бақылау ведомосі осы Қағидаларға 2-қосымшаға сəйкес нысан бойынша жасалады. 
Көлемі бір кредитті құрайтын оқу пəндеріне ерекшелік ретінде алынады, олар бойынша 

межелік бақылау санын ІІМ білім беру ұйымы дербес айқындайды. 
Білім алушыларға межелік бақылауды өткізу мерзімі туралы ақпар ат академиялық кезеңнің 

бірінші 2 аптасында хабарланады.
11. Академиялық кезеңнің басында əр пəн бойынша межелік бақылау өткізу нысаны 

кафедраның шешімімен анықталады.
12. Оқытудың күндізгі жəне сырттай нысандарының курсанттары пəндерді бірың ғай оқу 

бағдарламасы бойынша бірдей көлемде зерделейді. Пəндерді оқытудың тақырыптық жоспарла-
рында өзгешеліктер болады, ол оқу дың түрлі нысандары үшін оқыту шылардың курсанттармен 
байланысты жұмыстарының түрлі көлемінде көрінеді. Бұл ретте сырттай оқитын курсанттарға 
оқу материалдарының 80 пайызға дейінгі көлемін өз бетінше меңгереді.

13. ЖОО курсанттарды аралық аттестаттау жұмыс оқу жоспарына, академиялық күнтізбеге 
жəне БМЖС негізінде əзірленген білім беру бағдарламаларына сəйкес жүзеге асырылады.

14. Курсанттарды аралық аттестаттау емтихан жəне сараланған сынақ тапсыру түрінде 
өткізіледі.

15. Курсанттарды аралық аттестаттауды ұйымдастыру мен өткізу білім сапасын монито-
рингтеу жəне бақылау (бағалау) бөлінісіне жүктеледі.

16. Аралық аттестаттау нəтижелері бойынша білім сапасын мониторингтеу жəне бақылау 
(бағалау) бөлінісі курсанттардың академиялық рейтингін құрастырады.

17. Емтихандар кестеге сəйкес тапсырылады жəне пəннің барлық оқу бағдарламасы 
бойынша курсанттардың білімін тексеру түрі болып табылады жəне академиялық кезеңдегі 
білімін бағалауды көздейді.

18. Кəсіптік практиканың барлық түрі, курстық жұмыстар (жобалар) бойынша қорытынды 
бақылау курсанттың көрсетілген оқу жұмысын қорғау түрінде өткізіледі, ол білімін бағалаудың 
əріптік балдық-рейтингтік жүйесі бойынша бағаланады жəне ауыстыру балын есептеу кезінде 
ескеріледі. 

19. Емтихан сессиялары қысқы жəне жазғы болып бөлінеді.
20. Оқу дың күндізгі нысаны үшін емтихан сессияларының кезеңділігі мен ұзақтылығы 

мамандықтың жұмыс оқу жоспары жəне ІІМ білім беру ұйымының ғылыми кеңесі бекіткен 
академиялық күнтізбе бойынша анықталады.

Оқудың сырттай нысаны үшін емтихан сессиясы жəне олардың кезеңдері мен саны ЖОО 
Ғылыми кеңесінде белгіленеді.

21. Білім сапасын мониторингтеу жəне бақылау (бағалау) бөлінісі оқудың барлық нысан-
дары үшін емтихандар кестесін тиісті факультетпен бірлесе отырып жасайды, ІІМ білім беру 
ұйымы бастығының оқу ісі жөніндегі орынбасары бекітеді жəне оқытушылар мен курсанттарға 
емтихандық сессия басталардан 2 апта бұрын жеткізіледі. 

22. Емтиханды өткізу үшін осы оқу пəннің бейініне сəйкес біліктілігі бар профессорлық-
оқытушы құрамның қатарынан емтихан қабылдаушылар тағайындалады.

23. Емтихан өткізу рəсіміне қатыспайтын адамдардың емтиханға ІІМ білім беру ұйымы 
бастығының оқу ісі жөніндегі орынбасарының жазбаша рұқсатынсыз қатысуына жол берілмейді.

24. Емтихан сессиясын тапсыруға жіберілген курсанттардың тізімін білім сапасын мо-
ниторингтеу жəне бақылау (бағалау) бөлінісі осы Қағидаларға 3-қосымшаға сəйкес нысан 
бойынша құрады.

25. Курсанттарды пəн бойынша қорытынды бақылауға жіберу, үлгерімнің ағымдағы бақылау 
нəтижесі бойынша анықталатын рұқсат ету рейтингінің бағасы негізінде жүзеге асырылады. Пəн 
бойынша рұқсат ету рейтингі бойынша оң бағасы алмаған курсанттар қорытынды бақылауға 
(емтиханға) жіберілмейді жəне осы аралық аттестацияның соңына дейін өткізіп алған сабақтары 
мен үлгерімнің ағымды бақылаудағы қанағат танар лықсыз бағалары бойынша қарызын жоюға 
құқығы бар. Қарызын жойған кезде рұқсат беру рейтингінің бағасы қайта есептеледі.

Курстық жұмысты (жобаны) қорғамаған курсанттар тиісті пəн бойынша емтиханға 
жіберілмейді.

26.  Белгіленген уақытта қарызын жоймаған курсанттар (осы аралық аттестаттау кезінде) 
ІІМ білім беру ұйымы бастығының рұқсатымен келесі академиялық кезеңнің басына рұқсат 
беру рейтингінің бағасы бойынша қарызын жояды, үлгерімнің ағымдағы бақылау талаптарын 
орындайды, тапсыруға рұқсат алады жəне аралық аттестация аяқталған соң он жұмыс күн 
ішінде қорытынды бақылауды тапсырады. Пəн бойынша қайтадан рұқсат беру рейтингінің 
оң бағасын алмаған курсанттар ІІМ білім беру ұйымынан академиялық үлгерімегені үшін 
оқудан шығарылу ы тиіс. 

27. ІІМ білім беру ұйымының бастығы кейбір жағдайларда (денсаулығына, отбасылық жəне 
қызметтік жағдайларға байланысты) курсантқа емтихандық сессияны мерзімінен бұрын жеке 
кесте бойынша тапсыруға рұқсат береді. 

ІІМ білім беру ұйымының бастығына сырқаты туралы, бала тууына, жақын туыста рының 
қайтыс болуына байланысты, қызметтік қажеттілікті растайтын анықта малар тап сырылған 
кезде емтихандық сессияны жеке кесте бойынша тапсыруға рұқсат беріледі.

28. Оқытудың сырттай нысанының курсанттарын пəн бойынша емтиханға жіберу оқытудың 
күндізгі ныс анының курсанттарын емтиханға жіберу тəртібіне ұқсас жүзеге асырылады.

29. Емтихандар ауызша, жазбаша, тест немесе аралас нысанд а өткізіледі. Ауызша ны-
сан кезінде бір күнде екі немесе одан көп емтихан тапсыруға рұқсат етілмейді. Тест нысаны 
кезінде бейіндік жəне мəндес принципін сақтай отырып, екі немесе одан да көп пəн бойынша 
кешенді емтихан белгілеуге рұқсат етіледі.

30. Əрбір оқу пəні бойынша емтиханды өткізу нысандары мен тəртібін ІІМ білім беру 
ұйымының Ғылыми кеңесі академиялық кезең басталғаннан бастап 30 жұмыс күнінен 
кешіктірмей белгілейді.

31. Емтиханға келген кезде курсантта сынақ кітапшасы болуы тиіс.
32. Ауызша емтихан кезінде курсант анықтамалық əдебиетті қолданады.
33. Қорытынды бақылау өткізу үшін білім сапасын мониторингтеу жəне бақылау (бағалау) 

бөлінісі емтихан қабылдаушыға осы Қағидаларға 4-қосымшаға сəйкес нысан  бойынша 
қорытынды бақылау ведомосін (бұдан əрі - қорытынды ведомость) береді, онда курсанттың 
академиялық кезеңде жинаған балдары мен рұқсат ету рейтингі көрсетілген бағалары 
қойылады.

Аралық аттестаттау өткізу қорытындысы бойынша білім сапасын мониторингтеу жəне 
бақылау (бағалау) бөлінісіне осы Қағидаларға 5-қосымшаға сəйкес нысан бойынша жиынтық 
қорытынды ведомосін қалыптастырады.

34. Оқу пəні бойынша аралық аттестаттау өткізу кезінде емтиханда алған бағасы мен ака-
демиялық кезең ішіндегі үлгерімінің ағымдағы бақылау бағасының орташа балы есептеледі.

35. Емтиханда курсанттардың үлгерімі білімді бағалаудың балдық-рейтингтік əріптік жүйесі 
бойынша бағаланады.

Оң баға (А-, А «өте жақсы», В-, В, В+ «жақсы», Д-, Д+, С-, С, С+ «қанағаттанарлық») оқу 
пəні бойынша емтихан ведомосі мен курсанттың сынақ кітапшасына жинаған кредиттер са-
нын көрсете отырып жазылады. «Қанағаттанарлықсыз» F бағасы тек қорытынды ведомоске 
ғана жазылады.

36. Əрбір пəн бойынша емтихан аяқталған соң курсантқа оның оқу жетістіктерінің бағасы 
болып табылатын қорытынды баға қойылады.

37. Пəннің қорытынды бағасына рұқсат ету рейтингі жəне қорытынды бақылау бағалары 
кіреді.

Оқу үлгерімін ағымдағы бақылау бағасы (рейтингі) пəн бойынша білімінің қорытынды 
бағасының 60%-ын құрайды жəне емтихан бағасы пəн бойынша білімінің қорытынды бағасының 
40%-ын құрайды.

38. Оң қорытынды баға тиісті пəн бойынша кредит санымен белгіленген игерілген 
кредиттерді толықтыруға негіз болып табылады, курсанттың транскрипіне жазылады.

39. Егер курсант қорытынды бақылау (емтихан) бойынша «қанағаттанарлықсыз» деген 
баға алған жағдайда пəн бойынша қорытынды баға есептелмейді.

40. Қорытынды бақылау бойынша оң бағаны арттыру мақсатында аралық аттестацияның 
осы кезеңінде қайта тапсыруға рұқсат етілмейді. 

Қорытынды бақылау бойынша оң бағаны арттыру мақсатында аралық аттес тацияның осы 
кезеңінде қайта тапсыру үшін курсант келесі академиялық кезеңнің басына дейін ІІМ білім беру 
ұйымы бастығының рұқсатымен оқытушының басшылығымен жеке зерделейді, үлгерімнің 
ағымдағы бақылауының барлық талаптарын орындайды, рұқсат алады жəне қорытынды 
бақылауды тапсырады. Оған қоса курсантқа бір академиялық кезеңде оң бағаны арттыру 
мақсатында бір пəн бойынша қорытынды бақылау бойынша қайта тапсыруға рұқсат беріледі, 
бірақ барлық оқу кезеңі бойынша үш пəннен артық болмауы тиіс.

41. Қорытынды бақылау ведомосі білім сапасын мониторингтеу жəне бақылау (бағалау) 
бөлінісіне тапсырылады, ол барлық курсанттардың бүкіл оқу кезеңіндегі кредиттер санын 
есептеумен жəне жинақтаумен айналысады.

Емтихан ведомосін білім сапасын мониторингтеу жəне бақылау (бағалау) бөлінісі одан 
əрі тиісті факультетке береді.

42. Курсанттарды оқытудың барлық нысандарына бірдей пəндер, сондай-ақ оқытудың 
қосымша түрлерінің пəндері бойынша жəне жұмыс жəне жеке оқу жоспарына жəне бекітілген 
оқу бағдарламаларына (силлабус) сəйкес курсанттар барлық емтихандарды тапсырады оларды 
тапсыру нəтижелеріне қорытынды ведомоске, сынақ кітапшасына жəне транскриптке жазылады.

43. Бір пəн бойынша «қанағаттанарлықсыз» деген бағаны қайта тапсыруға екі рет рұқсат 
беріледі: бірінші қайта тапсыру кезінде емтиханды өткізудің бастапқы бекітілген түрі сақталады; 
екінші қайта тапсыру комиссиялық емтихан түрінде жүзеге асыры лады. Комиссия құрамы 
кафедра бастығының ұсынымы бойынша ІІМ білім беру ұйымы бастығының бұйрығымен 
тағайындалады. Бұл ретте, комиссияық емтихан қабылдау комиссиясының құрамына осы 
пəнге сəйкес біліктілігі бар, осы акаде миялық топта (топтамада) оқыту сабақтарын бермеген 
жетекші профессорлар, доценттер, аға оқытушылар кіреді. Екінші қайта тапсыру қорытындысы 
бойынша «қанағат танарлықсыз» деген баға алған курсанттар академиялық үлгермеушілігі 
үшін оқудан шығарылады.

Курсанттар үшін емтиханды «қанағаттанарлықсыз» деген бағаны оң бағаға қайта тап-
сыру келесі академиялық кезеңге дейін аралық аттестация аяқталғаннан соң үш жұмыс күн 
ішінде жүзеге асырылады.

44. Егер оқу бағдарламасын толық көлемде орындамаған курсант емтиханға келмесе, 
қорытынды бақылау ведомосінде оның тегінің тұсына «келген жоқ» деген белгі қойылады. 

Курсанттың дəлелді себептері болған жағдайда факультет бастығын ың өкімімен аталған 
курсантқа емтихан тапсырудың жеке кестесі бекітіледі. 

Емтиханға келмеуінің дəлелді себептері болмаған жағдайда емтиханға келу 
«қанағаттанарлықсыз» деген бағаға теңестіріледі, қайта тапсыру осы Қағидалардың 
45-тармағына сəйкес жүзеге асырылады.

45. Қорытынды бақылаудың бағасымен келіспейтін курсант емтихан өткізілген күннен 
кейінгі күннен кешіктірмей апелляция береді.

46. ІІМ білім беру ұйымының бастығының бұйрығымен емтихандық сессия (аралық 

аттестаттау) кезеңіне біліктілігі апелляцияланатын пəндерді бейініне сəйкес келетін 
оқытушылар қатарынан апелляциялық комиссия құрылады.

47. Апелляция нəтижелері хаттамамен ресімделеді жəне оның шешімі негізінде курсантқа 
жеке емтихан ведомосі жасалады, ол негізгі емтихан ведомосіне тіркеледі.

48. Білім сапасын мониторингтеу жəне бақылау (бағалау) бөлінісі емтихан сессияларының 
қорытындысы бойынша курсанттың білім деңгейінің орташа таразылынған бағасы болатын 
көшіру балын есептейді.

49. Оқу жылы аяқталғаннан кейін емтихан сессияларының қорытындысы негізінде курсант-
тарды курстан курсқа көшіру жүзеге асырылады.

50. Курстан курсқа көшіру үшін ең төменгі көшіру балының мəнін ІІМ білім беру ұйымы оқу 
курсытар бойынша дербес белгілейді.

51. Ең төменгі көшіру балын алған курсант факультет (институт) бастығының ұсыны мы 
негізінде ІІМ білім беру ұйымы бастығының бұйрығымен келесі курсқа көшіріледі.

52. Курс бағдарламасын толығымен өтіп, белгіленген ең төменгі көшіру балы деңгейін 
жинамаған курсантқа өзінің орташа үлгерім балын (GPA) жоғарылатуы үшін пəндерді 
(мемлекеттік емтихан тапсырылатын «Қазақстанның қазіргі заманғы тарихы» пəнінен басқа) 
белгіленген тəртіппен өздігінен зерделеуге жəне жеке кесте бойынша сол пəндерден емти-
ханды қайта тапсыруына мүмкіндік беріледі.

53. Қайта тапсырылған емтиханнан қанағаттанарлық нəтиже алған жағдайда қорытынды 
баға қайта есептеледі, ол емтихан ведомосіне, сынақ кітапшасына жəне транскриптке жа-
зылады.

Оқу үлгерімінің орташа балын есептеу кезінде оқу пəні бойынша соңғы бағалары есептеледі.
54. Емтиханды қайта тапсырғаннан кейін ең төменгі көшіру балын (GPA) жинай алмаған 

курсант академиялық үлгермеушілігі үшін ІІМ білім беру ұйымынан шығарылады.
55. Емтихан нəтижелері жəне оқу процесін жақсарту бойынша ұсыныстар емтихан сессиясы 

(аралық аттестаттау) аяқталғаннан кейін кафедра, факультет (институт) оты рыстарында, ІІМ 
білім беру ұйымдарынын ғылыми-əдістемелік кеңесінде талқылауға ұсынылады.

56. ІІМ білім беру ұйымынан шығарылған курсантқа Қазақстан Республикасы Білім жəне 
ғылым министрінің 2009 жылғы 12 маусымдағы №289 бұйрығымен (Нормативтік құқықтық 
актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 5717 болып тіркелген) бекітілген нысан бойынша 
білімі аяқталмаған азаматтарға арналған анықтама (бұдан əрі - білімі аяқталмаған азаматтарға 
арналған анықтама) беріледі.

57. Емтихан сессиясын ойдағыдай аяқтаған оқытудың сырттай нысанының курсантына 
келесі емтихан сессиясына шақыру-анықтамасы беріледі.

Оқытудың сырттай нысанының курсанттарына шақыру-анықтамаларын беру жəне олардың 
емтихан сессиясына келуі ІІМ білім беру ұйымдарында қатаң есепке алынады.

58. «Қазақстанның қазіргі заманғы тарихы» бойынша мемлеке ттік емтихан академиялық 
күнтізбеге сəйкес аралық аттестаттау кезеңінде өткізіледі.

59. ІІМ білім беру ұйымының бакалавриаттын барлық мамандығындағы курсанттары 
олардың «Қазақстанның қазіргі заманғы тарихы» пəні бойынша оны оқып, аяқтағаннан кейін 
сол академиялық кезеңде мемлекеттік емтихан тапсырады.

60. Жеделдетіліп оқытатын техникалық жəне кəсіптік (орта білімнен кейінгі білім беру) 
білім базасындағы қысқартылған оқу бағдарламасы бойынша білім алатын курсанттар 
«Қазақстанның қазіргі заманғы тарихы» пəнін зерделейді жəне осы пəн бойынша мемлекеттік 
емтихан  тапсырады. 

61. Жеделдетіліп оқытатын қысқартылған оқу бағдарламасы бойынша жоғары білім база-
сында білім алатын курсанттар «Қазақстанның қазіргі заманғы тарихы» пəнін оқымайды жəне 
мемлекеттік емтихан тапсырмайды.

62. Мемлекеттік емтиханға дайындықты факультетпен (институтпен ) жəне білім сапасын 
мониторингтеу жəне бақылау (бағалау) бөлінісімен бірлесе отырып, «Қазақстанның қазіргі 
заманғы тарихы» оқу пəні бойынша сабақ жүргізетін кафедра (бұдан əрі – кафедра) өткізеді.

63. «Қазақстанның қазіргі заманғы тарихы» пəні бойынша мемлекеттік емтиханды өткізу үшін 
кафедра оқудың барлық нысаны мен мамандықтары үшін бірыңғай оқу жұмыс бағдарламасын 
осы пəн бойынша үлгілік оқу бағдарламасы негізінде əзірлейд і.

64. «Қазақстанның қазіргі заманғы тарихы» пəні бойынша мемлекеттік емтиханды тапсыру 
жұмыс оқу бағдарламасына сəйкес ауызша, жазбаша жəне тест нысанында жүзеге асырылады.

65. Мемлекеттік емтиханды өткізу нысаны ІІМ білім беру ұйымы ғылыми кеңесінің шешімімен 
дербес анықталады.

66. «Қазақстанның қазіргі заманғы тарихы» пəні бойынша мемлекеттік емтиханды қабылдау 
үшін факультеттің (институт) ұсынымы бойынша құрамында төрағасы мен мү шелері бар 
Мемлекеттік емтихан комиссиясы (бұдан əрі – МЕК) күнтізбелік жылға құрылады.

67. МЕК төрағ асының кандидатурасы туралы ақпарат ағымдағы оқу жылының 
1 қарашасынан кешіктірілмей Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігіне (бұдан əрі 
- ІІМ) жіберіледі.

68. «Қазақстанның қазіргі заманғы тарихы» пəні бойынша МЕК төрағасы ағымдағы оқу 
жылының 1 желтоқсанынан кешіктірілмей Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрінің 
бұйрығымен бекітіледі.

69. Жоғары білікті оқытушылардан тұратын МЕК құ рамы ІІМ білім беру ұйымы бастығының 
бұйрығымен бекітіледі.

70. МЕК отырыстарының кестесін білім сапасын мониторингтеу жəне бақылау (бағалау) 
бөлінісі академиялық күнтізбеге сəйкес жасайды жəне оны ІІМ білім беру ұйымының бастығы 
мемлекеттік емтихан басталардан екі апта бұрын бекітеді.

71. МЕК отырысының ұзақтығы күніне 6 академиялық сағаттан аспайды. 
72. МЕК отырыстары əр курсантқа жеке хаттамамен осы Қағидаларға 6-қосымшаға сəйкес 

нысан бойынша (бұдан əрі – МЕК хаттамасы) «Қазақстанның қазіргі з аманғы тарихы» пəні 
бойынша МЕК хаттамасы ресімделеді жəне оған комиссия төрағасы мен отырысқа қатысқан 
комиссия мүшелері қол қояды.

73. МЕК отырысының хаттамасын осы пəн бойынша сабақ беретін кафедраның 
профессорлық-оқытушы құрамы қатарынан тағайындалған хатшы жүргізеді.

74. МЕК отырысының хаттамалары мемлекеттік емтихан басталғанға дейін А4 форма-
тында түптеліп, нөмірленіп, бумаланады жəне факультеттің (институттың) мөрімен бекітіледі.

75. Егер курсант МЕК от ырысына келмесе, хаттамада оның тегінің тұсына «келген жоқ» 
деген жазу жазылады.

Емтиханға келмеуінің дəлелді себептері болған жағдайда, осы курсантқа факультет 
бастығының өкімімен мемлекеттік емтихан тапсыруға жеке кесте бекітіледі. Мемлекеттік 
емтиханға келмеуінің дəлелді себептері болмаған жағдайда «қанағаттанарлықсыз» деген 
баға ға теңестіріледі. 

76. Апелляция қанағаттандырылған жағдайда МЕК отырысының хаттамасы қайта ресім-
деледі. Мұндай жағдайда бірінші хаттамадағы нəтижелер «____ беттегі ________ баға № 
__________ хаттамамен кайта  қаралды» деген жазумен жойылады жəне оған қатысқан МЕК 
мүшелері қол қояды.

77. Мемлекеттік емтихан нəтижелері курсанттардың білімін бағалаудың балдық-рейтингтік 
əріптік бағалау жүйесі бойынша бағаланады.

78. «Қазақстанның қазіргі заманғы тарихы» пəні бойынша мемлекеттік емтихан нəтижелері 
бойынша білім алушыларға рұқсат ету рейтингі бағасы мен мемлекеттік емтихан бағасы 
ескеріле отырып, қорытынды баға қойылады. Бұл ретте рұқсат ету рейтингінің бағасы пəн 
бойынша біліміні ң қорытынды бағасының кемінде 60% - ын құрайды жəне мемлекеттік емти-
хан бағасы 40%-ын құрайды.

79. Курсант «Қазақстанның қазіргі заманғы тарихы» пəні бойынша мемлекеттік емтиханнан 
«қанағаттанарлықсыз» деген баға алған жағдайда, ол академиялық үлгермеушілігі үшін ІІМ 
білім беру ұйымынан шығарылады.

80. «Қазақстанның қазіргі заманғы тарихы » пəні бойынша мемлекеттік емтиханнан алған 
оң бағаны көтеру үшін қайта тапсыруға рұқсат етілмейді.

81. Мемлекеттік емтихан қорытындысымен келіспеген курсант, МЕК өткізілген күннен кейінгі 
күннен кешіктірмей апелляция береді.

82. Апелляция өткізу үшін ІІМ білім беру ұйымы бастығының бұйрығымен аталған пəн бой-
ынша тəжірибелі оқытушылар қатарынан «Қазіргі заманғы Қаза қстан тарихы» пəні бойынша 
апелляциялық комиссия құрылады.

83. МЕК жұмысы аяқталған соң комиссия төрағасы мемлекеттік емтихандарды тапсыру жəне 
дипломдық жұмысты қорғау нəтижелері туралы есеп əзірлейді, осы Қ ағидаларға 7-қосымшаға 
сəйкес кесте толтырады (бұдан əрі – МЕК есебі), ол ІІМ білім беру ұйымының ғылыми кеңесінің 
отырысында талқыланады, бекітіледі жəне ІІМ-ге ұсынылады.

Бұл ретте «Қазақстанның қазіргі заманғы тарихы» пəні бойынша қысқы емтихан сессиясы 
кезінде тапсырылған МЕК есептері 1 наурыздан, ал жазғы емтихан сессиясы кезінде – 1 та-
мыздан кешіктірілмей ұсынылуы тиіс.

3. Жоғары білім беру бағдарламаларын іске асыратын ІІМ білім беру  ұйымдарында 
білім алушыларды қорытынды аттестаттауды жүргізу тəртібі

84. ІІМ білім беру ұйымдарында курсанттарды қорытынды ат тестаттау БМЖС белгіленген 
нысандарда өткізіледі, олардың ұзақтығы мен мерзімі академиялық күнтізбеде жəне 
мамандықтардың жұмыс оқу жоспарында көзделген.

85. ІІМ білім беру ұйымдары курсанттың білімі деңгейін, оқу нəтижелерін жəне зерттеу-
аналитикалық мүмкіндіктерін, теориялық дайырлығы ескере отырып, өздігінен оған қо рытынды 
аттестаттау түрін айқындайды: мамандығы бойынша мемлекеттік емтихан тапсыру, дипломдық 
жұмысын (жобаны) қорғау не екі базалық жəне/немесе бейіндік пəн бойынша мемлекеттік 
емтихан тапсыру.

86. Мемлекеттік емтихан пəндерінің  тізбесі бітіртіп шығарушы кафедра ұсынымының 
негізінде факультет (институт) кеңесінің, ЖОО ғылыми кеңесінің шешімімен бекітіледі.

87. Қорытынды аттестаттауға жұмыс оқу жоспары мен жұмыс оқу бағдарламасының та-
лаптарына сəйкес білім алу процесін толық аяқтаған курсанттар жіберіледі.

88. Білім алу процесін аяқтаудың негізгі өлшемшарты курсанттың БМЖС талаптарына 
сəйкес оқытудың теория лық курсы мен кəсіби практикалардың қажетті көлемін меңгеруі бо-
лып табылады. 

89. Жұмыс оқу жоспары мен жұмыс оқу бағдарламаларының талаптарын орында маған 
жағдайда бітіруші курстың курсанттары ІІМ білім беру ұ йымынан шығарылады.

90. ІІМ білім беру ұйымының басшылары білім беру саласындағы уəкілетті органға 
мемлекеттік үлгідегі білім туралы құжаттарға (дипломдар мен қосымшалар) ағымдағы жылғы 
1 қазанға дейін болжамды бітірушілер саны бойынша өтінім ұсынады.

91. Курсанттарды қорытынды аттестаттау үшін оқытудың барлық нысандары үшін əр 
мамандық бойынша Мемлекеттік аттестаттау комиссиясы (бұдан əрі – МАК) құрылады.

92. Курсанттарды қорытынды аттестаттауға жіберу қорытынды аттестаттау бастал ғанға 
дейін екі аптадан кешіктірмей факультет (институт) бастығы бекіткен курсантт ар дың тізімдік 
құрамы бойынша осы Қағидалардың 90-тармағының негізінде МАК-қа ұсынылады.

93. Курсанттарды қорытынды аттестаттаудан өткізу басталғанға дейін МАК-қа факуль тет 
(институт) бастығының білім алушының жұмыс оқу жоспарын орындағаны туралы, оның барлық 
пəндер бойынша алған бағалары, олардың көлемі, тапсырған курстық жұмыстары (жобала-
ры), кəсіби практикалардың түрлері мен GPA оқыту кезеңіндегі орта үлестік бағалау мөлшері 
туралы анықтамасы ұсынылады. 

94. ІІМ білім беру ұйымының басшылары ағымдағы оқу жылының 1 қарашасына дейін 
ІІМ-ге осы жоғары оқу орнында жұмыс істемейтін, ғылыми дəрежесі немесе дəрежесі бар 
профессорлар, доценттер мен оқытушылар ара сынан, бітіріп шығарылатын мамандардың 
бейініне сəйкес келетін ішкі істер органдарының жоғары білікті мамандары қатарынан МАК 
төрағаларының кандидатураларын ұсынады.

95. МАК жұмысына қатысушы мамандардың бейіні арнайы ғылыми дəрежесі, дəрежесі 
немесе  базалық білімінің (диплом бойынша) сəйкестігімен анықталады. Ұсынымға ғылыми 
дəрежесі, дəрежесі немесі базалық білімі туралы құжаттардың көшірмелері қоса беріледі.

96. МАК төрағасы ағымдағы оқу жылының 20 желтоқсанынан кешіктірмей Қазақстан 
Республикасы Ішкі істер министрінің бұйрығымен күнтізбелік жылға бекітіледі.

МАК құрамына оның мүшелерінің құқығымен: факультет (институт) бастығы жəне бітіртіп 
шығарушы кафедраның бастығы кіреді.

МАК-тың қалған мүшелері бітіруші мамандардың тиісті бейініне сəйкес келетін профес-
сорлардан, доценттерден, жоғары білікті мамандардан құрылады.

97. МАК-тың сандық құрамын мамандық бойынша бітіріп шығатын курсанттардың 
контингентіне сəйкес жоғары оқу орны өздігінен белгілейді жəне ІІМ білім беру ұйымы 
бастығының бұйрығымен жыл сайын 31 желтоқсаннан кешіктірмей бекітіледі жəне ол күнтізбелік 
жыл бойына жарамды болады.

98. МАК-тың құзыретіне:
1) бітіруші мамандардың теориялық жəне практикалық даярлығының БМЖС стандартымен 

белгіленген талаптарға сəйкестігі деңгейін тексеру;
2) тиіс ті мамандықтар бойынша «бакалавр» дəрежесін беру;
3) бітірушіге мамандығы бойынша тиісті б іліктілігін беру;
4) жоғары білім туралы диплом беру туралы шешім қабылдау;
5) ішкі істер органдары үшін мамандар даярлау сапасын одан əрі жақсартуға бағытталған 

ұсыныстар əзірлеу кіреді.
99. МАК жұмысының кестесін білім сапасын мониторингтеу жəне бақылау (бағалау) бөлінісі 

ə зірлейді, оны ІІМ білім беру ұйымның бастығы бекітеді жəне МАК жұмысы басталардан екі 
апта бұрын көпшіліктің назарына жеткізіледі.

100. МАК отырысының ұзақтығы күніне 6 академиялық сағаттан аспауы тиіс. Бұл ретте 
мемлекеттік емтиханды тапсыруғ а күніне 12-15 адам, ал диплом жұмысын қорғауға 7-10 
адам жіберіледі.

101. Тестілеу нысаны кезінде мамандық бойынша мемлекеттік емтиханды тапсыру 
академиялық ағынға (немесе топқа) өткізіледі.

102. Диплом жұмысын (жобаны) қорғаудың басталуына бес жұмыс күні қалғанда МАК-қа 
мынадай құжаттар ұсынылады:

1) диплом жұмысының (жобаның) ғылыми жетекшісінің «қорғауға жіберіледі» немесе 
«қорғауға жіберіл  мейді» деген дəлелді қорытындысы бар пікірі;

2) диплом жұмысына резенция, онда диплом жұмысын (жобаны) қорғауға ұсынылған жан-
жақты мінездемесі жəне білімді бағалаудың балдық-рейтингтік əріптік жүйесі бойынша бағаны 
жəне тиісті мамандығы бойынша «бакалавр» дəрежесін жəне/немесе біліктілігін беру мүмкіндігі 
көрсетілген дəлелденген қорытындысы беріледі.

103. Дипломдық жұмыстарды (жобаларды) плагиат мəніне тексеруді тиісті кафедралар 
жүргізеді.

104. МАК-қа сондай-ақ орындалған дипломдық жұмыстың (жобаның) ғылыми жəне 
практикалық құндылығын сипаттайтын басқа да материалдар, ресми емес пікірлер, диплом 
жұмысының (жобаның) бейіні бойынша практикалық қызметті жүзеге асыратын ұйымның жаз-
баша қорытындысы, ғылыми зерттеудің нəтижелерін енгізу анықтамалары немесе актілері, 
макеттер, жобалар, материалдар үлгілері, бұйымдар жəне тағы басқалары ұсынылады.

105. Ғылыми жетекшісінің оң пікірі жəне қорғауға ұсынылатын жұмыс бейініне сай келетін 
маман тарапынан бір рецензиясы болған кезде курсант диплом жұмысын (жобасын) қорғайды.

Ғылыми жетекшінің «қорғауға жіберілмейді» деген теріс қорытындысын алған кезде, кур-
сант дипломдық жұмысты (жобаны) қорғай алмайды.

Курсант, рецензенттің оң, сондай-ақ теріс қорытындысы болған кезде де дипломдық 
жұмысты (жобаны) қорғауға жіберіледі.

106. Дипломдық жұмысты (жобаны) рецензиялауды біліктілігі қорғалатын жұмыс бейініне 
сəйкес келетін басқа ұйымдардың мамандары ғана жүзеге асырады.

107. Дипломдық жұмыстың (жобаның) ғылыми жетекшісі ІІМ білім беру ұйымының 
бастығының бұйрығымен тақырыбын көрсете отырып, əр курсантқа дербес бекітіледі.

Дипломдық жұмыстардың (жобалардың) рецензенттері ІІМ білім беру ұйымының 
бастығының бұйрығымен жұмыс орнын, атқаратын лауазымы мен білімін (ғылыми дəрежесі 
мамандығы бойынша дəрежесі, жоғары білімі туралы дипломы бойынша базалық білімі) 
көрсетіліп, бітіртуші кафедра бастығының ұсынысы бойынша жалпы тізіммен бекітіледі.

108. ІІМ білім беру ұйымы ғылыми кеңесінің шешімімен қорытынды аттестаттаудың ны-
сандарын анықтау рұқсат етіледі: мамандық бойынша мемлекеттік емтихан тапсыру мен 
дипломдық жұмысты (жобаны) қорғау немесе мамандық бойынша жəне қосымша екі базалық 
жəне/немесе бейінді пəндер бойынша мемлекеттік емтихандар тапсыру.

Мемлекеттік емтихандар (мамандық немесе бейінді пəндер бойынша) оқу бағдарламалары 
көлемінде ауызша, жазбаша, тестілеу (кешенді тестілеу) түрінде өткізіледі. 

109. Мамандық бойынша мемлекеттік емтихан осы кешенді емтиханға енгізілген пəндердің 
оқу бағдарламалары негізінде ІІМ-нің білім беру ұйымы əзірлеген бағдарламалар бойынша 
өткізіледі.

Мамандық бойынша мемлекетттік емтихан бағдарламасы ІІМ білім беру ұйымының ғылыми 
кеңесінің шешімімен бекітіледі.

110. Екі базалық жəне/немесе бейіндік пəндер бойынша мемлекеттік ем тихандар үлгілік оқу 
бағдарламалары мен Білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандартына сəйкес өткізіледі.

111. Мемлекеттік емтиханның тесттік нысаны кезінде ІІМ білім беру ұйымы тест тапсыр-
маларын жəне олардың түрлерін (ашық, жабық, аралас), тестілеуді өткізу технологиясыні 
дербес əзірлейд і жəне бекітеді.

112. Диплом жұмысын қорғау МАК-тың ашық отырысында оның мүшелерінің жартысынан 
көбінің қатысуымен қорғалады.

113. Бір дипломдық жұмысты (жобаны) қорғау ұзақтығы бір курсантқа 50 минуттан аспа-
уы керек. курсант МАК алдында дипломдық жұмысын қорғауға арналған баяндамасымен 15 
минуттан аспайтын уақыт беріледі.

114. Мемлекеттік емтихан мен  диплом жұмысын (жобасын) қорғаудың нəтижелері бой-
ынша баға курсанттардың білімін бағалаудың балдық-рейтингтік жүйесі бойынша қойылады. 
Бұл ретте білім алушының теориялық, ғылыми жəне практикалық дайын дықтары, сондай-ақ 
ғылыми жетекшісі мен рецензенттің пікірлері назарға алынады.

115. Мемлекеттік емтихан тапсыру жəне диплом жұмысын (жобасын) қорғаудың нəти-
желері олар өткізілген күні МАК отырысының хаттамасына қол қойылған соң жарияланады.

116. МАК отырыстарының хаттамалары осы Қағидаларға 8-10 қосымшаларға сəйкес ны-
сандар бойынша ресімделеді.

МАК отырысының хаттамалары А4 форматында жеке кітапшада нөмірленіп, бумаланады 
жəне ІІМ білім беру ұйымы факультетінің (институт) мөрімен бекітіледі.

117. МАК отырысының хаттамалары əр курсантқа жеке то лтырылады. Мемлекеттік ем-
тихан тест нысанында өткізілген жағдайда хаттама ресімдеу үшін қорытынды ведомосі негіз 
болып табылады.

118. Хаттаманы бітіртіп шығарушы кафедра оқытушылары арасынан комиссия құрамына 
бекітілген МАК хатшысы толтырады.

119. Хаттамаға мемлекеттік емтихандарда жəне диплом жұмысын (жоб асын) қорғауда 
анықталған білімінің бағалары енгізіледі, сондай-ақ берілген сұрақтар мен МАК мүшелерінің 
пікірлері жазылады. Егер МАК-тың бір мүшесінің пікірі комиссияның қалған мүшелерінің 
пікірлерімен сəйкес келмеген жағдайда, ол өз пікірін хаттамаға жазады жəне өзі қол қояды.

Хаттамада «бакалавр» дəрежесін жəне/немесе біліктілік беру, сондай-ақ оқуын аяқтаған 

курсантқа мелекеттік үлгідегі қандай диплом (үздік немесе үздік емес) берілетіні көрсетіледі.
120. Мемлекеттік емтих андардың, диплом жұмысын (жобасын) қорғау бағалары туралы, 

сондай-ақ дəреже тағайындау жəне біліктілік беру жəне/немесе мемлекеттік үлгідегі (үздік емес, 
үздік) диплом беру туралы шешім МАК мүшелерінің отырысына қатысу шылардың көпшілік да-
уысымен жабық отырыста ашық дауыс беру арқылы қабыл данады. Дауыстар саны тең болған 
жағдайда МАК төрағасының дауысы шешуші болып табылады. 

121. Хаттамаға МАК-тың төрағасы мен отырысқа қатысқан мүшелері қол қояды.
122. Қорытынды аттестаттауға дəлелді себеппен келмеген білім алушы МАК төрағасының 

атына баянат жазады, дəлелді себепті растайтын құжатты ұсынады жəне МАК төрағасының 
рұқсатымен емтихан тапсырады немесе дипломдық жұмысты (жобаны) МАК-тың басқа оты-
рысы болған күні қорғайды.

123. Курсант қорытынды аттестаттаудың нəтижелерімен келіспеген жағдайда, аттестаттау 
өткізілгеннен кейінгі жұмыс күннен кешіктірмей апелляция бере алады.

124. Апелляция өткізу үшін ІІМ білім беру ұйымы бастығының бұйрығымен біліктілігі аталған 
мамандықтың бейініне сəйкес келетін тəжірибелі оқытушылар арасынан апелляциялық ко-
миссия құрылады.

125. Апелляция қанағаттандырылған жағдайда МАК отырысының хаттамасы қайта 
ресімделеді. Мұндай жағдайда бірінші хаттамадағы қорытынды «____беттегі ___________ 
деген баға № _________ хаттамамен қайта қаралды» деген жазумен жойылады жəне оған 
МАК-тың қатысушы барлық мүшелері қол қояды.

126. Денсаулық жағдайы туралы МАК-қа ұсынылған құжаттар қанағаттанарлықсыз баға 
алғаннан кейін қаралмайды.

127. Оң бағаны жоғарылату мақсатында мемлекеттік емтиханды қайта тапсыруға жəне 
дипломдық жұмысты (жобаны) қайта қорғауға рұқсат етілмейді.

128. «Қанағаттанарлықсыз» деген баға алған курсанттарға мемлекеттік емтихандарды қайта 
тапсыруға жəне/немесе диплом жұмысын (жобасын) қайта қорғауға қорытынды аттестаттаудың 
осы кезеңінде жол берілмейді.

129. Қорытынды аттестаттаудан өтпеген курсанттар бір жыл өткеннен кейін, қорытынды 
аттестаттаудың басталуына он төрт жұмыс кү ні қалғанда ІІМ білім беру ұйымы бастығының аты-
на қайта қорытынды аттестаттауға жіберуге рұқсат беру туралы өтініш (еркін нысанда) жазады.

130. Қорытынды аттестаттауға қайта жіберу ІІМ білім беру ұйымы бастығының бұйрығымен 
ресімделеді.

131. Қайта қорытынды аттестаттау алдыңғы қорытынды аттестаттау дан қанағатта-
нарлықсыз баға алған нысандар бойынша ғана өткізіледі.

132. Осы емтихандарды тапсырмаған адамдар үшін мемлекеттік емтихандар қатарына 
енетін пəндер тізбесі курсанттарға теориялық курсты аяқтаған жылы қолданыста болған оқу 
жоспарымен белгіленеді.

133. Аттестаттау қорытындысы бойынша қанағаттанарлықсыз баға алған курсанттар оқуды 
аяқтамағаны туралы анықтама беріле отырып, ІІМ білім беру ұйымы бастығы ның бұйрығымен 
ІІМ білім беру ұйымынан шығарылады.

134. Қорытынды аттестаттаудан өткен жəне тиісті  жоғары білім беру бағдарламасын 
меңгергендігін дəлелдеген курсанттарға МАК шешімімен «бакалавр» дəрежесі жəне/не-
месе тиісті мамандығы бойынша біліктілік тағайындалып, дипломдық жұмысты (жобасын) 
қорғаған күннен бастап отыз жұмыс күні мерзімде мемлекеттік үлгідегі қосымшасы бар ди-
плом тегін беріледі.

135. Мемлекеттік үлгідегі дипломды қосымшасымен бірге беру ІІМ білім беру ұйымы 
бастығының бітіру туралы бұйрығының негізінде жүзеге асырылады.

Бітіру туралы бұйрыққа курсантардың қорытынды аттестаттауды аяқтаған күнінен бастап 
он жұмыс күні нен кешіктірмей МАК төрағасының ұсынымы не гізінде ІІМ білім беру ұйымының 
бастығы қол қояды.

136. ІІМ білім беру ұйымының бастығы білім сапасын мониторингтеу жəне бақылау (бағалау) 
бөлінісінің келісімі бойынша факультет (институт) бастығының ұсынымы не гізінде қо рытынды 
аттестаттаудан өтпеген курсанттар ды оқудан шығару туралы бұй рық шығарады.

137. Дипломға қосымша олардың жеке жұмыс оқу жоспарында жəне БМЖС-да  көзделген 
көлемде барлық пəндер, тапсырылған курстық жұмыстар (жобалар), практика мен қорытынды 
аттестаттау нə тижелерінің түрлері бойынша курсанттар алған бағаларыға сəйкес толтырылады.

Дипломға қосымшада əрбір оқу пəні б ойынша көлемін кредиттермен жəне академиялық 
сағаттармен көрсетіле отырып білімін бағалаудың балдық – рейтингтік əріптік жүйесі бойын-
ша соңғы бағалары жазылады.

138. Емтихандар мен сараланған сынақтарды А, А - «өте жақсы», В-, В, В+ - «жақсы» де-
ген бағаға тапсырған жəне оқытудың барлық кезеңінде үлгерімінің орташа балы (GPA) 3,5-тен 
төмен емес, сондай-ақ мемлекеттік емтихан жəне диплом жұмыстарын (жобаларын) А, А - «өте 
жақсы» деген бағаға тапсырған курсантқа үздік диплом беріледі.

139. Оқу кезеңінде емтихандарды қайта немесе қайталап тапсыру жағдайы болған кур-
санттар осы Қағидалардың 143-тармағында көрсетілген талаптарға қарамастан үздік ди-
плом алмайды.

140. МАК-тың жұмысы аяқталғаннан кейін оның төрағасы есеп əзірлейді жəне он төрт жұ мыс 
күні ішінде оны ІІМ білім беру ұйымының бастығына тапсырады, ол ІІМ білім бер у ұйымының 
ғылыми кеңесінің отырысында талқыланады жəне бекітіледі.

141. МАК төрағасының есебіне түсіндірме жазба мен кестелер осы Қағидаларға 
11-қосымшаға сəйкес кіреді (бұдан əрі – МАК төрағасының есебі).

МАК төрағасы есебінің түсіндірме жазбасында:
1) ІІМ білім беру ұйымында осы мамандық бойынша мамандар даярлаудың деңгейі;
2) диплом жұмыстарын (жоба), оның ішінде ІІМ бөліністерінің тапсырысы бойынша 

орындалған диплом жұмыстарын (жобаларын) орынд а у сапасы;
3) диплом жұмысы (жобасы) тақырыптарының ғылымның, техниканың қазіргі заманғы 

жай күйіне жəне ішкі істер органдарының практикалық қызметінің сұрау салуларының тала-
бына сəйкестігі;

4) курсанттардың мемлекеттік емтихандарда анықталған білімдерінің сипаты, жекелеген 
пəндер бойынша мамандар даярлаудағы кемшіліктер;

5) осы мамандықтар (мамандандыр у) бойынша кадрлар даярлау сапасын талдау;
6) ІІМ білім беру ұйымында мамандар даярлауды одан əрі жетілдіру бойынша нақты 

ұсынымдар көрсетіледі.
142.  МАК төрағасының есебіне жоғары білім бағдарламасын оқып бітірген, ІІМ білім беру 

ұйымының бастығы қол қойып, берілген дипломның нөмірі, тегі, аты, мамандығы, əкесінің аты 
(бар болған жағдайда) көрсетілген ІІМ білім беру ұйымын бітірушілердің тізімі қоса бер іледі.

143. ІІМ білім беру ұйымы курсанттарды қорытынды аттестаттау аяқталған соң, 30 жұмыс 
күні ішінде оқу кеңесінің отырысында талқыланған жəне бекітілген МАК төрағасының есебін 
ІІМ-ге ұсынады.

4.Жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру бағдарламаларын іске асыратын ІІМ білім 
беру ұйымдарында білім алушылардың үлгерімін ағымдағы бақылау, аралық атт е-

статтау жүргізу тəртібі
144. Магистратурада жəне докторантурада білім алушылардың (бұдан əрі - магистранттар 

жəне докторанттар) оқудағы жетістіктерін тексеру ІІМ білім беру ұйымы белгілейтін ағымдағы, 
межелік бақылау жəне аттестаттау арқылы жүргізіледі.

145 . Магистранттар мен докторанттардың үлгерімін ағымдағы бақылау ІІМ білім беру 
ұйымының курсанттарына сияқты тəртіппен жүргізіледі.

146. Маги странттарды (докторанттарды) ІІМ білім беру ұйымында аралық аттестаттау оқу 
жұмыс жоспарына, академиялық күнтізбе мен білім беру бағдарламаларына сəйкес емтихан 
тапсыру нысанында жүргізіледі.

147. А ралық аттестаттаудың мерзімділігі мен ұзақтығы ІІМ білім беру ұйымының ғылыми 
кеңесі бекіткен академиялық күнтізбе мен мамандықтың оқу жұмыс жоспарына сəйкес 
белгіленеді.

148. Емтихандар кестеге сəйкес аралық аттестаттау кезінде тапсырылады.
149. Емтихандардың кестесін жасау жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру институты-

мен немесе тиісті факультетпен бірлесіп, білім беру сапасын мониторингтеу жəне бақылау 
(бағалау) бөлінісіне жүктеледі.

150. Емтихан кестесін ІІМ білім беру ұйымы бастығының оқу ісі жөніндегі орынбаса-
ры бекітеді жəне емтихан сессиясы басталғанға дейін он төрт жұмыс күнінен кешіктірмей 
магистранттардың, докторанттардың жəне оқытушылардың назарына жеткізіледі.

151. Емтиханға жіберу нақты пəндер бойынша рұқсат ету рейтингі бағасы анық талатын 
үлгерімнің ағымдағы бақылау бағасы негізінде жүзеге асырылады.

152. Осы пəн бойынша рұқсат ету рейтингінен оң баға алмаған докторанттар мен маги-
странттар қорытынды бақылауға (емтиханға) жіберілмейді.

Курстық жұмысты (жоба) тапсырмаған магистранттар мен докторанттар тиісті пəн бойын-
ша емтиханға жіберілмейді.

153. ІІМ білім беру ұйымының бастығы жекелеген жағдайларда (сырқатына, отба сылық, 
бала тууына жəне қызметтік жағдайларға байланысты) магистрантқа немесе док торантқа ем-
тихан сессиясын жеке кесте бойынша мерзімінен бұрын тапсыруға рұқсат етеді.

Жеке кесте бойынша емтихан сессиясын тапсыру ІІМ білім беру ұйымы бастығының 
атына жазылған баянатқа сырқаты, бала тууына, жақын туыстарының қайтыс болуына, 
қызметтік жағдайларға байланысты жағдайларды растайтын анықтамалар қоса тапсырылған 
жағдайда беріледі.

154. Емтихандық сессия (аралық аттестаттау) кезеңіне ІІМ білім беру ұйымы басты ғының 
бұйрығымен аппеляци яланатын пəн бейініне сай біліктілігі бар оқытушылардан тұратын 
аппеляциялық комиссия құрылады.

155. Емтихандар ауызша, жазбаша, тест немесе аралас нысандарда өткізіледі.
Емтихан тест нысанында тапсырылған кезде пəндердің бейіні мен ұқсастығы принципін 

сақтай о тырып, екі жəне одан көп пəндер бойынша кешенді емтихан белгілеуге рұқсат етіледі.
156. Емтиханды өткізу тəртібі мен нысанын əрбір оқу пəні бойынша академиялық кезең ба-

сталардан отыз жұмыс күнінен кешіктірмей ІІМ білім беру ұйымының ғылыми кеңесі белгілейді.
157. Оқу пəні бойынша аралық аттестаттау өткізу кезінде академиялық кезеңдегі емти-

ханнан алған бағасы мен ағымдағы бақылаудан (рейт инг бағасы) алған орташа балы ескеріледі.
158. Əрбір пəн бойынша емтихан аяқталғаннан кейін магистрант пен докторантқа қоры-

тынды баға ІІМ білім беру ұйымының курсанттарына белгіленген тəртіппен қойылады.
159. Қоыртынды ведомость барлық оқу кезеңі бойынша магистранттарға жəне 

докторанттарға жинаған кредиттер санын есептеумен айналысатын білім сап асын монито-
рингтеу жəне бақылау (бағалау) бөлінісіне тапсырылады.

Əр оқу пəнінің қорытынды бақылау ведомосі негізінде аралық аттестатта у бойынша 
қорытынды ведомость толтырылады. 

Кейіннен білім сапасын мониторингтеу жəне бақылау (бағалау) бөлінісі қорытынды ведомосі 
тиісті жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру бөлінісіне тапсырады. 

160. Магистранттар мен докторанттар барлық емтихандарды жұмыс жоспарына, жеке оқу 
жоспарына жəне оқу бағдарламаларына (силлабусына, сондай-ақ нəтижелері қорытынды 
ведомоске, сынақ кітапшас ына жəне қосымшаға жазылатын оқытудың қосымша түрлерінің 
пəндері бойынша) сəйкес тапсырады.

161. «Қанағаттанарлықсыз» бағаны оң бағаға қайта тапсыру үшін білім алушы академиялық 
кезеңді аяқтағаннан кейін оқу пəнін өздігінен оқып, емтиханға рұқсат алады жəне қорытынды 
бақылау тапсырады.

«Қанағаттанарлықсыз» бағасын бір реттен артық қайта тапсыруға жол берілмейді.
162. Қорытынды бақы лаудан алынған қанағаттанарлық бағаны жоғарылату үшін емтиханды 

қайта тапсыруға рұқсат ет ілмейді.
163. Қорытынды бақылаудың нəтижесімен келіспеген магистрант пен докторант емтихан 

өткізілгеннен кейінгі жұмыс күнінен кешіктірмей аппеляция беруге құқығы бар.
164. Пəн бағдарламасын толық орындаған магистрант пен докторант емтиханға келме-

ген жағдайда қоыртынды ведомосіндегі  оның тұсына «келген жоқ» деген белгі қойылады.
Дəлелді себептер болған жағдайда (сырқатына, отбасылық немесе қызметтік 

жағдайына байланысты) жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру бөлінісінің бастығы емтихан 
тапсырудың жеке кестесін бекітеді. Дəлелді себептер болмаған жағдайда емтиханға кел-
меу «қанағаттанарлықсыз» деген бағаға теңестіріледі, оны қайта тапсыру осы Қағиданың 
162-тармағына сəйкес жүзеге асырылады.

165. Транскриптке магистрант пен докторанттың барлық қорытынды  бағалары қайта 
тапсырылған емтихан нəтижелерімен қоса жазылады.

166. Оқу жылы аяқталғаннан кейін емтихандық сессиялар қорытындысының негізінде ІІМ 
білім беру ұйымы бастығының бұйрығымен магистранттарды мен докторанттарды курстан 
курсқа көшіру жүзеге асырылады. Осы мақсатта ІІМ білім беру ұйымы көшіру балы белгіленеді.

167. Емтихан нəтижелері жəне емтихан сессиясы (аралық аттестаттау) аяқталғаннан 
кейін оқу процесін жақсарту жөніндегі ұсыныстары кафедра, жоғары оқу орнынан кейінгі білім 
беру бөліністері жəне ІІМ білім беру ұйымының кеңестерінің отырыстарында талқылауға 
шығарылады.

168. ІІМ білім беру ұйымынан шығарылған магистрантқа жəне докторантқа білім алуды 
аяқтамағаны туралы анықтама беріледі.

5. Жоғары оқу орнынан кейінгі білім берудің оқу бағдарламаларын іске 
асыратын ІІМ білім беру ұйымдарында білім алушыларды қорытынды 

аттестаттаудан өткізу тəртібі
169. Магистранттар мен докторанттарды қорытынды аттестаттау академиялық күнтіз беде 

жəне мамандықтардың жұмыс оқ у жоспарларында көзделген мерзімде кешенді емтихан тап-
сыру жəне магистрлік (докторлық) диссертацияны қорғау түрінде өткізіледі.

170. Қорытынды аттестаттауға жұмыс оқу жоспары мен жұмыс оқу бағдарламалары талап-
тарына сəйкес білім беру процесін аяқтаған магистранттар мен докторанттар жібе ріледі.

171. Жұмыс оқу бағдарламалары жұмыс жəне жеке оқу жоспары талаптарын жəне оқу 
жұмыс бағдарламал арын орындамаған бітіруші курстың магистранттары мен докторанттары 
қорытынды аттестаттауға жіберілмейді жəне академиялық үлгермеушілік үшін ІІМ білім беру 
ұйымынан шығарылады.

172. Магистранттар мен докторанттардан кешенді емтихан алу үшін ІІМ білім беру ұйымы 
МАК құрады.

173. ІІМ білім беру ұйымының бастығы МАК төрағасына кандидатураларды 1 қарашаға 
дейін ІІМ-ге ұсынады:

магистратура мамандықтары бойынша – бітіртіп шығарылатын мамандардың бейініне 
сəйкес келетін ғылым кандида ты, докторы ғылыми дəрежесі, магистр, PhD докторы дəрежесі 
немесе ғылыми атағы бар болуы жəне ІІМ осы білім беру ұйымында жұмыс істемейтін адамдар;

докторантура мамандықтары бойынша – бітіртіп шығарылатын мамандарының бейініне 
сəйкес келетін ғылым кандидаты, докторы ғылыми дəрежесі, PhD докторы дəре жесі немесе 
ғылыми атағы бар болуы жəне осы ұ йымдарда жұмыс істемейтін адамдар.

174. МАК құрамына оның мүшелерінің құқығымен:
магистратура мамандықтары бойынша - бітіртіп шығаратын мамандардың бейініне сəйкес 

келетін ғылым кандидаты, докторы ғылыми дəрежесі, магистр, PhD докторы дəрежесі неме-
се ғылыми атағы бар адамдар (бейіндік магистратураға арналған МАК-тың құрамына бітіртіп 
 шығарылатын мамандардың бейініне сəйкес келетін жоғары білікті мамандар);

докторантура мамандықтары бойынша - бітіртіп шығарылатын мамандардың бейініне 
сəйкес келетін ғылым кандидаты, докторы ғылыми дəрежесі, PhD докторы дəрежесі немесе 
ғылыми атағы бар адамдар.

175. МАК-тың сандық құрамын ІІМ білім беру ұйымы белгі лейді, ІІМ білім беру ұйымы 
бастығының бұйрығымен 31 желтоқсаннан кешіктірілмей бекітіледі жəне ол бір күнтізбелік 
жыл бойы қолданыста болады.

176. Магистранттар мен докторанттарды қорытынды аттестаттауға жіберу ІІМ білім беру 
ұйымы бастығының бұйрығымен тізім бойынша бекітіліп, қорытынды аттестаттау басталардан 
2 апта бұрын МАК-қа тапсырылады.

177. Мамандықтар бойынша кешенді емтиханға магистратура мен докторантураның 
оқу бағдарламасы міндетті базалық жəне бейінді пəндер циклының жоғары оқу орны 
компоненттерінің пəндері кіреді.

178. Кешенді емтихан мынадай нысандардың біреуі бойынша өткізіледі: бекітілген 
бағдарлама көлемінде ауызша, жазбаша, тестілеу.

179. Кешенді емтиханның бағдарламасын, оны өткізу нысанын жəне тапсырмалар мазмұнын 
осы кешенді емтиханға енген пəндерді оқу бағдарламасы негізінде ІІМ білім беру ұйымы əзірлейді.

180. Магистрлік немесе докторлық бағдарламаларды іске асыратын ІІМ білім беру 
ұйымдары тесттік тапсырманы, олардың түрлерін (ашық, жабық, аралас) жəне тестілеудің 
өткізілу технологиясын дербес əзірлейді.

181. Кешенді емтихан:
магистрлік диссертацияны қорғауға 30 жұмыс күні қалғанда;
докторлық диссертацияны қорғауға 90 жұмыс күні қалғанда қабылданады.
182. Кешенді емтихан нəтижелері осы Қағидаларға 12-қосымшаға сəйкес нысан бойынша 

əрбір магистрант пен докторантқа жеке толтырылатын хаттамамен ресімделеді.
Хаттаманы бітіртіп шығарушы кафедраның оқытушылары қатарынан комиссия құрамына 

бекітілген хатшы толтырады.
183. Кешенді емтихан  тест нысанында өткізілген жағдайда қорытынды ведомость жеке 

хаттама негіз болып табылады.
184. Алынған оң бағаны жоғарылату мақсатында кешенді емтиханды қайта тапсыруға 

рұқсат етілмейді.
185. Магистратураның жəне докторантураның кешенді емтиханын тапсыру қорытындылары 

бойын ша жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру бөлінісі бастығының ұсынысы негізінде 
қорытынды аттестаттау аяқталғаннан кейін жəне/немесе акаде мия лық күнтізбеге сəйкес оқу 
жылы аяқталғаннан кейін он жұмыс күні ішінде қанаттанарлықсыз деген баға алған магистрант-
ты жəне докторантты оқудан шығару туралы бұйрық бекітіледі.

Бұл ретте магистрантты жəне докторантты оқудан шығару туралы бұйрықта «магистрлік 
жəне докторлық диссертацияны қорғауға ұсыну» немесе «магистрлік жəне докторлық диссер-
тацияны қорғауға ұсынбау» деген жазу көрсетіледі.

Кешенді емтиханнан оң баға алып, докторлық диссертациясын қорғауға ұсынбаған доктор-
ант академиялық күнтізбеге сəйкес оқу жылы немесе қорытынды аттестаттау аяқталғаннан 
кейін 10 жұмыс күні ішінде оқудан шығарылуы тиіс.

186. Кешенді емтиханның нəтижесімен келіспейтін магистрант (докторант) емтихан 
өткізілгеннен кейінгі жұмыс күнінен кешіктірмей апелляция береді.

187. Апелляция өткізу үшін ІІМ білім беру ұйымы бастығының бұйрығымен біліктілігі 
аталған мамандықтың бейініне сəйкес келетін тəжірибелі оқытушылардан апелляциялық 
комиссия құрылады.

188. Апелляция қанағаттандырылған жағдайда МАК отырысының хаттамасы ресімделеді. 
Мұндай жағдайда бірінші хаттаманың қорытындысы «____ беттегі баға __________ № 
_______ хаттамамен қайта қаралды» деген жазумен жойылады жəне оған қатысқан барлық 
МАК мүшелерінің қол қояды.

(Соңы. Басы 13-бетте) 

(Соңы 15-бетте) 
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189. Кешенді емтиханда қанағаттанарлықсыз баға алған магистрант пен докторант ІІМ 
білім беру ұйымы бастығының бұйрығымен оқудан шығарылады, білім алуды аяқтамағаны 
туралы анықтама беріледі.

190. «Қанағаттанарлықсыз» деген баға алған адамдарға магистратурада жəне докторан-
турада кешенді емтиханды қайта тапсыруға рұқсат етілмейді.

191. Кешенді емтихан тапсырған магистрант немесе докторант диссертациялық жұмысты 
қорғауға жіберіледі. Диссертация қорғауға жіберу МАК төрағасының ұсынымы негізінде ІІМ 
білім беру ұйымы бастығының бұйрығымен ресімделеді.

192. Докторлық диссертациялық жұмыстарды авторға жəне көшіріп алу көзіне сіл теме 
жасамай (плагиат мəніне тексеру) көшіру мəніне тексеру БМЖС-ға сəйкес жүзеге асы рылады.

193. Тексеруден  кейін докторанттардың диссертациялық жұмыстары сараптамадан өтеді. 
Осы мақсатта біліктілігі (ғылыми дəрежесі немесе дəрежесі) қорғалатын диссертациялық 
жұмыстың бейініне сəйкес келетін диссертациялық кеңес мүшелерінің қатарынан сарапшы 
тағайындалады.

194. Магистрлік диссертацияларды қорғау кестесі академиялық күнтізбеге сəйкес бекітіледі. 
Бұл ретте, күніне 6-8 магистрант қорғауға жіберіледі.

Магистрлік диссертацияларды қорғау МАК-тың ашық отырысында оның кемінде 2/3 
мүшелерінің қатысуымен өткізіледі.

Бір магистрлік диссертацияны қорғау ұзақытығы 50 минуттан аспауы қажет. Магистрант 
магистрлік диссертациясын қорғау үшін МАК-тың алдында 15 минуттық баяндамамен сөз сөйлейді.

195. Магистранттардың диссертациялық жұмыстарын қорғауы МАК-тың отырысында, 
докторанттардың қорғауы – диссертациялық кеңестерде жүзеге асырылады.

196. Магистрлік диссертацияны қорғау:
1) ғылыми жетекшінің оң пікірі;
2) ғылыми баспада диссертация тақырыбы бойынша кемінде 1 мақала немесе халықаралық 

немесе республикалық ғылыми конференцияларда  сөйлеген сөзі;
3) ғылыми жəне ғылыми-техникалық нəтижелердің бір түрі (ғылыми жəне ғылыми-

техникалық əзірлеме);
4) бітіріп шығарушы кафедраның қорғауға ұсынымдары туралы шешімі (кафедра отырысы 

хаттамасының көшірмесі);
5) қорғалатын жұмыс бейініне сəйкес біліктілігі (ғылыми дəрежесі немесе дəрежесі) бар бір 

рецензенттің рецензиясы болған кезде жүзеге асырылады. Мұнда диссертацияға жан-жақты 
сипаттама, жəне мамандық бойынша «магистр» дəрежесін беру мүмкіндігі туралы дəлелді 
қорытындысы беріледі.

Ғылыми жетекші жəне/немесе бітіртуші кафедра тарапынан «қорғауға жіберілмейді» не-
месе «қорғауға ұсынуға болмайды» деген теріс қорытынды берілген жағдайда, магистрант 
магистрлік диссертациясын қорғамайды. 

197. Магистрлік диссертацияны қарау нəтижесі бойынша МАК отырысының хаттамасы осы 
Қағидаларға 13-қосымшаға сəйкес  нысан бойынша əрбір магистрант үшін жеке ресімделеді.

198. Қорытынды аттестаттаудан өткен, магистратураның тиісті оқу бағдарламасын 
меңгергенін растаған жəне магистрлік диссертацияны жариялы түрде қорғаған  магистрантқа 
МАК-тың шешімімен магистрлік диссертациясын қорғаған күннен бастап отыз жұмыс күндік 
мерзімде тиісті мамандық бойынша «магистр» дəрежесі беріледі жəне  қосымшасымен бірге 
мемлекеттік үлгідегі диплом беріледі.

МАК шешімі МАК отырысының хаттамасы бойынша осы Қағидаларға 14-қосымшаға сəйкес 
нысан бойынша əрбір магист рант үшін жеке ресімделеді.

199. Дипломға қосымша магистранттың мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандар-
тында жəне оқу жұмыс жоспарында көзделген көлемде барлық пəндер бойынша бағаларына 
сəйкес жеке оқу жоспарын орындағаны туралы анықтама негізінде толтырылады.

Дипломға қосымшада білімді бағалаудың балдық-рейтингтік жүйесі бойынша əрбір оқу пəні 
бойынша кредиттер мен академиялық сағаттар көлемі көрсетілген соңғы бағалар жазылады.

200. Мемлекеттік үлгідегі дипломды қосымшасымен беру ІІМ білім беру ұйымы бастығының 
бітіру ту ралы бұйрығының негізінде жүзеге асырылады.

Бітірту туралы бұйрықты магистранттарды қорытынды аттестаттау аяқталған күннен 
бастап он жұмыс күнінен кешіктірмей МАК төрағасының ұсынысы негізінде ІІМ білім беру 
ұйымының бастығы бекітеді.

201. Сонымен қатар ІІМ білім беру ұйымы бастығы жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру 
бөлінісі бастығының білім сапасын мониторингтеу жəне бақылау (бағалау) бөлінісінің келісімі 
бар ұсынысы негізінде қорытынды аттестаттаудан өтпеген магистранттарды оқудан шығару 
туралы бұйрық шығарады. 

202. Магистранттардың қорытынды аттестаттау аяқталғаннан кейін МАК төрағасы маги-
странттарды қорытынды аттестаттауының нəтижелері туралы есеп жасайды жəне оны он төрт 
жұмыс күні ішінде ЖОО басшысына ұсынады.

203. Магистранттарды қорытынды аттестаттаудың нəтижесі туралы есепке осы Қағидаларға 
15-қосымшаға сəйкес түсіндірме жазба мен кестелер кіреді.

Түсіндірме жазбада:
1) ІІМ білім беру ұйымындағы мамандық бойынша магистрлар дайындау деңгейі;
2) кешенді емтиханда анықталған магистранттың біліміне мінездеме;
3) осы мамандық бойынша магистрларды даярлау сапасын талдау;
4) магистрларды даярлаудағы кемшіліктер;
5) магистрлік диссертациялар тақырыбының ғылымның, техниканың, мəдениеттің қазіргі 

жай-күйіне жəне ішкі істер органдарының практикалық қажеттілігінің сұранысына сəйкестігі;
6) магистрлік диссертацияларды орындаудың сапасы;
7) сараптама комиссиясы қорытындысының, ғылыми жетекшінің пікірінің, ресми оппоненттің 

рецензиясының сəйкестігі;
8) магистрларды даярлауды одан əрі жетілдіру жөніндегі нақты ұсынымдар көрсетіледі. 
204. Магистранттарды қорытынды аттестаттаудың нəтижелері туралы есепке МАК төрағасы 

қол қояды, жоғары оқу орнының ғылыми кеңесінің отырысында талқыланады жəне бекітіледі.
205. ІІМ білім беру ұйымы магистратурада білім алушыларды қорытынды аттестаттау аяқ-

талғаннан кейін отыз жұмыс күні ішінде магистранттарды қорытынды аттестаттау нəтижелері 
туралы ІІМ-ге есеп ұсынады.

206. МАК төрағасының есебіне ІІМ білім беру ұйымының бастығы қол қол қойған дипломның 
нөмірі, мамандығы, тегі, аты, əкесінің аты (бар болған жағдайда) көрсетілген магистратура 
бағдарламасын аяқтаған бітірушілердің тізімі қоса беріледі.

207. Докторанттардың кешенді емтиханының нəтижелері бойынша МАК кеңестің төрағасы 
олардың нəтижелері туралы есеп жасайды жəне отыз жұмыс күні ішінде ІІМ білім беру 
ұйымының бастығына ұсынады.

208. Докторанттардың кешенді емтихандарының нəтижелері туралы есеп о сы Қағидаларға 
15-қосымшаға сəйкес түсіндірме жазбаны жəне кестелерді қамтиды.

Түсіндірме жазбада:
1) ІІМ білім беру ұйымындағы мамандық бойынша докторлар дайындау деңгейі;
2) кешенді емтиханда анықталған докторанттың біліміне мінездеме;
3) осы мамандық бойынша докторларды даярлау сапасын талдау;
4) докторларды даярлаудағы кемшіліктер;
5) докторлар даярлауды одан əрі жетілдіру ж өніндегі нақты ұсынымдар көрсетіледі.
209. Докторанттардың кешенді емтихан нəтижесі туралы есепке МАК төрағасы қол қояды, 

ІІМ білім беру ұйымының ғылыми кеңесінің отырысында талқыланады жəне бекітіледі.
210. ІІМ білім беру ұйымы докторантурада білім алушылардың қорытынды аттестаттауы 

аяқталғаннан кейін 30 жұмыс күні ішінде докторанттарды қорытынды аттестаттау нəтижелері 
туралы бекітілген есепт і ІІМ-ге ұсынады. 

Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің əскери, арнаулы оқу орындарында 
білім алушылардың үлгеріміне ағымдағы бақылау, оларға аралық жəне қорытынды атте-

статтау жүргізу қағидаларына
1-қосымша 

Дəстүрлі шкалаға ауыстырылған білім алушылардың оқу жетістіктерін бағалаудың 
балдық-рейтингтік əріптік жүйесі

Əріптік жүйе 
бойынша баға

Балдардың сандық 
эквиваленті

%-дық құрамы Дəстүрлі жүйе бойынша 
бағалар

А 4,0 95-100
Өте жақсыА- 3,67 90-94

В+ 3,33 85-89
Жақсы В 3,0 80-84

В- 2,67 75-79
С+ 2,33 70-74

Қанағаттанарлық
С 2,0 65-69
С- 1,67 60-64
D+ 1,33 55-59
D- 1,0 50-54
F 0 0-49 Қанағаттанарлықсыз

Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің əскери, арнаулы оқу орындарында 
білім алушылардың үлгеріміне ағымдағы бақылау, оларға аралық жəне қорытынды атте-

статтау жүргізу қағидаларына 2-қосымша 

МЕЖЕЛІК БАҚЫЛАУ ВЕДОМОСІ

___________факультет (институт)

Мамандығы: 
«_____________________________»               ____ семестр ________ оқу жылы
______________________________                ________ оқу тобы
                 _____________________________
Кредиттер саны (сағаттар):                «______ » ____________________
                 _______________
    Өткізу күні
                 _____________________________
      Оқытушының Т.А.Ə.

р/с Білм алушының Т.А.Ə (бар болған 
жағдайда).
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Межелік бақылау Таныстым

па
йы

зб
ен

ба
лм

ен

Ə
рі
пп
ен

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
…

Білім беру сапасын мониторингтеу жəне бақылау 
(бағалау) бөлінісінің бастығы
 
Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің əскери, арнаулы оқу орындарында 

білім алушылардың үлгеріміне ағымдағы бақылау, оларға аралық жəне қорытынды атте-
статтау жүргізу қағидаларына 3-қосымша 

   Бекітемін
   ____________________________________
   ____________________________________
   Факультет бастығы (институт) бастығы

 Емтихандық сессияны тапсыруға жіберілген курсанттардың тізімі

Мамандығы: 
«_____________________________»               ____ семестр ________ оқу жылы
Пəні___________________________                             оқу жолы
                 _____________________________
Кредиттер саны (сағаттар): 
––––––––––––––––––––––––––––––              

р/с Білм алушының 
Т.А.Ə (бар болған 

жағдайда).

Сынақ 
кітапшасының 

нөмірі 

Рұқсат ету рейтингінің бағасы 
(Ррб)

па
йы
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бе

н

ба
л-

ме
н

əр
іп

-
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н

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
...

Білім беру сапасын мониторингтеу жəне бақылау 
(бағалау) бөлінісінің бастығы

Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің əскери, арнаулы оқу орындарында 
білім алушылардың үлгеріміне ағымдағы бақылау, оларға аралық жəне қорытынды атте-

статтау жүргізу қағидаларына 4-қосымша 

ҚОРЫТЫНДЫ БАҚЫЛАУ ВЕДОМОСІ

факультет (институт)___________               ____________  _____оқу жылы
Мамандығы: 
«_____________________________»               ________ оқу тобы       
Пəн __________________________               «______ »
                 _____________________________
Кредиттер саны________________  Емтиханды өткізу мерзімі
                      _____________________________
                 Оқытушының тегі, аты, əкесінің аты 
       (бар болған жағдайда)

р/с Білм алушының 
Т.А.Ə (бар 
болған 

жағдайда).
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Рұқсаттама 
беру 

рейтингінің 
бағасы 
(Ррб.,%)

Емтихандық 
баға

Қорытынды 
баға

Емтихан 
қабылдау-
шының 
қолы
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3. 
4. 
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6. 
…

 Бағалар саны ____________________

А,А- В+,В,В- С+,С,С-,D+,D F

Білім беру сапасын мониторингтеу жəне бақылау 
(бағалау) бөлінісінің бастығы

Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің əскери, арнаулы оқу орындарында 
білім алушылардың үлгеріміне ағымдағы бақылау, оларға аралық жəне қорытынды атте-

статтау жүргізу қағидаларына 5-қосымша 

    Бекітемін
   ____________________________________
   ____________________________________
   Факультет бастығы (институт) бастығы

ҚОРЫТЫНДЫ ЖИЫНТЫҚ ВЕДОМОСІ

факультет (институт)___________              ____ семестр ________ оқу жылы
Мамандығы: 
«_____________________________»              ________ оқу тобы       

р/с Білм алушының Т.А.Ə 
(бар болған жағдайда)

С
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16. 
…

Білім сапасын мониторингтеу жəне 
бақылау (бағалау) бөлінісінің бастығы
 
Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің əскери, арнаулы оқу орындарында 

білім алушылардың үлгеріміне ағымдағы бақылау, оларға аралық жəне қорытынды атте-
статтау жүргізу қағидаларына 6-қосымша 

нысаны
 

 «Қазіргі заманғы Қазақстан тарихы» пəні бойынша 
 мемлекеттік емтихан комиссия отырысының

№___ ХАТТАМАСЫ
(əрбір білім алушыға толтырылады)

20__ж. «___»___________ сағат _____ минуттан ____сағат _____минутқа дейін

Қатысқандар: Мемлекеттік емтихан комиссиясының төрағасы
___________________________________________________________________________
(тегі, аты, əкесінің аты (бар болған жағдайда), ғылыми дəрежесі, ғылыми атағы 
___________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________
ІІМ білім беру ұйымының атауы, атқаратын лауазымы)
Комиссия мүшелері:
___________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________
«Қазіргі заманғы Қазақстан тарихы» пəні бойынша мемлекеттік емтиханды тапсыру туралы 
 1. Білім алушы _________________________________________ емтихан тапсыруы
          (тегі, аты, əкесінің аты (бар болған жағдайда), мамандығы) 
2. Сұрақтар: (тестілеу нысанында емтихан өткізу кезінде хаттамаға білім алушы орындаған 

тест тапсырмасы қоса беріледі)
 ___________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
3. Білім алушы ________________________________________________________________
   (тегі, аты-жөні)
рұқсат беру рейтингі ___________________________________________________________
            (балдық-рейтингі əріптік жүйесі бойынша рұқсат беру рейтингі) 
4. Білім алушы ____________________________________________ «Қазіргі заманғы
           (тегі, аты, əкесінің аты (бар болған жағдайда))
 Қазақстан тарихы» пəні бойынша мемлекеттік емтиханды 
_______________________________________________бағамен тапсырды деп танылсын.
 (əріптік жүйедегі балдық-рейтингі бойынша рейтингі көрсетілсін) 
5. Білім алушының ___________________________________________________________
  (тегі, аты, əкесінің аты (бар болған жағдайда))
 «Қазіргі заманғы Қазақстан тарихы» пəні бойынша қорытынды бағасы 
_________________________________________________ 
 ( балдық-рейтингтік əріптік жүйесі бойынша бағасы көрсетілсін) 
6. Мемлекеттік емтихан комиссиясы мүшелерінің ерекше пікірлері 
___________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

 Төраға  ________________________ (қолы)
 Комиссия мүшелері  ________________________ (қолы)
   ________________________ (қолы)
 Хатшы                        ________________________ (қолы)

Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің əскери, арнаулы оқу орындарында 
білім алушылардың үлгеріміне ағымдағы бақылау, оларға аралық жəне қорытынды 

аттестаттау жүргізу қағидаларына 7-қосымша 
нысаны
1-кесте

____________________жылдағы мемлекеттік емтихандарды тапсыру жəне диплом 
жұмысын қорғау нəтижелері туралы есеп 

Оқу нысаны ____________________________________________________________
Мамандығы ___________________________________________________________
ІІМ білім беру ұйымының атауы __________________________________________

Қорытынды 
аттестаттаудың 

нысаны
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Мамандық бойынша 
мемлекеттік емтихан
Диплом жұмысын қорғау
Барлығы 

Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің əскери, арнаулы оқу орындарында 
білім алушылардың үлгеріміне ағымдағы бақылау, оларға аралық жəне қорытынды атте-

статтау жүргізу қағидаларына 8-қосымша 
нысаны

Мемлекеттік аттестаттау комиссиясы отырысының 
№___ хаттамасы

(əрбір білім алушыға толтырылады)

20__ж. «___»___________ сағат _____ минуттан ____сағат _____минутқа дейін

Қатысқандар: 

Мемлекеттік аттестаттау комиссиясының төрағасы_________________________________
Комиссия мүшелері: _________________________________________________________
___________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________
________________________________________________ пəні немесе мамандану бойынша 

мемлекеттік емтихан тапсыру туралы ______________________________________________
 ____________________________________________________________________________
Білім алушы_________________________________________ емтихан тапсыруы
   (тегі, аты, əкесінің аты (бар болған жағдайда), мамандығы)
_____________________________________________________________________________

Сұрақтар: (пəндер блогі бойынша тест нəтижелері)
1.___________________________________________________________________________
2. __________________________________________________________________________
3. _________________________________________________________________________
1. Білім алушы ___________________________ мемлекеттік емтиханды ______________ 

                                  (тегі, ат-жөні) 
____________________________________________________________________________

 (пəннің,мамандықтың атауы )
_________________________________________ бағамен тапсырды деп танылсын
 (балдық-рейтингтік əріптік жүйесі бойынша рейтингі көрсетілсін) 
2. Білім алушы ____________________________________________________ белгіленсін.
             (тегі, аты-жөні)
3. Мемлекеттік аттестаттау комиссиясы мүшелерінің пікірлері (бар болған жағдайда) ___

______________________________________________________________________________

Төраға   __________________________ (қолы)
Комиссия мүшелері  __________________________ (қолы)
  __________________________ (қолы)
Хатшы   __________________________ (қолы)

Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің əскери, арнаулы оқу орындарында 
білім алушылардың үлгеріміне ағымдағы бақылау, оларға аралық жəне қорытынды атте-

статтау жүргізу қағидаларына 9-қосымша 
нысаны

Мемлекеттік аттестаттау комиссиясы отырысының
№ _____хаттамасы 

20__ж. «___»___________ сағат _____ минуттан ____сағат _____минутқа дейін

Курсанттың дипломдық жұмысының (жоба) қарау бойынша ________________________
______________________________________________________________________________

           (тегі, аты, əкесінің аты (бар болған жағдайда), мамандығы) 
Тақырыбы: __________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Қатысқандар: 
Төраға _______________________________________________________________________

(тегі, аты, əкесінің аты (бар болған жағдайда))
Мүшелері: ___________________________________________________________________

(тегі, аты, əкесінің аты (бар болған жағдайда))
_____________________________________________________________________________

(тегі, аты, əкесінің аты (бар болған жағдайда))
_____________________________________________________________________________

(тегі, аты, əкесінің аты (бар болған жағдайда))
_____________________________________________________________________________

(тегі, аты, əкесінің аты (бар болған жағдайда))
_____________________________________________________________________________

(тегі, аты, əкесінің аты (бар болған жағдайда))
Дипломдық жұмыс (жоба) ғылыми жетекшінің басшылығымен орындалды 
____________________________________________________________________________

 (тегі, аты, əкесінің аты (бар болған жағдайда), ғылыми дəрежесі немесе дəрежесі) 
_____________________________________________________________________________
Консультация барысында_______________________________________________________
         (тегі, аты, əкесінің аты (бар болған жағдайда), ғылыми дəрежесі немесе дəрежесі)
_____________________________________________________________________________

 жұмыс орны, атқарып отырған лауазымы)
Рецензент ___________________________________________________________________

(тегі, аты, əкесінің аты (бар болған жағдайда), ғылыми дəрежесі немесе дəрежесі)
__________________________________________________________________________

 жұмыс орны, атқарып отырған лауазымы)
Мемлекеттік аттестаттау комиссиясына мынадай материалдар ұсынылды:
1) есептік түсіндірме жазба немесе диплом жұмысының (жоба) мəтіні______ парақта; 
2) дипломдық жұмысына (жоба) кестелер, сызбалар ______ парақтв;
3) диплом жұмысы (жоба) ғылыми жетекшісінің қорытындысы бар пікірі 
____________________________________________________________________________;
 («қорғауға жіберіледі» деп көрсетілсін)

4) диплом жұмысына (жоба) баға қойылған рецензия __________ _____________________
_____________________________________________________________________________ 

 (рецензенттің бағасы көрсетіледі)
Дипломдық жұмыстың (жобаның) орындалғаны туралы хабарламадан кейін _________ 

минут ішінде білім алушыға мынадай сұрақтар қойылды:
1. ___________________________________________________________________________

(комиссия мүшесінің тегі, аты-жөні жəне қойылған сұрақтар)
2. ___________________________________________________________________________

(комиссия мүшесінің тегі, аты-жөні жəне қойылған сұрақтар)
3. __________________________________________________________________________

(комиссия мүшесінің тегі, аты-жөні жəне қойылған сұрақтар)
4. ___________________________________________________________________________

(комиссия мүшесінің тегі, аты-жөні жəне қойылған сұрақтар)
5. ___________________________________________________________________________

(комиссия мүшесінің тегі, аты-жөні жəне қойылған сұрақтар)
Білім алушының қойылған сұрақтарға берген жауабының жалпы сипаттамасы
_____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Дипломдық жұмысты (жобаның) қорғау барысында білім алушы 
___________________________________________________________________________

 (тегі, аты-жөні)
____________________________________________________________________________ 
көрсетті
(жалпы(теориялық жəне арнайы дайындық бойынша білім деңгейі қандай)
_____________________________________________________________________________
Білім алушы диплом жұмысы (жоба) орындады жəне мынадай бағамен қорғады деп та-

нылсын ____________________________________________________________________
(білімді бағалаудың баллдық-рейтингілік əріптік жүйесі бойынша бағасы)
Комиссия мүшелерінің маңызды пікірлері __________________________________________
_____________________________________________________________________________

Төраға   ________________________ (қолы)

Комиссия мүшелері  ________________________ (қолы)
   ________________________ (қолы)
Хатшы   ________________________ (қолы)

Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің əскери, арнаулы оқу орындарында 
білім алушылардың үлгеріміне ағымдағы бақылау, оларға аралық жəне қорытынды атте-

статтау жүргізу қағидаларына 10-қосымша
нысаны

Мемлекеттік аттестаттау комиссиясы отырысының
№ ____хаттамасы

«_____»____________20___ж. _____сағат._____мин. ____сағатқа дейін_____мин.

«бакалавр» дəрежесін беру жəне (немесе) дипломдық жұмысты (жобаны) жəне/неме-
се барлық мемлекеттік емтихандарды тапсырған курсантқа біліктілікті тағайындау туралы.

Қатысқандар: 
Мемлекеттік аттестаттау комиссиясының төрағасы
__________________________________________________________________________

 (тегі, аты, əкесінің аты (бар болған жағдайда))
Комиссия мүшелері: 
_____________________________________________________________________________

(тегі, аты, əкесінің аты (бар болған жағдайда))
________________________________________________________________________________________________________________________

(тегі, аты, əкесінің аты (бар болған жағдайда))
________________________________________________________________________________________________________________________

(тегі, аты, əкесінің аты (бар болған жағдайда))
Білім алушы___________________________________________________________________ 

(тегі, аты, əкесінің аты (бар болған жағдайда), мамандығы)
мынадай бағамен мемлекеттік емтиханды тапсырды жəне/немесе диплом жұмысын (жоба-

ны) қорғады: _____________________________________________________________________ 
(пəн атауы, дипломдық жұмыс (жоба), білімді бағалаудың баллдық-рейтінгілік əріптік 

жүйесі бойынша бағасы)
Білім алушы мамандық бойынша оқу жоспарында көзделген барлық мемлекеттік емтихан-

дарды тапсырды жəне/немесе диплом жұмысын (жобаны) қорғады деп танылсын.
Білім алушыға _______________________________________________________________

(тегі, аты, əкесінің аты (бар болған жағдайда))
«бакалавр» дəрежесі ____________________________________ жəне/немесе _________

_____________________________________________ мамандығы бойынша біліктілік берілсін.
 (код жəне мамандық атауы)

Комиссия мүшелерінің ерекше пікірлері__________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
Жоғары білім туралы диплом берілсін ___________________________________________
                              (үздік, үздік емес)
Төраға   _______________________ (қолы)
Комиссия мүшелері  _______________________ (қолы)
   _______________________ (қолы)
   _______________________ (қолы)
 Хатшы   _______________________ (қолы)

Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің əскери, арнаулы оқу орындарында 
білім алушылардың үлгеріміне ағымдағы бақылау, оларға аралық жəне қорытынды атте-

статтау жүргізу қағидаларына 11-қосымша 
нысаны
1-кесте

____________________жылдағы мемлекеттік емтихандарды тапсыру жəне диплом 
жұмысын қорғау нəтижелері

Оқу нысаны _________________________________________________________________
Мамандығы _________________________________________________________________
ІІМ білім беру ұйымының атауы __________________________________________________

Қорытынды 
аттестаттаудың 

нысаны
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Мамандық бойынша 
мемлекеттік емтихан
Диплом жұмысын қорғау
Барлығы 

2-кесте
____________________жылындағы түлектердің қорытынды аттестациясының жалпы 

нəтижелері
Оқу нысаны _______________________________________________________
Мамандығы _______________________________________________________
Жоғары оқу орнының атауы __________________________________________

Қорытынды 
мемлекеттік 
аттестацияға 
жіберілгендер-

дің саны 

Қорытынды 
мемлекеттік 
аттестацияға 
келмегендер-
дің саны 

Қорытынды 
мемлекеттік 
аттестацияны 
тапсырғандар-

дың саны 

Оның ішінде 
тапсырғандар:
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3 кесте
Оқытудың күндізгі жəне сырттай нысаны бойынша мамандарды даярлаудың 

сапалық көрсеткішінің салыстырмалы талдауы
Көрсеткіштер күндізгі сырттай барлығы

% сапасы
% оқу үлгерімі
Үздік диплом 
алғандар 

   4-кесте
Бітіртудін салыстырмалы талдауы 

Көрсеткіштер Алдыңғы кезең Есеп беру кезеңі
% сапасы

% оқу үлгерімі
орташа балл

Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің əскери, арнаулы оқу орындарында 
білім алушылардың үлгеріміне ағымдағы бақылау, оларға аралық жəне қорытынды атте-

статтау жүргізу қағидаларына 12-қосымша 
нысаны

Мемлекеттік аттестаттау комиссиясы отырысының
№ ____хаттамасы

«_____»____________20___ж. _____сағат._____мин. ____сағатқа дейін_____мин.
Қатысқандар:
Мемлекеттік аттестаттау комиссиясының төрағасы
___________________________________________________________________________

(тегі, аты, əкесінің аты (бар болған жағдайда))
Комиссия мүшелері 
___________________________________________________________________________

(тегі, аты, əкесінің аты (бар болған жағдайда))
_____________________________________________________________________________
Магистратура/докторантура мамандығы бойынша кешенді емтиханды тапсыруы туралы
_____________________________________________________________________________ 
Білім алушы ________________________________________________________ тапсырады
        (тегі, аты, əкесінің аты (бар болған жағдайда) мамандығы)
_____________________________________________________________________________
Сұрақтар: (пəн блоктары бойынша тестілеу нəтижелері)
1.___________________________________________________________________________
2. __________________________________________________________________________
3. ___________________________________________________________________________
1. Білім алушы ______________________________________________________________
                    (тегі, аты, əкесінің аты (бар болған жағдайда)) 
кешенді емтиханды __________________________________________________________
    (мамандық атауы)
_____________________________________________________________________________

 (баллдық-рейтінгілік əріптік жүйе бойынша бағасы)
бағасымен тапсырды деп танылсын. 
2. Білім алушы ________________________________________________________________

 (тегі, аты, əкесінің аты (бар болған жағдайда)) 
_____________________________________________________________________________
3. Комиссия мүшелерінің маңызды пікірлері______________________________________
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
Төраға   ________________________ (қолы)
Комиссия мүшелері  ________________________ (қолы)
   ________________________ (қолы)
Хатшы   ________________________ (қолы)

Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің əскери, арнаулы оқу орындарында 
білім алушылардың үлгеріміне ағымдағы бақылау, оларға аралық жəне қорытынды 

аттестаттау жүргізу қағидаларына 13-қосымша 
нысаны

Магистранттың магистрлік диссертациясын қарау бойынша
мемлекеттік аттестаттау комиссиясының отырысының

№ ____хаттамасы

20__ж. «___»___________ сағат _____ минуттан ____сағат _____минутқа дейін

Магистранттың магистерлік диссертациясын қарау бойынша________________________
____________________________________________________________________________

(тегі, аты, əкесінің аты (бар болған жағдайда), мамандығы)
Тақырыбы ___________________________________________________________________
Қатысқандар: 
Төраға_____________________________________________________________________ 

(тегі, аты, əкесінің аты (бар болған жағдайда))
Мүшелері: ____________________________________________________________________

(тегі, аты, əкесінің аты (бар болған жағдайда))
_____________________________________________________________________________ 

(тегі, аты, əкесінің аты (бар болған жағдайда))
Магистрлік диссертация ____ ___________________ ғылыми басшылығымен орындалды
_____________________________________________________________________________

(тегі, аты, əкесінің аты (бар болған жағдайда), ғылыми дəрежесі немесе дəрежесі)
Консультация кезінде _________________________________________________________

(тегі, аты, əкесінің аты (бар болған жағдайда), ғылыми дəрежесі немесе дəрежесі)
_____________________________________________________________________________ 

(жұмыс орны, атқарып отырған лауазымы)
Оппонент ____________________________________________________________________

 (тегі, аты, əкесінің аты (бар болған жағдайда), ғылыми дəрежесі немесе дəрежесі)
_____________________________________________________________________________

(жұмыс орны, атқарып отырған лауазымы)
Мемлекеттік аттестаттау комиссиясына мынадай материалдар ұсынылды:
1) магистрлік диссертация ______ парақта;
2) диплом жұмысына (жобаның) кестелер, сызбалар _____ парақта;
3) магистрлік диссертацияға ғылыми жетекшісісінің қорытындысы бар пікірі ___________

_____________________________________________________________________________; 
(«қорғауға жіберіледі» деп көрсетілсін)

4) _____________________________________________________________________
 (кафедра атауы жəне диссертация көпшілік алдында қорғауға ұсынылады немесе 

ұсынылмайды деп көрсетілсін)
__________________________________________________________________________туралы бітіртуші кафедраның шешімі;

5) магистрлік диссертацияға бағасы қойылған пікір ________________________________
____________________________________________________________________________ ; 

(пікір берушінің бағасы көрсетіледі)
6) ресми емес пікірлер _____________________________________
Магистрлік диссертацияның орындалғаны туралы хабарламадан кейін ______минут ішінде 

магистрантқа мынадай сұрақтар қойылды:
1. ___________________________________________________________________________

(комиссия мүшесінің тегі, аты, əкесінің аты (бар болған жағдайда) жəне қойылған сұрақтар)
2. ___________________________________________________________________________

(комиссия мүшесінің тегі, аты, əкесінің аты (бар болған жағдайда) жəне қойылған сұрақтар)
Магистранттың қойылған сұрақтарға берген жауабының жалпы сипаттамасы______________
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
Магистрлік диссертацияны қорғау барысында магистрант __________________________
_____________________________________________________________________________ 

(жалпытеориялық жəне арнайы дайындық бойынша білім деңгейі қандай)
_____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ көрсетті 
Магистрант магистерлік диссертацияны орындады _______________________________

______________________________________________________________________________
 (білімді бағалаудың баллдық-рейтінгілік əріптік жүйесі бойынша бағасы) 

бағамен қорғады деп танылсын. 

Комиссия мүшелерінің маңызды пікірлері _________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

Төраға   ________________________ (қолы)
Комиссия мүшелері  ________________________ (қолы)
   ________________________ (қолы)
   ________________________ (қолы)
Хатшы   ________________________ (қолы)

Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің əскери, арнаулы оқу орындарында 
білім алушылардың үлгеріміне ағымдағы бақылау, оларға аралық жəне қорытынды 

аттестаттау жүргізу қағидаларына 14-қосымша 
нысаны

Магистрлік диссертацияларды қорғау нəтижелері бойынша 
 Мемлекеттік аттестаттау комиссиясының

№ ____хаттамасы

«_____»____________20___ж. _____сағат._____мин. ____сағатқа дейін_____мин.

«Магистр» дəрежесін тағайындау туралы 

Қатысқандар: 
Төраға _______________________________________________________________________ 

(тегі, аты, əкесінің аты (бар болған жағдайда))
Мүшелері: ____________________________________________________________________ 

(тегі, аты, əкесінің аты (бар болған жағдайда))
_____________________________________________________________________________ 

(тегі, аты, əкесінің аты (бар болған жағдайда))
__________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
(тегі, аты, əкесінің аты (бар болған жағдайда))

Магистрант __________________________________________________________________
(тегі, аты, əкесінің аты (бар болған жағдайда), мамандығы)

Кешенді емтиханды тапсырды жəне магистерлік диссертацияны ____________________
_____________________________________________________________________________ 

(кешенді емтихан, магистерлік диссертация, балл бойынша бағасы
______________________________________________________________ бағамен қорғады
       білімді бағалаудың рейтингілік əріптік жүйесі, тапсыру күні)
Магистрант кешенді емтиханды тапсырды жəне магистерлік диссертацияны қорғады 

деп танылсын.
Магистрантқа ____________________________________________________тағайындалды.
              (тегі, аты, əкесінің аты (бар болған жағдайда))
Мамандығы бойынша _________________________________________________________
                (код жəне мамандық атауы)
«Магистр» дəрежесі__________________________________________________________
Комиссия мүшелерінің маңызды пікірлері __________________________________________ 
Жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру туралы дипломды беру. 

Төраға   ____________________ (қолы)
Комиссия мүшелері  ____________________ (қолы)
  ____________________ (қолы)
  ____________________ (қолы)
Хатшы   ____________________ (қолы)

Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің əскери, арнаулы оқу орындарында 
білім алушылардың үлгеріміне ағымдағы бақылау, оларға аралық жəне қорытынды 

аттестаттау жүргізу қағидаларына 15-қосымша 
Нысаны
1-кесте

____ жылындағы кешенді емтихан тапсырудың нəтижелері

ІІМ білім беру ұйымының атауы ________________________________________________
Мамандығы _________________________________________________________________

Қорытынды 
аттестаттау
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жіберілген-
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Кешенді ем-
тихан

2-кесте
________________________ диссертацияны қорғау нəтижесі
(магистрлік/докторлық)
____________________ жылғы
ІІМ білім беру ұйымының атауы ________________________________________________
Мамандығы _________________________________________________________________ 
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Диссертация-ларды қорғау
3- кесте

____ жылғы бітірушілерді қорытынды аттестаттаудың жалпы нəтижелері

Жоғары оқу орнының атауы ___________________________________________________
Мамандығы _________________________________________________________________
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аттестат-
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дердің саны
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 4-кесте 
Бітірушілердің салыстырмалы талдауы 

Көрсеткіштер Алдыңғы кезең Есеп беру кезеңі
% сапасы
% үлгерімі
Орташа балл

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2016 жылғы 22 ақпанда 
Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №13148 болып 
енгізілді.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
ІШКІ ІСТЕР МИНИСТРЛІГІНІҢ БҰЙРЫҒЫ

2016 жылғы 16 қаңтар             №33                Астана қаласы

Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің әскери, 
арнаулы оқу орындарында, азаматтық қызметші 

лауазымдарын қоспағанда, педагог жұмыскерлер мен 
оларға теңестірілген адамдар, ғылыми қызметкерлер 
лауазымдарына орналасу қағидаларын бекіту туралы

«Білім туралы» 2007 жылғы 27 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңы 5-1-бабының 
14) тармақшасына сəйкес бұйырамын:

1. Қоса беріліп отырған Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің əскери, арнаулы 
оқу орын дарында, азаматтық қызметші лауазымдарын қоспағанда, педагог жұмыскерлер мен 
олар ға те ңестірілген адамдар, ғылыми қызметкерлер лауазымдарына орналасу қағидалары 
бекітілсін.

2. Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің Кадр жұмысы департаменті (А.Ү. 
Əбдіғалиев):

1) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуді;
2) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркегеннен 

кейін күнтізбелік он күн ішінде мерзімді баспа басылымдарында жəне «Əділет» ақпараттық-
құқықтық жүйесінде ресми жариялауға жолдауды;

3) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркегеннен 
кейін күнтізбелік он күн ішінде Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің 
эталондық бақылау банкіне орналастыру үшін «Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінің 
республикалық құқықтық ақпарат орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық 
мемлекеттік кəсіпорнына жолдауды;

4) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің интернет-ресурсында 
орналастыруды;

5) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркегеннен 
кейін он жұмыс күні ішінде осы тармақтың 1), 2), 3) жəне 4) тармақшаларында көзделген іс-
шаралардың орындалуы туралы мəліметтерді Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің 
Заң департаментіне ұсынуды қамтамасыз етсін.

3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрінің 
бірінші орынбасары полиция генерал-лейтенанты М.Ғ. Демеуовке жүктелсін.

4. Осы бұйрық алғаш ресми жарияланғаннан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа 
енгізіледі.

Министр полиция генерал-полковнигі 
Қ.ҚАСЫМОВ

Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрінің 
2016 жылғы 16 қаңтардағы №33 бұйрығымен бекітілді

Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің əскери, арнаулы оқу орындарын-
да, азаматтық қызметші лауазымдарын қоспағанда, педагог жұмыскерлер мен оларға 
теңестірілген адамдар, ғылыми қызметкерлер лауазымдарына орналасу қағидалары

1. Жалпы ережелер
1. Осы Қағидалар «Білім туралы» 2007 жылғы 27 шілдедегі Қазақстан Республикасының 

Заңы 5-1-бабының 14) тармақшасына сəйкес əзірленген жəне Қазақстан Республикасы Ішкі 
істер министрлігінің əскери, арнаулы оқу орындарында (бұдан əрі – ІІМ білім беру ұйымдары), 
азаматтық қызметші лауазымдарын қоспағанда, педагог жұмыскерлер мен оларға теңестірілген 
адамдардың, ғылыми қызметкерлердің бос лауазымдарға орналасу тəртібін анықтайды.

2. ІІМ бiлiм беру ұйымдарында педагог жұмыскерлердің жəне оларға теңестiрiлген 
адамдардың, ғылыми қызметкерлердің (бұдан əрі – ғылыми-педагогикалық қызметкерлер) 
лауазымдарына функциялары білім беру процесін жəне ғылыми қызметті ұйымдастыруға əрі 
іске асыруға тікелей қатысуды көздейтін лауазымдар жатады.

3. ІІМ бiлiм беру ұйымдарындағы конкурс негізінде орналасатын ғылыми-педагогикалық 
қызметкерлердің лауазымдары осы Қағидаларға 1-қосымшада көрсетілген. 

4. Ғылыми-педагогикалық қызметкерлердің лауазымдарына конкурстан тыс:
1) ІІМ бiлiм беру ұйымдарындағы кафедраның (цикл), бөлімнің, ғылыми-зерттеу 

бөлімшесінің бейіні бойынша кемінде бес жыл практикалық тəжірибесі бар ішкі істер 
органдарының қызметкерлері;

2) ІІМ бiлiм беру ұйымдарының кафедрасында (цикл), бөлімінде, ғылыми-зерттеу 
бөлімшесінде кемінде үш жыл үздіксіз еңбек өтілі бар сол бөлімшеде жоғары лауазымға 
ұсынылатын бiлiм беру ұйымдарының ғылыми-педагогикалық қызметкерлері тағайындалады.

5. Ішкі істер органдарына ғылыми-педагогикалық құрам лауазымдарына қызметке алғаш 
қабылданатын кандидаттарға қатысты конкурс Қазақстан Республикасы Ішкi iстер министрінің 
2013 жылғы 27 тамыздағы №522 бұйрығымен бекітілген Қазақстан Республикасының ішкі істер 
органдарына қызметке орналасу кезінде конкурс жəне тағылымдама өткізу қағидаларына 
(Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 8778 болып тіркелген) 
сəйкес жүргізіледі.

2. Конкурсты өткізу тəртібі
6. Конкурсты ІІМ білім беру ұйымы жариялайды.
7. Хабарландыруда көрсетілген құжаттарды қабылдау аяқталатын күнге дейін ІІМ білім беру 

ұйымының кадр қызметіне баянат берген адамдар конкурсқа қатысушылар болып табылады.
8. Қонкурс мынандай бірқатар дəйекті кезеңдерден тұрады:
1) конкурс өткізу туралы хабарландыру жариялау;
2) конкурстық комиссияны қалыптастыру;
3) құжаттарды қабылдау жəне оларды Қазақстан Республикасы Ішкi iстер министрінің 

2015 жылғы 5 мамырдағы №432 бұйрығымен бекітілген Қазақстан Республикасы Ішкі істер 
министрлігінің білім беру орындары қызметкерлерінің лауазымдарына қойылатын біліктілік 
талаптарына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 11357 болып 
тіркелген) сəйкестілігіне алдын-ала қарау;

4) заңнама білуге тестілеу;
5) конкурстық комиссиямен əңгімелесу.
9. Қызметкердің конкурсқа қатысу бойынша шығындары (конкурс өтетін жерге келу жəне 

кету, тұрғын үй жалдау, тұру) өз қаражаты есебінен жүргізіледі.
3. Конкурс өткізу туралы хабарландыруды жариялау 

10. Конкурс өткізу туралы хабарландыру құжаттарды қабылдау аяқталардан кемінде 
күнтізбелік отыз күн бұрын Қазақстан Республикасының бүкіл аумағында таратылатын мерзімді 
баспа басылымдарында, біруақытта ІІМ білім беру ұйымының ресми интернет-ресурстына 
орналастыра отырып, жарияланады.

11. Бос лауазымға орналасуға конкурс өткізу туралы хабарландыру жарияланғаннан 
кейін қызметкерлерді жарияланған лауазымға тағайындауға (ауыстыру) конкурс өткізу рəсімі 
аяқталғанға дейін жол берілмейді. 

12. Конкурс өткізу туралы хабарландыру мынадай мəліметтерді: 
1) Орналасқан мекенжайын, пошталық жəне электронды мекенжайларын, кадр қызметінің 

телефон нөмерлерін көрсете отырып ІІМ білім беру ұйымының атауын;
2) біліктілік талаптарын көрсете отырып, бос лауазымның атауын; 
3) құжаттарды қабылдаудың аяқталатын күні мен уақытын қамтиды. 

4. Конкурстық комиссиясын қалыптастыру 
13. ІІМ бiлiм беру ұйымдарындағы педагог жұмыскерлер мен оларға теңестiрiлген 

адамдардың, ғылыми қызметкерлердің лауазымдарына орналастыруға арналған конкурстық 
комиссия (бұдан əрі – конкурстық комиссия) конкурс жариялаған ІІМ білім беру ұйымы 
бастығының бұйрығымен құрылады.

14. Конкурстық комиссия конкурсқа қатысушылар ұсынған құжаттарды, оларды тестілеу 
нəтижелерін қарайды, конкурс өткізу рəсімін, мерзімін анықтайды, конкурстық құжаттамаға 
талдау жүргізеді, конкурстың қорытындысы бойынша шешім шығарады.

15. Конкурстық комиссия мүшелерінің жалпы саны тақ сан жəне кемінде жеті адам болуы 
тиіс. Конкурстық комиссияны төраға басқарады.

Конкурстық комиссияның хатшысы болып кадр қызметінің қызметкері тағайындалады, ол 
оның жұмысын ұйымдастырушылық қамтамасыз етуді жүзеге асырады.

16. Конкурстық комиссияның төрағасы болып ІІМ білім беру ұйымы бастығының кадр 
жұмысы жөніндегі орынбасары тағайындалады. Конкурстық комиссияның құрамына ІІМ білім 
беру ұйымы бастығының орынбасарлары, оқу жəне ғылыми жұмыстарды жүзеге асыратын 
құрылымдық бөлімшелердің бастықтары жəне конкурстық комиссиясы төрағасының шешімі 
бойынша штаттық қызметкерлер кіреді.

17. Конкурстық комиссия жұмысының негізгі принциптері:
1) конкурсқа қатысу үшін барлығына бірдей мүмкіндік беру;
 2) конкурсқа қатысушылар арасында əділ бəсекелестікті қамтамасыз ету;
 3) конкурсты өткізудің əділдігінің, жариялығының сақталуын бақылауды жүзеге асыру 

болып табылады.
5. Құжаттарды қабылдау жəне қарау 

18. Конкурсқа қатысушы адамдар осы Қағидаларға 2-қосымшаға сəйкес нысан бойынша ІІМ 
білім беру ұйымы бастығының атына баянат береді. Баянатқа мынадай құжаттар қоса беріледі:

1) Қазақстан Республикасы Ішкi iстер министрінің 2015 жылғы 7 желтоқсандағы № 1000 
бұйрығымен (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 11357 болып 
тіркелген) бекітілген кадрларды есепке алу жөніндегі жеке парақ;

2) өмірбаян;
3) жоғары білімі, академиялық жəне ғылыми дəрежесі туралы дипломдар дың, ғылыми 

атағы туралы құжаттың нотариалды расталған көшірмелері;
4) қайта даярлау жəне біліктілікті арттыру туралы сертификаттардың көшірмелері (болған 

жағдайда);
5) ғылыми жұмыстары мен өнертабыстарының тізімі (болған жағдайда);
6) əскери-дəрігерлік комиссияның қорытындысы (жоғары лауазымға жылжыту кезінде).

6. Конкурстан тыс орналасу тəртібі
19. 4-тармақтың 2) тармақшасында көрсетілген кандидатттардың құжаттарын ІІМ білім 

беру ұйымының бастығы кафедраның (цикл), бөлімнің немесе ғылыми бөліністің отырысын-
да талқылау үшін жолдайды.

Кафедра (циклдың), бөлім бастығының лауазамдарына орналасуға үміткер кандидаттардың 
құжаттарын қарау кезінде кафедра (цикл), бөлім отырысында ІІМ білім беру ұйымы бастығының 
оқу процесіне жетекшілік ететін орынбасары төрағалық етеді, ал ғылыми-зерттеу бөлінісінің 
отырысында ІІМ білім беру ұйымы бастығының ғылыми-зерттеу қызметіне жетекшілік ететін 
орынбасары төрағалық етеді.

Қалған ғылыми-педагогикалық лауазымдарға орналасуға үміткер кандидаттардың құжат-
тарын қарау кезінде кафедра (цикл), бөлім, ғылыми-зерттеу бөлімінің бастығы төрағалық етеді.

20. Кафедра (цикл), бөлім, ғылыми-зерттеу бөлінісі отырысының барысы бейнежазбаға 
түсіріледі. Отырыстың бейнежазбасы ІІМ білім беру ұйымының кадр қызметіне одан əрі 
сақтау үшін беріледі. 

21. Əрбір кандидат бойынша шешім дауыс беру арқылы қарапайым көпшілік дауысымен 

(Соңы. Басы 14-бетте) 

(Соңы 16-бетте) 
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қабылданады. Дауыс беру барысында дауыстар тең болған кезде, төрағаның дауысы шешуші 
болып табылады.

22. Кандидаттар кафедра (цикл), бөлім, ғылыми-зерттеу бөлінісінің отырысына қатысады.
23. Шешім осы Қағидаларға 3-қосымшаға сəйкес нысан бойынша отырыс хаттамасымен 

ресімделеді. 
24. Шешім үш жұмыс күн ішінде ІІМ білім беру ұйымының кадр қызметіне жіберіледі.
25. Лауазымға тағайындау оң шешім кадр қызметіне келіп түскен соң оң жұмыс күн ішінде 

жүргізіледі. 
26. Теріс шешім қабылдаған кезде кандидат жалпы негізде конкурсқа қатыса алады.

7. Конкурс бойынша орналасу тəртібі
27. ІІМ бiлiм беру ұйымдарында ғылыми-педагогикалық қызметкерлердің лауазымдарына 

орналасуға арналған конкурс:
1) кандидаттардың қызмет нəтижелерін сауалнама нысанында аналитикалық жалпылау; 
2) тестілеу; 
3) əңгімелесу; 
4) шығармашылық есептер; 
5) ғылыми-зерттеу жұмыстары; 
6) оқыту əдістерінің инновациялық білім беру технологиялары мен құралдарын енгізу, 

практикалық органдармен байланысын нығайту; 
7) авторлық əзірлемелерді, практикалық тапсырмаларды қорғау;
8) əрбір лауазым бойынша кəсіби деңгейін анықтау үшін біліктілік сипаттамасына сəйкес 

білімін тексеру негізінде жүргізіледі.
28. Кандидаттар Қазақстан Республикасының заңнамасынан, педагогика мен психоло-

гия негіздерін, лауазымның сəйкес келетін бейіні бойынша пəндік біліміне тестілеуден өтеді. 
Тестілік сұрақтар саны бір жүз жиырма сұрақты кұрайды, олардың ішінде: Қазақстан 

Республикасының заңнамасын білу бойынша – алпыс сұрақ, психология жəне педагогика 
негіздері – жиырма сұрақ, пəндік білім негіздері – қырық сұрақ.

Тестілеудің жалпы уақыты бір жүз сексен минутты құрайды. 
29. Тестілеудің нəтижелері тестілеудің əрбір бөлімі бойынша кемінде 70% дұрыс жауап 

алған кезде оң деп есептеледі. Тест өткізу нəтижелері осы Қағидаларға 4-қосымшаға сəйкес 
нысан бойынша тест өткізу нəтижелері бойынша жиынтық ведомоспен ресімделеді. 

30. Қорытындылардың мазмұнымен, тестiлеудiң жəне сауалнамалардың нəтижелерiмен, 
сондай-ақ тексерiс материалдарымен кандидат конкурстық комиссияның отырысынан бір апта 
бұрын жазбаша түрде танысуы тиіс. 

31. Əңгiмелесудің мақсаты бос лауазым бойынша қойылатын талаптарды есепке ала оты-
рып, кандидаттарың жеке жəне кəсiптiк қасиеттерін бағалау болып табылады.

32. Əңгiмелесу барысында бейнежазу құралдарын қолдануды конкурстық комиссияның 
хатшысы жүзеге асырады.

33. Бұдан кейін конкурстық комиссия осы Қағидаларға 5-қосымшаға сəйкес нысан бойынша 
дауыс беру арқылы аталған лауазымға кандидатты лауазымға конкурстық іріктеу бойынша 
дауыс беруге арналған бюллетеньге (бұдан əрі – Бюллетень) қосу туралы шешім қабылдайды. 

34. Бюллетень құрастырылғаннан кейін конкурстық комиссия бюллетеньге енгізілген əрбір 
кандидат бойынша дауыс беру жүргізеді.

35. Дауыстарды санау үшін конкурстық комиссия дауыс берудің алдында құрамы кемінде 
үш адамнан тұратын есептеу комиссиясын сайлайды. Есептеу комиссиясы əрбір кандидат 
бойынша дауыс беру нəтижесін жариялайды. Есептеу комиссияның хаттамасын конкурстық 
комиссия бекітеді жəне конкурс материалдарына тігеді.

36. Конкурс өткізу кезінде конкурстық комиссия мүшелерінің кемінде 2/3 мүшесі дауыс 
беруге қатысқан жағдайда конкурстық комиссияның шешімі жарамды болып табылады. 
Қатысқан конкурстық комиссия мүшелерінің ең көп дауысын алған кандидат сайланды деп 
есептеледі. Сайлау барысында дауыстар тең болған жағдайда, төрағаның дауысы шешуші 
болып табылады.

37. Дауыс беру нəтижелері бойынша конкурстық комиссия бос лауазымға əрбір кандидат 
бойынша ІІМ білім беру ұйымының бастығына «ұсынылады» немесе «ұсынылмайды» деген 
жазумен ұсынымдар дайындайды.

38. Комиссия хатшысы конкурсқа қатысқан адамдарды конкурстың нəтижелерімен жəне 
конкурстық комиссияның ұсынымдарымен конкурстық комиссияның отырысы өткен сəттен 
бастап екі жұмыс күнінен кешіктірмей таныстырады. 

39. Конкурс бойынша сайлау жəне лауазымға тағайындау конкурсты жарияланғаннан кейін 
екі айдан кешіктірілмей жүргізіледі. Белгіленген мерзім сақталмаған жағдайда конкурс жəне 
бос лауазымдар туралы ақпарат қайта жарияланады.

7. Шағымдану тəртібі 
40. Келіспеген жағдайда конкурсқа қатысушылар шешімге сот тəртібімен шағымдануға 

құқылы.

Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің əскери, арнаулы оқу орындарын-
да, азаматтық қызметші лауазымдарын қоспағанда, педагог жұмыскерлер жəне оларға 
теңестірілген адамдар, ғылыми қызметкерлер лауазымдарына орналасу қағидаларына 

1-қосымша 

Қазақстан Республикасы Ішкi iстер министрлігінің білім беру ұйымдарындағы 
ғылыми-педагогикалық қызметкерлерінің лауазымдары 

факультет бастығы (бастықтың орынбасары);
бөлім (орталық, бөлімше, топ) бастығы (бастықтың орынбасары); 
кафедра (цикл) бастығы (бастықтың орынбасары); 
профессор;
доцент; 
аға ғылыми қызметкер;
аға оқытушы; 
аға оқытушы-əдіскер;
бас маман; 
ғылыми қызметкер.
оқытушы;
оқытушы-əдіскер;
 

Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің əскери, арнаулы оқу орындарын-
да, азаматтық қызметші лауазымдарын қос пағанда, педагог жұмыскерлер жəне оларға 
теңестірілген адамдар, ғылыми қызметкерлер лауазымдарына орналасу қағи даларына 

2-қосымша 
Нысан

   Конкурстық комиссияның төрағасы 
   ______________________________

БАЯНАТ 
Мені_______________________________________________ бос лауазымға орналасуға 

арналған конкурсқа қатысуға жіберуіңізді сұраймын. 
Конкурсты өткізудің негізгі шарттарымен таныстым, келісемін жəне оларды орындауға 

міндеттелемін. 
Ұсынылған құжаттардың түпнұсқалығын растаймын. 
  ___________________________ 
   (Т. А. Ə. (бар болған жағдайда))
  ___________________________ 
                          (Қолы) 
  20 жылғы «___» _________ 

Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің əскери, арнаулы оқу орындарын-
да, азаматтық қызметші лауазымдарын қоспағанда, педагог жұмыскерлер жəне оларға 
теңестірілген адамдар, ғылыми қызметкерлер лауазымдарына орналасу қағидаларына 

3-қосымша 
 Нысан

Отырыстың хаттамасы
Жері    №____        Күні_____

Қатысқандар: Кафедра (цикл), бөлім, ғылыми-зерттеу бөлінісі отырысының төрағасы __
______________________________________________________________________________

(тегі, аты, əкесінің аты (бар болған жағдайда), ғылыми дəрежесі, ғылыми атағы 
___________________________________________________________________________

ІІМ білім беру ұйымының атауы, атқаратын лауазымы)
Комиссия мүшелері:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Күн тəртібі: ғылыми-педаго гикалық лауазымдарға орналасуға үміткер кандидатттардың 

құжаттарын карау 
1. Кандидат __________________________________________________________________ 
   (тегі, аты, əкесінің аты (бар болған жағдайда)) 
2. Сұ рақтар: 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
3. Кандидат _________________________________________________________________ 
  (тегі, аты, əкесінің аты (бар болған жағдайда)) 
дауыс беру нəтижелері бойынша лауазымға тағайындауға ұсынылады/лауазымға 

тағайындауға ұсынылмайды. 
 
Төраға   __________________________ (қолы)
Комиссия мүшелері  __________________________ (қолы)
   __________________________ (қолы)
Хатшы   __________________________ (қолы)

Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің əскери, арнаулы оқу орындарын-
да, азаматтық қызметші лауазымдарын қоспағанда, педагог жұмыскерлер жəне оларға 
теңестірілген адамдар, ғылыми қызметкерлер лауазымдарына орналасу қағидаларына 

4-қосымша 

Тестілеу нəтижелері бойынша жиынтық ведомость

Т.А.Ə. (бар болған жағдайда):__________________________________________________
Лауазымы: _________________________________________________________________
Атағы:______________________________________________________________________
Лауазымға үміткер:___________________________________________________________
___________________________________________________________________________

р/с 
№

Тест атауы Тест 
сұрағының 

саны

Дұрыс 
жауаптар-
дың саны

Өту 
пай-
ызы

Нəти-
жесі 

1. Қазақстан Республикасының заңнамасын 
білуі

2. Педагогика жəне психология негіздері
3. Пəндік білім негіздері (______________)

Тестілеуге жауапты тұлғаның қолы ________________ (___________________)

Тестіленушінің қолы _________________ (___________________)

Тестілеу күні: 20___жылғы «___» ________________ 

Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің əскери, арнаулы оқу орындарын-
да, азаматтық қызметші лауазымдарын қоспағанда, педагог жұмыскерлер жəне оларға 
теңестірілген адамдар, ғылыми қызметкерлер лауазымдарына орналасу қағидаларына 

5-қосымша 
Нысаны

Лауазымға конкурстық іріктеу бойынша дауыс беруге арналған 
бюллетень

____________________________________________________________________________
 (лауазым атауы)

лауазымға конкурстық іріктеу бойынша дауыс беру үшін 
___________________________________________________________________________ 

 (ІІМ білім беру ұйымының атауы)
конкурстық комиссиясы

Кандидаттың тегі, аты, əкесінің 
аты (бар болған жағдайда) 

Конкурстық іріктеу қандай 
лауазымға өткізілуде 

Дауыс беру нəтижелері 

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2016 жылғы 19 
ақпанда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №13133 
болып енгізілді.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
ІШКІ ІСТЕР МИНИСТРЛІГІНІҢ БҰЙРЫҒЫ

2016 жылғы 16 қаңтар                    №34                Астана қаласы

Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің әскери, 
арнаулы оқу орындарында, азаматтық қызметші 

лауазымдарын қоспағанда, педагог жұмыскерлер мен 
оларға теңестірілген адамдар лауазымдарының біліктілік 

сипаттамаларын бекіту туралы

«Білім туралы» 2007 жылғы 27 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңы 5-1-бабының 
13) тармақшасына сəйкес бұйырамын:

1. Қоса беріліп отырған Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің əскери, арнаулы 
оқу орындарында азаматтық қызметші лауазымдарын қоспағанда, педагог жұмыскерлер мен 
оларға теңестірілген адамдар лауазымдарының біліктілік сипаттамалары бекітілсін.

2. Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің Кадр жұмысы департаменті (А.Ү. 
Əбдіғалиев):

1) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуді;
2) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркегеннен 

кейін күнтізбелік он күн ішінде мерзімді баспа басылымдарында жəне «Əділет» ақпараттық-
құқықтық жүйесінде ресми жариялауға жолдауды;

3) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркегеннен 
кейін күнтізбелік он күн ішінде Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің 
эталондық бақылау банкіне орналастыру үшін «Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінің 
республикалық құқықтық ақпарат орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық 
мемлекеттік кəсіпорнына жолдауды;

4) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің интернет-ресурсында 
орналастыруды;

5) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркегеннен 
кейін он жұмыс күні ішінде осы тармақтың 1), 2), 3) жəне 4) тармақшаларында көзделген іс-
шаралардың орындалуы туралы мəліметтерді Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің 
Заң департаментіне ұсынуды қамтамасыз етсін. 

3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрінің 
бірінші орынбасары полиция генерал-лейтенанты М.Ғ. Демеуовке жүктелсін.

4. Осы бұйрық алғашқы ресми жарияланғаннан кейін күнтізбелік он күн өткен соң 
қолданысқа енгізіледі.

Министр полиция генерал-полковнигі 
Қ.ҚАСЫМОВ

Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрінің 
2016 жылғы 16 қаңтардағы №34 бұйрығымен бекітілген

Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің əскери, арнаулы оқу орындарын-
да, азаматтық қызметшілердің лауазымдарын қоспағанда, педагог жұмыскерлер мен 

оларға теңестірілген адамдар лауазымдарының біліктілік сипаттамалары

1. Жалпы ережелер
Осы Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің əскери, арнаулы оқу орындарын-

да, азаматтық қызметшілердің лауазымдарын қоспағанда, педагог жұмыскерлер мен оларға 
теңестірілген адамдар лауазымдарының біліктілік сипаттамалары (бұдан əрі – Біліктілік си-
паттамалары) «Білім туралы» 2007 жылғы 27 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына 
сəйкес əзірленді. 

2. Біліктілік сипаттамаларында Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің əскери, 

арнаулы оқу орындарында (бұдан əрі – ІІМ жоғары оқу орындары мен оқу орталықтары) 
педагог жұмыскерлер мен оларға теңестірілген адамдар лауазымдарын алмастыратын 
қызметкерлердің (бұдан əрі – ғылыми-педагогикалық қызметкерлер) лауазымдық міндеттері 
мен кəсіби білімдеріне қойылатын талаптар қамтылған.

3. Біліктілік сипаттамалары: 
құрылымдық бөліністер туралы, олардың ІІМ жоғары оқу орындары мен оқу 

орталықтарындағы ролі мен орнын айқындайтын ережелер жасау; 
қызметкерлердің міндеттерін, құқықтары мен жауапкершілігін бекітетін лауазымдық 

нұсқаулықтарын əзірлеу; 
кадрларды іріктеу, орналастыру жəне жылжыту;
аттестаттау кезінде негіз болып табылады. 
4. Əрбір лауазымның біліктілік сипаттамасы «Лауазымдық міндеттері» жəне «Білуі қажет» 

деген екі бөлімнен тұрады.
«Лауазымдық міндеттері» деген бөлім қызметкерге жүктелген негізгі қызметтік функция-

лар мен міндеттерден тұрады. 
«Білуі қажет» деген бөлім қызметкердің арнайы біліміне, сондай-ақ заңнамалық жəне 

нормативтік құқықтық актілерді, ережелерді, нұсқаулықтар мен басқа да материалдарды 
білуіне қатысты қойылатын негізгі талаптардан тұрады. 

5. Біліктілікке қойылатын талаптар (кəсіби даярлық денгейі жəне жұмыс өтіліне қойылатын 
талаптар) «Қазақстан Республикасы ішкі істер органдары лауазымдарының санаттарына 
қойылатын біліктілік талаптарын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрінің 
2015 жылғы 5 мамырдағы №432 бұйрығына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу 
тізілімінде № 11357 болып тіркелген) сəйкес белгіленеді. 

2. ІІМ жоғары оқу орындарының ғылыми-педагогикалық қызметкерлері 
лауазымдарының біліктілік сипаттамалары
1-параграф. Жоғары оқу орнының бастығы

6. Лауазымдық міндеттері: жоғары оқу орнында (бұдан əрі – ЖОО) жалпы басшылықты жүзеге 
асырады. ЖОО мақсаты мен даму стратегиясын анықтайды. ЖОО-ның оқу, ғылыми, қызметтік, 
қаржы қызметіне жəне тылдық қамтамасыз ету қызметіне басшылық етеді. ЖОО-ның барлық 
құрылымдық бөліністерінің жұмысын жəне тиімді өзара іс-қимыл жасасуын ұйымдастырады. 
ЖОО-ның барлық бағыттар бойынша қызметінің сапасы мен тиімділігін қамтамасыз етеді. 

Берілген өкілеттіктер шегінде бұйрықтар шығарады. ЖОО-ның оқу жоспарларын, ғылыми-
зерттеу жұмысының жоспарларын бекітеді. 

ЖОО-ның ведомстволық білім беру жəне ғылым саласындағы халықаралық 
ынтымақтастығын ұйымдастыруды, қолдауды жəне дамытуды қамтамасыз етеді. ЖОО-ның оқу-
тəрбие жəне ғылыми қызметі мəселелері бойынша ЖОО-ның басқа білім беру ұйымдарымен, 
ғылыми ұйымдармен өзара іс-қимыл жасасуын қамтамасыз етеді. ЖОО-ның Қазақстан 
Республикасы ішкі істер органдарының (бұдан əрі – ІІО) практикалық бөліністерімен жəне 
басқа да құқық қорғау органдарымен оқу жəне ғылыми қызмет мəселелері бойынша өзара 
іс-қимыл жасасуын қамтамасыз етеді. 

Мемлекеттік мүліктің сақталуын, оның тиімді жəне ұтымды пайдаланылуын қамтамасыз 
етеді. ЖОО-ны тиісінше материалдық-техникалық қамтамасыз етуге, оның ішінде ЖОО-ның 
қызметіне инновацияларды енгізу бойынша шаралар қабылдайды. Бюджеттік қаражатты 
ұтымды жəне тиімді жұмсауды қамтамасыз етеді. 

Берілген өкілеттіктер шегінде қызметкерлерді қабылдауды, ауыстыруды жəне 
қызметтен шығаруды, сондай-ақ білім алушыларды қабылдауды, ауыстыруды жəне 
оқуға қайта қабылдауды жүзеге асырады. Лауазымдарды білікті кадрлармен жасақтау, 
ЖОО қызметкерлерінің біліктілігін ұдайы арттыру бойынша шаралар қабылдайды. ЖОО 
қызметкерлерінің салықтарды жəне бюджетке басқа да міндетті төлемдерді уақтылы, толық 
жəне объективті декларациялауын қамтамасыз етеді. Қызметкерлердің еңбекақысын уақтылы 
жəне толық төлеуді қамтамасыз етеді. 

Қолайлы жəне қауіпсіз еңбек жағдайын, жұмыс уақыты мен демалыс режимін, еңбекті қорғау 
жəне қауіпсіздік техникасы талаптарының сақталуын қамтамасыз етеді. ЖОО-да құпиялылық 
режимін жəне оның сақталуын қамтамасыз етеді. ЖОО қызметкерлерінің қызметтік тəртіп пен 
заңдылықты сақтауын қамтамасыз етеді. ЖОО-да сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жа-
сау жөніндегі жұмысты ұйымдастырады. 

Сотта, сондай-ақ басқа да мемлекеттік органдарда, ведомстволарда жəне мекемелерде 
ЖОО-ның мүддесін білдіреді. Бұл ретте ЖОО-ның атынан сенімхатсыз əрекет етеді.

ІІМ-ге ЖОО-ның қызметі туралы есеп береді. 
7. Мыналарды: Қазақстан Республикасының Конституциясын, Қазақстан Республикасының 

кодекстерін, Қазақстан Республикасының «Мемлекеттік құпиялар туралы», «Білім туралы», 
«Құқық қорғау қызметі туралы», «Азаматтық қорғау туралы», «Ішкі істер органдары тура-
лы», «Қазақстан Республикасының Ұлттық ұланы туралы», «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
іс-қимыл туралы» заңдарын (бұдан əрі – Қазақстан Республикасының заңдары), Қазақстан 
Республикасы Президентінің 2010 жылғы 7 желтоқсандағы №1118 Жарлығымен бекітілген 
Қазақстан Республикасында білім беруді дамытудың мемлекеттік бағдарламасын жəне жоғары 
оқу орнының білім беру, ғылыми, шаруашылық, қаржы-экономикалық қызметін регламенттейтін 
басқа да нормативтік құқықтық актілерді, жоғары жəне жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар 
мамандарды даярлау саласындағы əдістемелік материалдарды, жоғары жəне жоғары оқу ор-
нынан кейінгі білім беру (қосымша білім беру) саласындағы шетелдік білім беру мекемелерінің 
ғылыми жетістіктері мен озық тəжірибелерін, еңбек заңнамасын білуі қажет.

2-параграф. ЖОО бастығының орынбасары (көмекшісі)
8. Лауазымдық міндеттері: ЖОО қызметінің жекеленген бағытына жалпы басшылықты 

жүзеге асырады. Жетекшілік ететін бағыт бойынша ЖОО-ның даму стратегиясын əзірлеуді 
жəне іске асыруды ұйымдастырады. 

Тиісті құрылымдық бөліністердің қызметін ағымдағы жəне перспективалық жоспар-
лауды қамтамасыз етеді. Берілген өкілеттіктер шегінде ЖОО-ның тиісті бағыты бойынша 
бағдарламаларды, жоспарларды жəне басқа да құжаттарды дайындауды жəне олардың 
орындалуын қамтамасыз етеді. Жетекшілік ететін бағыт бойынша ЖОО мен оның құрылымдық 
бөліністері қызметінің сапасын, тиімділігін қамтамасыз етеді. Жетекшілік ететін бағыт бойынша 
ЖОО-ның қызметін жетілдіру бойынша ұсыныстар енгізеді.

Берілген өкілеттіктер шегінде жетекшілік ететін қызмет бағыты бойынша ЖОО-ның жəне 
оның құрылымдық бөліністерінің халықаралық ынтымақтастығын ұйымдастыруды, қолдауды 
жəне дамытуды қамтамасыз етеді. Жетекшілік ететін қызмет бағыты бойынша басқа білім беру 
ұйымдарымен, ғылыми ұйымдармен, ІІО-ның практикалық бөліністерімен жəне басқа да құқық 
қорғау органдарымен өзара іс-қимыл жасасуды қамтамасыз етеді.

ЖОО-ның сеніп тапсырылған бөліністерінде мемлекеттік мүліктің сақталуын, оның тиімді 
жəне ұтымды пайдаланылуын қамтамасыз етеді. Берілген өкілеттіктер шегінде ЖОО-ның сеніп 
тапсырылған бөліністерін (жетекшілік ететін қызмет бағыты бойынша) тиісінше материалдық-
техникалық қамтамасыз етуге шаралар қабылдайды. Берілген өкілеттіктер шегінде сеніп 
тапсырылған бөліністердің қызметіне инновациялар енгізуге шаралар қабылдайды. ЖОО-
ның сеніп тапсырылған бөліністерінде (жетекшілік ететін қызмет бағыты бойынша) бюджеттік 
қаражатты ұтымды жəне тиімді жұмсауды қамтамасыз етеді.

Берілген өкілеттіктер шегінде сеніп тапсырылған бөліністерде лауазымдарды білікті кад-
рлармен жасақтау, қызметкерлердің біліктілігін ұдайы арттыру бойынша шаралар қабылдайды. 
Өз өкілеттігінің шегінде ЖОО-ның кəсіби бағдар беру жұмысын ұйымдастырады. ЖОО-ның 
сеніп тапсырылған бөліністерінде қызметкерлердің салықтарды жəне бюджетке басқа да 
міндетті төлемдерді уақтылы, толық жəне объективті декларациялауын қамтамасыз етеді.

ЖОО-ның сеніп тапсырылған бөліністерінде қолайлы жəне қауіпсіз еңбек жағдайын, жұмыс 
уақытының жəне демалыс режимін, еңбекті қорғау жəне техника қауіпсіздігі талаптарының 
сақталуын қамтамасыз етеді. Сеніп тапсырылған бөліністерде құпиялылық режимін жəне оның 
сақталуын қамтамасыз етеді. Сеніп тапсырылған бөліністерде қызметкерлердің қызметтік тəртіп 
пен заңдылықты сақтауын қамтамасыз етеді. ЖОО-ның сеніп тапсырылған бөліністерінде сы-
байлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жасау жөніндегі жұмысты ұйымдастырады.

Сотта, сондай-ақ басқа да мемлекеттік органдарда, ведомстволарда жəне мекемелерде 
ЖОО-ның мүдделерін білдіреді. Бұл ретте сенімхаттың немесе ЖОО бастығының бұйрығы 
негізінде əрекет етеді.

ЖОО бастығына жетекшілік ететін бағыт бойынша есеп береді.
9. Мыналарды: Қазақстан Республикасының заңдарын жəне жоғары оқу орнының білім беру, 

ғылыми, шаруашылық, қаржы-экономикалық қызметін регламенттейтін басқа да нормативтік 
құқықтық актілерді, жоғары жəне жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар мамандарды даярлау 
саласындағы əдістемелік материалдарды, жоғары жəне жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру 
(қосымша білім беру) саласындағы шетелдік білім беру мекемелерінің ғылыми жетістіктері мен 
озық тəжірибелерін, еңбек заңнамасын білуі қажет. 

3-параграф . ЖОО институтының бастығы
10. Лауазымдық міндеттері: ЖОО негізгі құрылымдық бөлінісі – институтқа жалпы 

басшылықты жүзеге асырады. ЖОО институтының даму стратегиясын əзірлеуді жəне оны 
іске асыруды қамтамасыз етеді. ЖОО институтының жəне оның құрылымдық бөліністерінің 
қызметін ұйымдастыруды, үйлестіруді жəне оны бақылауды жүзеге асырады. Өзара жəне 
ЖОО институты бастығының орынбасары (орынбасарлары) арасында міндеттерді бөледі. 

Институттың жəне оның құрылымдық бөліністерінің қызметін ағымдағы жəне 
перспективалық жоспарлауды ұйымдастырады. Берілген өкілеттіктер шегінде институттың 
жəне оның құрылымдық бөліністерінің бағдарламаларын, жоспарларын жəне құжаттарын дай-
ындауды жəне олардың орындалуын қамтамасыз етеді. Институттың жəне оның құрылымдық 
бөліністері қызметінің сапасын, тиімділігін қамтамасыз етеді. ІІМ-ге ЖОО институтының қызметін 
жетілдіру бойынша ұсыныстар енгізеді. 

Берілген өкілеттіктер шегінде ЖОО институтының халықаралық ынтымақтастығын 
ұйымдастыруды, қолдауды жəне дамуды қамтамасыз етеді. ЖОО институтының басқа білім 
беру ұйымдарымен, ғылыми ұйымдармен, ІІО-ның практикалық бөліністерімен жəне басқа да 
құқық қорғау органдарымен өзара іс-қимыл жасасуын қамтамасыз етеді.

Берілген өкілеттіктер шегінде институттың лауазымдарын білікті кадрлармен жасақтау, 
ЖОО институты қызметкерлерінің біліктілігін ұдайы арттыру бойынша шаралар қабылдайды. 

Өз құзыреті шегінде ЖОО-ның кəсіби бағдар беру жұмысын ұйымдастыруға қатысады. 
Оқулықтарды, оқу құралдарын, монографияларды, басқа да оқу жəне ғылыми əдебиетті 

дайындау жұмысын ұйымдастырады. 
Ғылыми-практикалық, ғылыми-теориялық конференцияларды, семинарларды, дөңгелек 

үстелдерді жəне ЖОО ғылыми-зерттеу бөлінісінің басқа да іс-шараларын ұйымдастыруды 
жəне өткізуді үйлестіреді. 

ЖОО ғылыми кеңесіне институттың оқу-тəрбие, ғылыми-зерттеу, ғылыми-əдістемелік 
қызметінің негізгі мəселелері бойынша жұмысы туралы есеп береді. 

ЖОО ғылыми-зерттеу жұмысының ағымдағы жəне перспективалық жоспарларын əзірлеуді, 
ІІМ ғылыми-зерттеу жұмысы жоспарына ұсыныстар енгізуді ұйымдастырады. 

Институт кафедраларының жəне басқа да бөліністерінің оқу мекемелерімен жəне 
ұйымдарымен ғылыми-əдістемелік ынтымақтастығы жұмысын ұйымдастырады жəне 
бақылауды жүзеге асырады.

Оқытудың инновациялық технологияларын, оқытудың техникалық құралдарын қолдануды 
ұйымдастырады жəне енгізеді. Институттың материалдық-техникалық базасын нығайту жəне 
дамыту жұмысын жүргізеді. 

ЖОО институтында мемлекеттік мүліктің сақталуын, оны тиімді жəне оңтайлы пайдала-
нуды қамтамасыз етеді. 

Институтта жəне оның құрылымдық бөліністерінде қолайлы жəне қауіпсіз еңбек жағдайын, 
жұмыс уақытының жəне демалыс режимін, еңбекті қорғау жəне қауіпсіздік техникасы 
талаптарының сақталуын қамтамасыз етеді. Құпиялылық режимін жəне оның ЖОО инсти-
тутында сақталуын, сондай-ақ қызметкерлердің қызметтік тəртіп пен заңдылықты сақтауын 
қамтамасыз етеді. Институтта сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жасасу жөніндегі 
жұмысты ұйымдастырады. 

ЖОО басшылығына жəне ғылыми кеңесіне институттың жəне оның құрылымдық 
бөліністерінің қызметі туралы есеп береді. 

11. Мыналарды: Қазақстан Республикасының заңдарын, жоғары жəне жоғары оқу орны-
нан кейінгі білім беру жүйесінің жұмыс істеу жəне даму мəселелерін регламенттейтін басқа 
да нормативтік құқықтық актілерді, білім беру жүйелерін басқару теориясы мен əдістерін, оқу 
жоспарларын жасау тəртібін, оқу жəне ғылыми жұмыс бойынша құжаттама жүргізу қағидаларын, 
педагогиканы, физиологияны, психологияны, кəсіби оқыту əдістемесін, білім алушыларды оқыту 
мен тəрбиелеудің қазіргі заманғы нысандары мен əдістерін, экономика негіздерін, еңбек туралы 
заңнаманы, қауіпсіздік жəне өртке қарсы қорғау техникасын білуі қажет.

4-параграф. ЖОО институты бастығының орынбасары
12. Лауазымдық міндеттері: ЖОО институты қызметінің жекелеген бағытына (жекеленген 

бағыттарына) жалпы басшылықты жүзеге асырады. Институттың даму стратегиясын əзірлеуге 
жəне оны іске асыруға қатысады. Жетекшілік ететін бағыт (бағыттар) бойынша институт 
қызметін ұйымдастыруды, үйлестіруді жəне бақылауды жүзеге асырады. 

Берілген өкілеттіктер шегінде жетекшілік ететін бағыт (бағыттар) бойынша институттың 
бағдарламаларын, жоспарларын жəне басқа құжаттарын дайындауды жəне олардың орында-
луын қамтамасыз етеді. Жетекшілік ететін бағыт (бағыттар) бойынша институттың жəне оның 
құрылымдық бөліністері қызметінің сапасын, тиімділігін қамтамасыз етеді. Жетекшілік ететін 
бағыт бойынша институт қызметін жетілдіру бойынша ұсыныстар енгізеді.

ЖОО институтының халықаралық ынтымақтастығын ұйымдастыруды, қолдауды жəне 
дамытуды қамтамасыз етеді. ЖОО институтының басқа білім беру ұйымдарымен, ғылыми 
ұйымдармен, ІІО-ның практикалық бөліністерімен жəне басқа да құқық қорғау органдарымен 
өзара іс-қимыл жасасуын қамтамасыз етеді.

ЖОО институтының бастығымен бірлесіп, институттағы мемлекеттік мүліктің сақталуын, 
оның тиімді жəне ұтымды пайдаланылуын қамтамасыз ету бойынша, тиісінше материалдық-
техникалық қамтамасыз ету бойынша, сондай-ақ институт қызметіне инновацияларды енгізу 
бойынша шаралар қабылдайды.

Өз құзыреті шеңберінде ЖОО кəсіби бағдар беру жұмысын ұйымдастыруға қатысады.
Құпиялылық режимін жəне оның ЖОО институтында сақталуын, сондай-ақ қызметкерлердің 

қызметтік тəртіп пен заңдылықты сақтауын қамтамасыз етеді.
ЖОО институтында сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жасау жөніндегі жұмысты 

ұйымдастыруға жəне жүзеге асыруға қатысады. 
Бастық болмаған кезде ЖОО институты бастығының міндеттерін орындайды.
ЖОО институтының бастығына жетекшілік ететін бағыт бойынша ЖОО институтының жəне 

оның құрылымдық бөліністерінің қызметі туралы есеп береді. 
13. Мыналарды: Қазақстан Республикасының заңдарын, жоғары жəне жоғары оқу орнынан 

кейінгі білім беру жүйелерінің жұмыс істеу жəне даму мəселелерін регламенттейтін нормативтік 
құқықтық актілерді, білім беру жүйелерін басқарудың теориясы мен əдістерін, оқу жоспарла-
рын жасау тəртібін, оқу жəне ғылыми жұмыс бойынша құжаттама жүргізу қағидаларын, кəсіби 
оқыту əдістемесін, білім алушыларды оқыту мен тəрбиелеудің қазіргі заманғы нысандары 
мен əдістерін, экономика негіздерін, еңбек туралы заңнаманы, қауіпсіздік жəне өртке қарсы 
қорғау техникасын білуі қажет.

5-параграф. Факультет бастығы
14. Лауазымдық міндеттері: факультетке тікелей басшылықты жүзеге асырады. 

Факультеттің даму стратегиясын əзірлеуді жəне оны іске асыруды қамтамасыз етеді. 
Факультеттің жəне оның құрылымдық бөліністерінің қызметін ұйымдастыруды, үйлестіруді 
жəне бақылауды жүзеге асырады. Өзара жəне факультет бастығының орынбасарымен (орын-
басарларымен) міндеттерді бөліседі. 

Факультеттің жəне оның құрылымдық бөліністерінің қызметін ағымдағы жəне 
перспективалық жоспарлауды ұйымдастырады. Берілген өкілеттіктер шегінде факультеттің 
жəне оның құрылымдық бөліністерінің бағдарламаларын, жоспарларын жəне басқа да 
құжаттарын дайындауды жəне оларды орындауды қамтамасыз етеді. Факультеттің жəне оның 
құрылымдық бөліністері қызметінің сапасы мен тиімділігін қамтамасыз етеді. Факультеттің 
қызметін жетілдіру бойынша ұсыныстар енгізеді. 

Факультеттегі оқу, тəрбие жəне ғылыми жұмысты басқарады. Кəсіби білім беру 
бағдарламаларын, оқу жоспарларын, оқу курстарының бағдарламаларын əзірлеу жəне прак-
тикада іске асыру жөніндегі жұмысты басқарады. Оқу-тəрбие процесін ғылыми-əдістемелік 
жəне оқу-əдістемелік қамтамасыз ету жұмысын ұйымдастырады.

Оқу процесін, оқу практикумдары мен кəсіби практикаларды ұйымдастыруды бақылайды 
жəне реттейді. 

Білім алушылардың өзіндік жұмысын, оның ішінде білім алушылардың оқытушының 
басшылығымен жүргізілетін өзіндік жұмысын, білім алушылардың жеке оқу жоспарларын 
орындауын бақылауды ұйымдастырады. Бітірушілерді қорытынды аттестаттау бойынша 
факультеттің мемлекеттік аттестаттау комиссиясының, сондай-ақ факультеттің қабылдау 
комиссиясының құрамына кіреді. 

Факультетті бітірушілермен байланысты; факультетті бітіруші мамандарды даярлау са-
пасын зерделеуді ұйымдастырады. 

Факультетті бітірушілерді жұмысқа орналастыру жұмысын басқарады. 
Білім алушыларды оқытудың жəне білімін бақылаудың жаңа технологияларын енгізуді 

қамтамасыз етеді. 
Факультеттегі мемлекеттік мүліктің сақталуын, оның тиімді жəне ұтымды пайдаланы-

луын қамтамасыз етеді. Берілген өкілеттіктер шегінде факультетті жəне оның құрылымдық 
бөліністерін тиісінше материалдық-техникалық қамтамасыз етуге, факультеттің қызметіне 
инновацияларды енгізуге шаралар қабылдайды. 

Берілген өкілеттіктер шегінде факультеттің лауазымдарын білікті кадрлармен жасақтау, 
факультет қызметкерлерінің біліктілігін ұдайы арттыру бойынша шаралар қабылдайды. Білім 
беру ұйымының кəсіби бағдар беру жұмысын ұйымдастыруды жəне жүргізуді қамтамасыз 
етеді. Факультет қызметкерлерінің салықтарды жəне бюджетке басқа да міндетті төлемдерді 
уақтылы, толық жəне объективті декларациялауын қамтамасыз етеді.

Факультетте жəне оның құрылымдық бөліністерінде қолайлы жəне қауіпсіз еңбек 
жағдайын, жұмыс уақытының жəне демалыс режимін, еңбекті қорғау жəне қауіпсіздік техни-
касы талаптарының сақталуын қамтамасыз етеді. Құпиялылық режимін жəне оның факуль-
тетте сақталуын, сондай-ақ факультет қызметкерлерінің қызметтік тəртіп пен заңдылықты 
сақтауын қамтамасыз етеді.

Факультетте сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жасасу жөніндегі жұмысты 
ұйымдастырады жəне жүргізеді. 

Басшылыққа жəне білім беру ұйымының ғылыми кеңесіне факультеттің жəне оның 
құрылымдық бөліністерінің қызметі туралы есеп береді.

15. Мыналарды: Қазақстан Республикасының заңдарын, жоғары жəне жоғары оқу ор-
нынан кейінгі білім беру жүйелерінің жұмыс істеу жəне даму мəселелерін регламенттейтін 
нормативтік құқықтық актілерді, білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандарттарын, 
білім беру жүйелерін басқарудың теориясы мен əдістерін, оқу жоспарларын жасау тəртібін, 
оқу жəне ғылыми жұмыс бойынша құжаттама жүргізу қағидаларын, кəсіби оқыту əдістемесін, 
білім алушыларды оқыту мен тəрбиелеудің қазіргі заманғы нысандары мен əдістерін, экономика 
негіздерін, еңбек туралы заңнаманы, қауіпсіздік жəне өртке қарсы қорғау техникасын білуі қажет.

6-параграф. Факультет бастығының орынбасары
16. Лауазымдық міндеттері: Факультет қызметінің белгілі бір бағытына (бағыттарына) 

тікелей басшылықты жүзеге асырады. Факультеттің даму стратегиясын əзірлеуге жəне оны 
іске асы руға қатысады. 

Берілген өкілеттіктер шегінде жетекшілік ететін бағыт (бағыттар) бойынша факультеттің 
бағдарламаларын, жоспарларын жəне басқа да құжаттарын дайындауды жəне оларды орын-
дауды қамтамасыз етеді. Жетекшілік ететін бағыт (бағыттар) бойынша факультеттің жəне 
оның құрылымдық бөліністерінің қызмет сапасы мен тиімділігін қамтамасыз етеді. Факультеттің 
қызметін жетілдіру бойынша ұсыныстар енгізеді. 

Факультеттің халықаралық ынтымақтастығын ұйымдастыруды, қолдауды жəне дамытуды 
қамтамасыз етеді. Факультеттің басқа білім беру ұйымдарымен, ғылыми ұйымдармен, ІІО-
ның прак тикалық бөліністерімен жəне басқа да құқық қорғау органдарымен өзара іс-қимыл 
жасасуын қамтамасыз етеді.

Білім беру ұйымының кəсіби бағдар беру жұмысын ұйымдастыруға жəне өткізуге қатысады. 
Оқу процесін, оқу практикумдары мен кəсіби практикаларды ұйымдастыруды бақылайды 

жəне реттейді. 
Білім алушылардың өзіндік жұмысын, оның ішінде білім алушылардың оқытушының 

басшылығымен жүргізілетін өзіндік жұмысын, білім алушылардың жеке оқу жоспарларын 
орындауын бақылауды ұйымдастырады. 

Факультетте жəне оның құрылымдық бөліністерінде қолайлы жəне қауіпсіз еңбек 
жағдайын, жұмыс уақытының жəне демалыс режимін, еңбекті қорғау жəне техника қауіпсіздігі 
талаптарының сақталуын қамтамасыз етеді. Құпиялылық режимін жəне оның факультетте 
сақталуын, сондай-ақ қызметкерлердің қызметтік тəртіп пен заңдылықты сақтауын қамтамасыз 
етеді. Факультет бастығымен бірлесіп, факультетте сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл 
жасасу жөніндегі жұмысты ұйымдастырады. 

Факультет бастығына жетекшілік ететін бағыт бойынша факультеттің жəне оның 
құрылымдық бөліністерінің қызметі туралы есеп береді.

17. Мыналарды: Қазақстан Республикасының заңдарын, жоғары жəне жоғары оқу ор-
нынан кейінгі білім беру жүйелерінің жұмыс істеу жəне даму мəселелерін регламенттейтін 
нормативтік құқықтық актілерді, білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандарттарын, 
білім беру жүйелерін басқарудың теориясы мен əдістерін, оқу жоспарларын жасау тəртібін, 
оқу жəне ғылыми жұмыс бойынша құжаттама жүргізу қағидаларын, кəсіби оқыту əдістемесін, 
білім алушыларды оқыту мен тəрбиелеудің қазіргі заманғы нысандары мен əдістерін, экономика 
негіздерін, еңбек туралы заңнаманы, қауіпсіздік жəне өртке қарсы қорғау техникасын білуі қажет.

7-параграф. Аға оқытушы - əдіскер
18. Лауазымдық міндеттері: тиісті бөліністе оқу жəне оқу-əдістемелік жұмыс жүргізеді. Тиісті 

бөліністің даму стратегиясын əзірлеуге жəне оны іске асыруға қатысады. 
Оқу жылына арналған жеке жұмыс жоспарын жəне оны орындау туралы есеп жасайды. Тиісті 

бөліністің бағдарламаларын, жоспарларын, оқу-əдістемелік, ғылыми-əдістемелік құжаттарын 
əзірлейді жəне оларды іске асырады. 

Өзінің қызмет бағыты бойынша оқу-əдістемелік материалдарды даярлауға қатысады. 
Тиісті бөліністің ғылыми-практикалық, ғылыми-теориялық, ғылыми-əдістемелік конферен-

цияларын, семинарларын, дөңгелек үстелдерін жəне басқа да оқу жəне ғылыми іс-шараларын 
ұйымдастыруға жəне оларды өткізуге қатысады.

Тиісті бөліністің оқытушы-əдіскерлеріне кəсіби дағдыларды меңгеруге қажетті көмек 
көрсетеді.

Берілген өкілеттіктер шегінде білім алушымен тəрбие жұмысын, оның ішінде жетекшілік 
ету жұмысын жүзеге асырады.

Білім алушылардың практикасының барлық түрін ұйымдастырады. Білім алушылардың 
білімдерін бақылаудың барлық түрлеріне қатысады. 

Тиісті бөліністің, білім беру ұйымының халықаралық ынтымақтастығын ұйымдастыруға, 
қолдауға жəне дамытуға қатысады. Тиісті бөліністің басқа білім беру ұйымдарының ұқсас 
құрылымдық бөліністерімен, сондай-ақ ІІО-ның практикалық бөліністерімен жəне басқа да құқық 
қорғау органдарымен өзара іс-қимыл жасасуы жөніндегі жұмысқа қатысады.

Берілген өкілеттіктер шегінде тиісті бөліністегі мемлекеттік мүлікті сақтау, оны тиімді жəне 
ұтымды пайдалану бойынша шаралар қабылдайды. Тиісті бөліністің қызметіне инновация-
ларды енгізуге ықпал етеді.

Білім беру ұйымының кəсіби бағдар беру жұмысына қатысады.
Жұмыс уақытының режимін, еңбек жəне қауіпсіздік техникасы талаптарын сақтайды. 

Құпиялылық режимін, қызметтік тəртіп пен заңдылықты сақтайды. Тиісті бөліністе сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жасасу жөніндегі жұмысқа қатысады.

Тиісті бөліністің қызметін жетілдіру бойынша ұсыныстар енгізеді.
Тиісті бөліністің басшылығына кəсіби қызмет туралы есеп береді.
19. Мыналарды: Қазақстан Республикасының заңдарын, жоғары жəне жоғары оқу ор-

нынан кейінгі білім беру жүйелерінің жұмыс істеу жəне даму мəселелерін регламенттейтін 
нормативтік құқықтық актілерді, білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандарттарын, 
оқу жоспарларын, оқу-əдістемелік құжаттарды жасау тəртібін, оқу ісі жөніндегі құжаттаманы 
жүргізу қағидаларын білуі қажет.

8-параграф. Оқытушы-əдіскер
20. Лауазымдық міндеттері: тиісті бөліністе оқу жəне оқу-əдістемелік жұмыс жүргізеді. Тиісті 

бөліністің даму стратегиясын əзірлеуге жəне оны іске асыруға қатысады. 
Оқу жылына арналған жеке жұмыс жоспарын жəне оны орындау туралы есеп жасайды. Тиісті 

бөліністің бағдарламаларын, жоспарларын, оқу-əдістемелік, ғылыми-əдістемелік құжаттарын 
əзірлейді жəне оларды іске асырады. 

Тиісті бөліністің ғылыми-практикалық, ғылыми-теориялық, ғылыми-əдістемелік конферен-
цияларын, семинарларын, дөңгелек үстелдерін жəне басқа да оқу жəне ғылыми іс-шараларын 
ұйымдастыруға жəне оларды өткізуге қатысады.

Берілген өкілеттіктер шегінде білім алушылармен тəрбие жұмысын, оның ішінде жетекшілік 
ету жұмысын жүзеге асырады.

Білім алушылардың практикасының барлық түрін ұйымдастырады. Білім алушылардың 
білімдерін бақылаудың барлық түрлеріне қатысады. 

Тиісті бөліністің, білім беру ұйымының халықаралық ынтымақтастығын ұйымдастыруға, 
қолдауға жəне дамытуға қатысады. Тиісті бөліністің басқа білім беру ұйымдарының ұқсас 
құрылымдық бөліністерімен, сондай-ақ ІІО-ның практикалық бөліністерімен жəне басқа да құқық 
қорғау органдарымен өзара іс-қимыл жасасу жөніндегі жұмысқа қатысады.

Берілген өкілеттіктер шегінде тиісті бөліністегі мемлекеттік мүлікті сақтау, оны тиімді жəне 
ұтымды пайдалану бойынша шаралар қабылдайды. Тиісті бөліністің қызметіне инновация-
ларды енгізуге ықпал етеді. 

Білім беру ұйымының кəсіби бағдар беру жұмысына қатысады.
Жұмыс уақытының режимін, еңбек жəне қауіпсіздік техникасын талаптарын сақтайды. 

Құпиялылық режимін, қызметтік тəртіп пен заңдылықты сақтайды. Тиісті бөліністе сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жасасу жөніндегі жұмысқа қатысады.

Тиісті бөліністің қызметін жетілдіру бойынша ұсыныстар енгізеді. 
Тиісті бөлініс басшылығына кəсіби қызмет туралы есеп береді.
21. Мыналарды: Қазақстан Республикасының заңдарын, жоғары жəне жоғары оқу ор-

нынан кейінгі білім беру жүйелерінің жұмыс істеу жəне даму мəселелерін регламенттейтін 
нормативтік құқықтық актілерді, білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандарттарын, 
оқу жоспарларын, оқу-əдістемелік құжаттарды жасау тəртібін, оқу ісі жөніндегі құжаттаманы 
жүргізу қағидаларын білуі қажет.

9-параграф. Бөлім (орталық, зертхана) бастығы
22. Лауазымдық міндеттері: бөлімге (орталыққа, зертханаға) тікелей басшылықты жүзеге 

асырады. Бөлімнің (орталықтың, зертхананың) даму стратегиясын əзірлеуді жəне оны іске 
асыруды қамтамасыз етеді. Бөлімнің (орталықтың, зертхананың) қызметін ұйымдастыруды, 
үйлестіруді жəне бақылауды жүзеге асырады. Бөлім (орталық, зертхана) қызметкерлерінің 
арасында міндеттерді бөледі. 

Бөлімнің (орталықтың, зертхананың) қызметін жоспарлауды ұйымдастырады. Берілген 
өкілеттіктер шегінде бөлімнің (орталықтың, зертхананың) бағдарламаларын, жоспарларын 
жəне басқа да құжаттарын дайындауды жəне оларды орындауды қамтамасыз етеді. Бөлім 
(орталық, зертхана) қызметінің сапасын тиімді жəне сапалы болуын қамтамасыз етеді. Бөлімнің 
(орталықтың, зертхананың) жұмысын жетілдіру бойынша ұсыныс енгізеді. 

Берілген өкілеттіктер шегінде ЖОО-ның немесе құрылымына бөлім (орталық, зертхана) 
кіретін институттың халықаралық ынтымақтастығын ұйымдастыруды, қолдауды жəне дамы-
туды қамтамасыз етеді. ЖОО-ның немесе құрылымына бөлім (орталық, зертхана) кіретін 
институттың басқа да білім беру ұйымдарының ұқсас құрылымдарымен, сондай-ақ ІІО-ның 
практикалық бөліністерімен жəне басқа да құқық қорғау органдарымен өзара іс-қимыл жа-
сасуын қамтамасыз етеді. 

Бөлімдегі (орталықтағы, зертханадағы) мемлекеттік мүліктің сақталуын, оның тиімді жəне 
ұтымды пайдаланылуын қамтамасыз етеді. Берілген өкілеттіктер шегінде бөлімді (орталықты, 
зертхананы) тиісінше материалдық-техникалық қамтамасыз етуге, бөлімнің (орталықтың, 
зертхананың) қызметіне инновацияларды енгізуге шаралар қабылдайды. 

Берілген өкілеттіктер шегінде бөлімнің (орталықтың, зертхананың) лауазымдарын білікті 
кадрлармен жасақтау, бөлім (орталық, зертхана) қызметкерлерінің біліктілігін ұдайы арттыру 
бойынша шаралар қабылдайды. Бөлім (орталық, зертхана) қызметкерлерінің салықтарды 
жəне бюджетке басқа да міндетті төлемдерді уақтылы, толық жəне объективті декларация-
лауын қамтамасыз етеді.

Бөлімде (орталықта, зертханада) жұмыс уақытының режимін, еңбек жəне қауіпсіздік техника-
сы талаптарын сақтауды қамтамасыз етеді. Құпиялылық режимін жəне оны бөлімде (орталықта, 
зертханада) сақтауды, сондай-ақ қызметкерлердің қызметтік тəртіп пен заңдылықты сақтауын 
қамтамасыз етеді. Бөлімде (орталықта, зертханада) сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл 
жасасу жөніндегі жұмысты ұйымдастырып, жүргізеді.

Білім беру ұйымының басшылығына жəне ғылыми кеңесіне бөлімнің (орталықтың, 
зертхананың) қызметі туралы есеп береді.

23. Мыналарды: Қазақстан Республикасының заңдарын, жоғары жəне жоғары оқу орнынан 
кейінгі білім беру жүйелерінің жұмыс істеу жəне даму мəселелерін регламенттейтін нормативтік 
құқықтық актілерді, білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандарттарын, оқу жоспарла-
рын, оқу-əдістемелік жəне ғылыми-əдістемелік құжаттарды жасау тəртібін, оқу жəне ғылыми іс 
жөніндегі құжаттаманы жүргізу қағидаларын, оқу-əдістемелік жəне ғылыми-зерттеу жұмысын 
ұйымдастыруды білуі қажет.

10-параграф. Бас ғылыми қызметкер
24. Лауазымдық міндеттері: ғылыми-зерттеу бөлінісі қызмет бағыттарының біріне 

жетекшілік етеді. ІІМ, білім беру ұйымының, ғылыми-зерттеу бөлінісінің жоспарлары мен 
бағдарламаларына сəйкес ғылыми-зерттеу қызметін жүзеге асырады. Стратегиялық, іргелі 
жəне қолданбалы ғылыми зерттеулерді орындайды.

Ғылыми-зерттеу бөлінісі мен білім беру ұйымының даму стратегиясын əзірлеуге жəне 
оны іске асыруға қатысады.

Ғылыми-зерттеу бөлінісінің бір жылға арналған жұмыс жоспарын, ғылыми-зерттеу бөлінісі 
қызметінің есептерін, сондай-ақ ғылыми-зерттеу бөлінісінің басқа да ұйымдастырушылық жəне 
есептік құжаттамасын жасауға қатысады.

Ғылыми-зерттеу бөлінісінің мамандануы бойынша заң шығару қызметін жүзеге асырады. 
Ғылыми дəрежесі жəне (немесе) ғылыми атағы мен ғылыми аккредитациясы болған жағдайда 
қызметкердің ғылыми мамандануы немесе ғылыми-зерттеу бөлінісінің мамандануы саласына 
жататын нормативтік құқықтық актілердің жобаларын сараптамалық бағалауды жүзеге асыра-
ды. Ғылыми-зерттеу бөлінісінің мамандануы саласына жататын нормативтік құқықтық актілерді 
жетілдіру бойынша негізделген ұсыныстар енгізеді.

Оқулықтар, оқу құралдарын, монографиялар, басқа да оқу жəне ғылыми əдебиетті 
дайындауға қатысады.

Ғылыми-зерттеу бөлінісінің, білім беру ұйымының ғылыми-практикалық, ғылыми-
теориялық конференцияларын, семинарларын, дөңгелек үстелдері мен басқа да іс-шараларын 
ұйымдастыруға, өткізуге қатысады жəне үйлестіреді. 

Аға ғылыми қызметкерлерге жəне ғылыми қызметкерлерге ғылыми-зерттеу шеберлігі мен 
кəсіби дағдыларды меңгеруге əдістемелік көмек көрсетеді.

Ғылыми-зерттеу бөлінісі мен білім беру ұйымының халықаралық ынтымақтастығын 
ұйымдастыру, қолдау жəне дамыту жөніндегі жұмысқа қатысады жəне үйлестіреді. Ғылыми-
зерттеу бөлінісінің басқа да білім беру ұйымдарының ұқсас құрылымдарымен, ғылыми 
ұйымдармен, сондай-ақ ІІО-ның практикалық бөліністерімен жəне басқа да құқық қорғау орган-
дарымен өзара іс-қимыл жасасуы жөніндегі жұмысқа қатысады жəне үйлестіреді.

Берілген өкілеттіктер шегінде ғылыми-зерттеу бөлінісінің мемлекеттік мүлігін сақтау, оны 
тиімді жəне ұтымды пайдалану бойынша шаралар қабылдайды. Ғылыми-зерттеу бөлінісінің 
қызметіне инновациялар енгізуге ықпал етеді.

Жұмыс уақытының режимін, еңбек жəне қауіпсіздік техникасын қорғау талаптарын 
сақтайды. Құпиялылық режимін, қызметтік тəртіп пен заңдылықты сақтайды. Ғылыми-зерттеу 
бөлінісінде сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жасасу жөніндегі жұмысты ұйымдастыруға 
жəне жүзеге асыруға қатысады.

Ғылыми-зерттеу бөлінісінің қызметін жетілдіру бойынша ұсыныстар енгізеді.
Ғылыми-зерттеу бөлінісінің басшылығына өз қызметінің нəтижелері туралы есеп береді.
25. Мыналарды: Қазақстан Республикасының заңдарын, жоғары жəне жоғары оқу орнынан 

кейінгі білім беру жүйелерінің жұмыс істеу жəне даму мəселелерін регламенттейтін нормативтік 
құқықтық актілерді, білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандарттарын, оқу жоспарла-
рын, оқу-əдістемелік жəне ғылыми-əдістемелік құжаттарды жасау тəртібін, ғылыми іс жөніндегі 
құжаттаманы жүргізу қағидаларын білуі қажет.

11-параграф. Аға ғылыми қызметкер
26. Лауазымдық міндеттері: ІІМ, білім беру ұйымының, ғылыми-зерттеу бөлінісінің жоспар-

лары мен бағдарламаларына сəйкес ғылыми-зерттеу қызметін жүзеге асырады. Стратегиялық, 
іргелі жəне қолданбалы ғылыми зерттеулерді орындайды.

Ғылыми-зерттеу бөлінісі мен білім беру ұйымының даму стратегиясын əзірлеуге жəне 
оны іске асыруға қатысады.

Ғылыми-зерттеу бөлінісінің бір жылға арналған жұмыс жоспарын, ғылыми-зерттеу бөлінісі 
қызметінің есептерін, сондай-ақ ғылыми-зерттеу бөлінісінің басқа да ұйымдастырушылық жəне 
есептік құжаттамасын жасауға қатысады.

Ғылыми-зерттеу бөлінісінің мамандануы бойынша заң шығару қызметін жүзеге асырады. 
Ғылыми дəрежесі жəне (немесе) ғылыми атағы мен ғылыми аккредитациясы болған жағдайда 
қызметкердің ғылыми мамандануы немесе ғылыми-зерттеу бөлінісінің мамандануы саласына 
жататын нормативтік құқықтық актілердің жобаларын сараптамалық бағалауды жүзеге асыра-
ды. Ғылыми-зерттеу бөлінісінің мамандануы саласына жататын нормативтік құқықтық актілерді 
жетілдіру бойынша негізделген ұсыныстар енгізеді.

Оқулықтар, оқу құралдарын, монографиялар, басқа да оқу жəне ғылыми əдебиетті 
дайындауға қатысады.

Ғылыми-зерттеу бөлінісінің, білім беру ұйымының ғылыми-практикалық, ғылыми-
теориялық конференцияларын, семинарларын, дөңгелек үстелдері мен басқа да іс-шараларын 
ұйымдастыруға жəне өткізуге қатысады.

Ғылыми қызметкерлерге ғылыми-зерттеу жұмысы шеберлігін жəне кəсіби дағдыларды 
меңгеруде əдістемелік көмек көрсетеді.

Ғылыми-зерттеу бөлінісі мен білім беру ұйымының халықаралық ынтымақтастығын 
ұйымдастыруға, қолдауға жəне дамытуға қатысады. Ғылыми-зерттеу бөлінісінің басқа да 
білім беру ұйымдарының ұқсас құрылымдарымен, ғылыми ұйымдармен, сондай-ақ ІІО-ның 
практикалық бөліністерімен жəне басқа да құқық қорғау органдарымен өзара іс-қимыл жаса-
суы жөніндегі жұмысқа қатысады.

Берілген өкілеттіктер шегінде ғылыми-зерттеу бөлінісінің мемлекеттік мүлігін сақтауға, оны 
тиімді жəне ұтымды пайдалануға шаралар қабылдайды. Ғылыми-зерттеу бөлінісінің қызметіне 
инновациялар енгізуге ықпал етеді.

Жұмыс уақытының режимін, еңбек жəне қауіпсіздік техникасы талаптарын сақтайды. 
Құпиялылық режимін, қызметтік тəртіп пен заңдылықты сақтайды. Ғылыми-зерттеу бөлінісінде 
сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жасасу жөніндегі жұмысқа қатысады.

Ғылыми-зерттеу бөлінісінің қызметін жетілдіру бойынша ұсыныстар енгізеді.
Ғылыми-зерттеу бөлінісінің басшылығына өз қызметінің нəтижелері туралы есеп береді.
27. Мыналарды: Қазақстан Республикасының заңдарын, жоғары жəне жоғары оқу орнынан 

кейінгі білім беру жүйелерінің жұмыс істеу жəне даму мəселелерін регламенттейтін нормативтік 
құқықтық актілерді, білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандарттарын, оқу жоспарла-
рын, оқу-əдістемелік жəне ғылыми-əдістемелік құжаттарды жасау тəртібін, ғылыми іс жөніндегі 
құжаттаманы жүргізу қағидаларын білуі қажет.

12-параграф. Ғылыми қызметкер
28. Лауазымдық міндеттері: ІІМ, білім беру ұйымының, ғылыми-зерттеу бөлінісінің жоспар-

лары мен бағдарламаларына сəйкес ғылыми-зерттеу қызметін жүзеге асырады. Іргелі жəне 
қолданбалы ғылыми зерттеулерді орындайды.

Ғылыми-зерттеу бөлінісі мен білім беру ұйымының даму стратегиясын əзірлеуге жəне 
оны іске асыруға қатысады.

Ғылыми-зерттеу бөлінісінің бір жылға арналған жұмыс жоспарын, ғылыми-зерттеу бөлінісі 
қызметінің есептерін, сондай-ақ ғылыми-зерттеу бөлінісінің басқа да ұйымдастырушылық жəне 
есептік құжаттамасын жасауға қатысады.

Бас жəне аға ғылыми қызметкерлердің басшылығымен ғылыми-зерттеу бөлінісінің ма-
мандануы бойынша заң шығару қызметін жүзеге асырады. Ғылыми-зерттеу бөлінісінің ма-
мандануы саласына жататын нормативтік құқықтық актілерді жетілдіру бойынша негізделген 
ұсыныстар енгізеді.

Бас жəне аға ғылыми қызметкерлердің басшылығымен оқулықтар, оқу құралдарын, моно-
графиялар, басқа да оқу жəне ғылыми əдебиетті дайындауға қатысады.

Ғылыми-зерттеу бөлінісінің, білім беру ұйымының ғылыми-практикалық, ғылыми-
теориялық конференцияларын, семинарларын, дөңгелек үстелдері мен басқа да іс-шараларын 
ұйымдастыруға жəне өткізуге қатысады. 

Ғылыми-зерттеу бөлінісі мен білім беру ұйымының халықаралық ынтымақтастығын 
ұйымдастыруға, қолдауға жəне дамытуға қатысады. Ғылыми-зерттеу бөлінісінің басқа да 
білім беру ұйымдарының ұқсас құрылымдарымен, ғылыми ұйымдармен, сондай-ақ ІІО-ның 
практикалық бөліністерімен жəне басқа да құқық қорғау органдарымен өзара іс-қимыл жаса-
суы жөніндегі жұмысқа қатысады.

Берілген өкілеттіктер шегінде ғылыми-зерттеу бөлінісінің мемлекеттік мүлкін сақтауға, оны 
тиімді жəне ұтымды пайдалануға шаралар қабылдайды. Ғылыми-зерттеу бөлінісінің қызметіне 
инновациялар енгізуге ықпал етеді.

Жұмыс уақытының режимін, еңбек жəне техника қауіпсіздігін сақтау талаптарын сақтайды. 
Құпиялылық режимін, қызметтік тəртіп пен заңдылықты сақтайды. Ғылыми-зерттеу бөлінісінде 
сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жасау жөніндегі жұмысты ұйымдастыруға жəне жүзеге 
асыруға қатысады.

Ғылыми-зерттеу бөлінісінің қызметін жетілдіру бойынша ұсыныстар енгізеді.

Ғылыми-зерттеу бөлінісінің басшылығына өз қызметінің нəтижелері туралы есеп береді.
29. Мыналарды: Қазақстан Республикасының заңдарын, жоғары жəне жоғары оқу ор-

нынан кейінгі білім беру жүйелерінің жұмыс істеу жəне даму мəселелерін регламенттейтін 
нормативтік құқықтық актілерді, білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандарттарын, 
ғылыми-зерттеу жұмыстарының жоспарларын, ғылыми-əдістемелік құжаттарды жасау тəртібін, 
ғылыми іс жөніндегі құжаттаманы жүргізу қағидаларын білуі қажет.

13-параграф. Кафедра бастығы
30. Лауазымдық міндеттері: кафедраға тікелей басшылық етуді жүзеге асырады. 

Кафедраның даму стратегиясын əзірлеуді жəне оны іске асыруды қамтамасыз етеді. Кафедра 
қызметкерлерінің арасында еңбек жүктемесі мен міндеттерді бөледі.

Кафедраның бағдарламаларын, жоспарларын, басқа да оқу-əдістемелік, ғылыми-
əдістемелік құжаттарын жəне кафедра қызметкерлерінің жеке жұмыс жоспарларын əзірлеуді 
жəне оларды іске асыруды қамтамасыз етеді. Кафедраның профессорлық-оқытушы құрамының 
жеке жұмыс жоспарларын бекітеді жəне оларды орындау бойынша жүйелі талдауды жүргізеді.

Оқу сабақтарының барлық түрлерін өткізеді, курстық жəне дипломдық жұмысқа (жобаларға), 
магистранттардың жəне PhD докторанттардың ғылыми-зерттеу жұмыстарына жəне диссерта-
цияларына жетекшілікті жүзеге асырады.

Кафедраның қызметкерлері жүргізетін оқу сабақтарының сапасын бақылауды жүзеге 
асырады. 

 Кафедраның ғылыми-зерттеу жұмысын ұйымдастырады. Ғылыми зерттеулерді жүзеге 
асырады. Кафедра қызметкерлерінің ғылыми-зерттеу жұмысын орындауын қамтамасыз 
етеді. Кафедра білім алушыларының ғылыми-зерттеу жұмысын жүргізуін, оның ішінде ғылыми 
үйірмелер мен секциялардың қызметін қамтамасыз етеді. Кафедра пəндері бойынша аяқталған 
ғылыми-зерттеу жұмыстарын талқылауды жəне ғылыми зерттеу нəтижелерін оқу процесіне 
енгізуді ұйымдастырады. Берілген өкілеттіктер шегінде кафедра қызметкерлері мен білім 
алушыларының ғылыми-зерттеу жұмыстарын жариялауға ықпал етеді.

Оқу-əдістемелік материалдарды сапалы дайындауға жауапкершілікте болады. 
Ғылыми-практикалық, ғылыми-теориялық конференциялар, семинарлар, дөңгелек үстелдер 

мен кафедраның ғылыми жəне педагогикалық қызмет саласындағы басқа да іс-шараларын 
ұйымдастырады жəне өткізеді.

Кафедрада тəрбие жұмысының орындалуын ұйымдастырады жəне қамтамасыз етеді. 
Кафедра қызметкерлерінің жетекшілік ету жұмысын жəне тəрбие жұмысының басқа да түрлерін 
өткізуін қамтамасыз етеді.

Кафедраға бекітілген білім алушылар практикасының барлық түріне жетекшілік етеді. 
Кафедра пəндері бойынша білім алушылардың білімін бақылаудың барлық түрлерін өткізуді 
қамтамасыз етеді.

Кафедра қызметкерлерінің оқу, ғылыми, əдістемелік жұмыстары мəселелерін жəне білім 
алушылармен тəрбие жұмысын талқылау бойынша кафедра отырысын өткізеді.

Берілген өкілеттіктер шегінде кафедраның, факультеттің, білім беру ұйымының 
халықаралық ынтымақтастығын ұйымдастыруды, қолдауды жəне дамытуды қамтамасыз етеді. 
Кафедраның басқа да білім беру ұйымдарымен, ІІО-ның практикалық бөліністерімен жəне басқа 
да құқық қорғау органдарымен өзара іс-қимыл жасасуын қамтамасыз етеді.

Кафедрадағы мемлекеттік мүліктің сақталуын, оның тиімді жəне ұтымды пайдаланылуын 
қамтамасыз етеді. Берілген өкілеттіктер шегінде кафедраны тиісінше материалдық-техникалық 
қамтамасыз етуге, кафедраның қызметіне инновациялар енгізуге шаралар қабылдайды. 

Берілген өкілеттіктер шегінде кафедраның лауазымдарын білікті кадрлармен жасақтау, ка-
федра қызметкерлерінің біліктілігін ұдайы арттыру бойынша шаралар қабылдайды. Білім беру 
ұйымының кəсіби бағдар беру жұмысын ұйымдастыруға жəне жүргізуге қатысады. Кафедра 
қызметкерлерінің салықтарды жəне бюджетке басқа да міндетті төлемдерді уақтылы, толық 
жəне объективті декларациялауын қамтамасыз етеді.

Кафедрада қолайлы жəне қауіпсіз еңбек жағдайларын, жұмыс уақытының режимін, еңбек 
жəне қауіпсіздік техникасы талаптарын сақтауды қамтамасыз етеді. Құпиялылық режимін 
жəне оны кафедрада сақтауды, сондай-ақ қызметкерлердің қызметтік тəртіп пен заңдылықты 
сақтауын қамтамасыз етеді. Кафедрада сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жасасу 
жөніндегі жұмысты ұйымдастырады жəне өткізеді. 

Кафедра қызметінің сапасы мен тиімділігін қамтамасыз етеді. Кафедра қызметін жетілдіру 
бойынша ұсыныстар енгізеді.

Факультет, институт, білім беру ұйымы мен білім беру ұйымының ғылым кеңесіне кафедра 
қызметі туралы есеп береді.

31. Мыналарды: Қазақстан Республикасының заңдарын, жоғары жəне жоғары оқу орны-
нан кейінгі білім беру жүйесінің жұмыс істеу жəне даму мəселелерін регламенттейтін басқа да 
нормативтік құқықтық актілерді, білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандарттарын, 
тиісті мамандықтар мен мамандандыру бойынша оқу жоспарлары мен бағдарламаларын 
əзірлеу жəне бекіту тəртібін, оқу ісі бойынша құжаттама жүргізу қағидаларын, педагогика-
ны, физиологияны, психологияны, кəсіби оқыту əдістемесін, білім алушыларды оқыту мен 
тəрбиелеудің қазіргі заманғы нысандары мен əдістерін, экономика негіздерін, еңбек туралы 
заңнаманы, қауіпсіздік жəне өртке қарсы қорғау техникасын білуі қажет.

14-параграф. Кафедра бастығының орынбасары
32. Лауазымдық міндеттері: кафедра бастығымен бірлесіп кафедры қызметіне тікелей 

басшылық етуді жүзеге асырады. Кафедраның даму стратегиясын əзірлеуге жəне оны 
іске асыруға қатысады. Жетекшілік ететін бағыт (бағыттар) бойынша кафедра қызметін 
ұйымдастыруды, үйлестіруді жəне бақылауды жүзеге асырады.

Жетекшілік ететін бағыт (бағыттар) бойынша кафедраның бағдарламаларын, жоспарла-
рын, басқа да оқу-əдістемелік, ғылыми-əдістемелік құжаттарын əзірлеуді жəне оларды іске 
асыруды қамтамасыз етеді.

Оқу сабақтарының барлық түрлерін өткізеді, курстық жəне диплом жұмысына (жобаларға), 
магистранттардың жəне PhD докторанттардың ғылыми-зерттеу жұмыстарына жəне диссерта-
цияларына жетекшілік етуді жүзеге асырады.

Кафедраның қызметкерлері өткізетін оқу сабақтарының сапасын бақылауды жүзеге 
асырады.

Берілген өкілеттіктер шегінде кафедрада ғылыми-зерттеу жұмысын ұйымдастырады. 
Ғылыми зерттеулерді жүзеге асырады. Кафедра білім алушыларының ғылыми-зерттеу 
жұмысын жүргізуін, оның ішінде ғылыми үйірмелер мен секциялардың қызметін қамтамасыз 
етеді. Берілген өкілеттіктер шегінде кафедра қызметкерлері мен білім алушыларының ғылыми-
зерттеу жұмыстарын жариялауға ықпал етеді.

Кафедра бастығымен бірлесіп, ғылыми-практикалық, ғылыми-теориялық конференция-
лар, семинарлар, дөңгелек үстелдер мен кафедраның ғылыми жəне педагогикалық қызмет 
саласындағы басқа да іс-шараларын ұйымдастырады жəне өткізеді.

Берілген өкілеттіктер шегінде кафедрада тəрбие жұмысын орындауды ұйымдастырады 
жəне қамтамасыз етеді.

Кафедраға бекітілген білім алушылардың практикасының барлық түріне жетекшілік етеді. 
Кафедра пəндері бойынша білім алушылардың білімін бақылаудың барлық түрлерін өткізуді 
қамтамасыз етеді. 

Кафедра бастығымен бірлесіп, кафедраның, факультеттің, білім беру ұйымының 
халықаралық ынтымақтастығын ұйымдастыруды, қолдауды жəне дамыту қамтамасыз етеді. 
Кафедраның басқа да білім ұйымдарының ұқсас құрылымдарымен, сондай-ақ білім беру 
ұйымының пратикалық бөліністерімен жəне басқа да құқық қорғау органдарымен өзара іс-
қимыл жасасуын қамтамасыз етеді.

Кафедра бастығымен бірлесіп, кафедрадағы мемлекеттік мүліктің сақталуын, оның тиімді 
жəне ұтымды пайдаланылуын қамтамасыз етеді. Берілген өкілеттіктер шегінде кафедраны 
тиісінше материалдық-техникалық қамтамасыз ету, кафедраның қызметіне инновациялар 
енгізу бойынша шаралар қабылдайды. 

Кафедра бастығымен бірлесіп, кафедраның лауазымдарын білікті кадрлармен жасақтау, 
кафедра қызметкерлерінің біліктілігін ұдайы арттыру бойынша шаралар қабылдайды. Білім 
беру ұйымының кəсіби бағдар беру жұмысын ұйымдастыруға жəне жүргізуге қатысады. 

Кафедра бастығымен бірлесіп, кафедрада қолайлы жəне қауіпсіз еңбек жағдайларын, 
жұмыс уақыты режимін, еңбек жəне қауіпсіздік техникасы талаптарын сақтауды қамтамасыз 
етеді. Құпиялылық режимін жəне оның кафедрада сақталуын, сондай-ақ қызметкерлердің 
қызметтік тəртіп пен заңдылықты сақтауын қамтамасыз етеді. Кафедра бастығымен бірлесіп, 
кафедрада сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жасасу жөніндегі жұмысты ұйымдастырады 
жəне жүргізеді.

Жетекшілік ететін бағыт (бағыттар) бойынша кафедра қызметінің сапасы мен тиімділігін 
қамтамасыз етеді. Кафедра қызметін жетілдіру бойынша ұсыныстар енгізеді.

Кафедра бастығына жетекшілік ететін бағыт (бағыттар) бойынша кафедра қызметі ту-
ралы есеп береді.

33. Мыналарды: Қазақстан Республикасының заңдарын, жоғары жəне жоғары оқу орны-
нан кейінгі білім беру жүйесінің жұмыс істеу жəне даму мəселелерін регламенттейтін басқа да 
нормативтік құқықтық актілерді, білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандарттарын, 
тиісті мамандықтар мен мамандандыру бойынша оқу жоспарлары мен бағдарламаларын 
əзірлеу жəне бекіту тəртібін, оқу ісі бойынша құжаттама жүргізу қағидаларын, педагогика-
ны, физиологияны, психологияны, кəсіби оқыту əдістемесін, білім алушыларды оқыту мен 
тəрбиелеудің қазіргі заманғы нысандары мен əдістерін, экономика негіздерін, еңбек туралы 
заңнаманы, қауіпсіздік жəне өртке қарсы қорғау техникасын білуі қажет.

15-параграф. Профессор
34. Лауазымдық міндеттері: Кафедра қызметінің жеке бағытын (бағыттарын) үйлестіруді 

жүзеге асырады. Кафедраның даму стратегиясын əзірлеуге жəне іске асыруға қатысады. 
Оқу жылына жеке жұмыс жоспарын жəне оны орындау туралы есеп жасайды. Жетекшілік 

ететін бағыт (бағыттар) бойынша кафедраның бағдарламаларын, жоспарларын, оқу-əдісте ме-
лік, ғылыми-əдістемелік құжаттарын үйлестіреді жəне оларды əзірлеуге, іске асыруға қатысады. 

Оқу сабақтарының барлық түрлерін өткізеді, курстық жəне диплом жұмысына (жобаларға), 
магистранттардың жəне PhD докторанттардың ғылыми-зерттеу жұмыстарына жəне диссерта-
цияларына жетекшілікті жүзеге асырады. 

Кафедрадағы ғылыми-зерттеу жұмысын үйлестіреді. Ғылыми зерттеулерді жүзеге асыра-
ды. Кафедра білім алушыларының ғылыми-зерттеу жұмысына, оның ішінде ғылыми үйірмелер 
мен секцияларға жетекшілік етеді. Берілген өкілеттіктер шегінде қызметкерлердің жəне білім 
алушылардың ғылыми-зерттеу жұмыстарын жариялауға ықпал етеді. 

Ғылыми-практикалық, ғылыми-теориялық конференциялар, семинарлар, дөңгелек үстелдер 
мен ғылыми жəне педагогикалық қызмет саласында кафедраның басқа да іс-шараларын 
ұйымдастырып, өткізуге қатысады.

Кафедра қызметкерлеріне педагогикалық шеберлік пен кəсіби дағдыларды меңгеруде 
қажетті əдістемелік көмек көрсетеді. Кафедрадағы ғылыми-педагогикалық кадрлар даярлауға 
жетекшілік етеді. 

Берілген өкілеттіктер шегінде кафедрадағы тəрбие жұмысының орындалуын үйлестіреді.
Кафедраға бекітілген білім алушылардың практикасының барлық түрін ұйымдастырады 

жəне жетекшілік етеді. Бекітілген пəндер бойынша білім алушылардың білімін бақылаудың 
барлық түрлерін өткізуді қамтамасыз етеді. 

Кафедраның, факультеттің, білім беру ұйымының халықаралық ынтымақтастығын 
ұйымдастыруға, қолдауға жəне дамытуға қатысады. Кафедраның басқа да білім беру 
ұйымдарының ұқсас құрылымдарымен, сондай-ақ ІІО-ның практикалық бөліністерімен жəне 
басқа да құқық қорғау органдарымен өзара іс-қимыл жасасуын қамтамасыз етеді.

Берілген өкілеттіктер шегінде кафедрадағы мемлекеттік мүліктің сақталуын, оның тиімді 
жəне ұтымды пайдаланылуын қамтамасыз етеді. Кафедра қызметіне инновациялар енгізуге 
ықпалын тигізеді.

Білім беру ұйымының кəсіби бағдар беру жұмысына қатысады.
Жұмыс уақытының режимін, еңбекті қорғау жəне қауіпсіздік техникасы талаптарын сақтайды. 

Құпиялылық режимін, қызметтік тəртіп пен заңдылықты сақтайды. Кафедрада сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жасау жөніндегі жұмысқа қатысады.

Берілген өкілеттіктер шегінде жетекшілік ететін бағыт (бағыттар) бойынша кафедра 
қызме тінің сапасы мен тиімділігін қамтамасыз етеді. Кафедра қызметін жетілдіру бойынша 
ұсыныстар енгізеді.

Кафедра бастығына жетекшілік ететін бағыт (бағыттар) бойынша кафедра қызметі ту-
ралы есеп береді.

35. Мыналарды: Қазақстан Республикасының заңдарын, жоғары жəне жоғары оқу орны-
нан кейінгі білім беру жүйесінің жұмыс істеу жəне даму мəселелерін регламенттейтін басқа 
да нормативтік құқықтық актілерді, оқу жоспарларын əзірлеу тəртібін, əдістемелік, ғылыми-
əдістемелік, ғылыми-зерттеу жұмысын ұйымдастыруды, білім берудің мемлекеттік жалпыға 
міндетті стандарттарын, жетекшілік ететін пəндер бойынша білім саласындағы қазіргі жағдайды, 
оқу ісі бойынша құжаттама жүргізу қағидаларын, педагогиканы, физиологияны, психологияны, 
кəсіби оқыту əдістемесін, білім алушыларды оқыту мен тəрбиелеудің қазіргі заманғы нысандары 
мен əдістерін, қауіпсіздік жəне өртке қарсы қорғау техникасын білуі қажет.

16-параграф. Доцент
36. Лауазымдық міндеттері: жетекшілік ететін пəндер бойынша оқу, оқу-əдістемелік жəне 

ғылыми-зерттеу жұмысын жоспарлауды, ұйымдастыруды жəне бақылауды жүзеге асырады. 
Кафедраның даму стратегиясын əзірлеуге жəне іске асыруға қатысады.

Оқу жылына жеке жұмыс жоспарын жəне оны орындау туралы есепті жасайды. Бекітілген 
пəндер бойынша кафедраның бағдарламаларын, жоспарларын, оқу-əдістемелік, ғылыми-
əдістемелік құжаттарын үйлестіреді, оларды əзірлеуге жəне іске асыруға қатысады.

Оқу сабақтарының барлық түрлерін өткізеді, курстық жəне диплом жұмысына (жобаларға), 
магистранттардың жəне PhD докторанттардың ғылыми-зерттеу жұмыстарына жəне диссер-
тацияларына жетекшілік етеді.

Кафедраға бекітілген пəндер бойынша оқулықтар, оқу жəне оқу-əдістемелік құралдар дай-
ындау қызметін үйлестіреді жəне дайындауға қатысады.

Кафедрадағы ғылыми-зерттеу жұмысын үйлестіреді. Ғылыми зерттеулерді жүзеге асырады. 
Кафедрада білім алушылардың ғылыми-зерттеу жұмысына, оның ішінде ғылыми үйірмелер мен 
секциялар қызметіне жетекшілік етеді. Берілген өкілеттіктер шегінде кафедра қызметкерлерінің 
жəне білім алушылардың ғылыми-зерттеу жұмыстарын жариялауға ықпал етеді.

Ғылыми-практикалық, ғылыми-теориялық, ғылыми-əдістемелік конференциялар, семинар-
лар, дөңгелек үстелдер мен кафедраның ғылыми жəне педагогикалық қызмет саласындағы 
басқа да іс-шараларын ұйымдастыруға жəне өткізуге қатысады.

Кафедра қызметкерлеріне педагогикалық шеберлік пен кəсіби дағдыларды меңгеруде 
қажетті əдіс темелік көмек көрсетеді. Кафедрада ғылыми-педагогикалық кадрлар даярлауға 
қатысады.

Берілген өкілеттіктер шегінде білім алушылармен тəрбие жұмысын, оның ішінде кураторлық 
жұмысты жүзеге асырады.

Кафедраға бекітілген білім алушылардың практикасының барлық түрін ұйымдастырады 
жəне жетекшілік етеді. Бекітілген пəндер бойынша білім алушылардың білімдерін бақылаудың 
барлық түрлерін өткізуді қамтамасыз етеді.

Кафедраның, факультеттің, білім беру ұйымының халықаралық ынтымақтастығын 
ұйымдастыруға, қолдауға жəне дамытуға қатысады. Кафедраның басқа да білім ұйымдарының 
ұқсас құрылымдарымен, сондай-ақ ІІО-ның пратикалық бөліністерімен жəне басқа да құқық 
қорғау органдарымен өзара іс-қимыл жасасуын үйлестіреді жəне қатысады.

Берілген өкілеттіктер шегінде кафедрадағы мемлекеттік мүліктің сақталуын, оның тиімді 
жəне ұтымды пайдаланылуын қамтамасыз етеді. Кафедра қызметіне инновациялар енгізуге 
ықпал етеді.

Білім беру ұйымының кəсіби бағдар беру жұмысына қатысады.
Жұмыс уақытының режимін, еңбекті қорғау жəне қауіпсіздік техникасы талаптарын сақтайды. 

Құпиялылық режимін, қызметтік тəртіп пен заңдылықты сақтайды. Кафедрада сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жасау жөніндегі жұмысқа қатысады.

Берілген өкілеттіктер шегінде жетекшілік ететін пəндер бойынша кафедраның оқу, оқу-
əдістемелік жəне ғылыми-зерттеу жұмысының сапасы мен тиімділігін қамтамасыз етеді. 
Кафедра қызметін жетілдіру бойынша ұсыныстар енгізеді.

Кафедра бастығына жетекшілік ететін бағыт (бағыттар) бойынша кафедра қызметі ту-
ралы есеп береді.

37. Мыналарды: Қазақстан Республикасының заңдарын, жоғары жəне жоғары оқу орны-
нан кейінгі білім беру жүйесінің жұмыс істеу жəне даму мəселелерін регламенттейтін басқа 
да нормативтік құқықтық актілерді, оқу жоспарларын əзірлеу тəртібін, əдістемелік, ғылыми-
əдістемелік, ғылыми-зерттеу жұмысын ұйымдастыруды, білім берудің мемлекеттік жалпыға 
міндетті стандарттарын, жетекшілік ететін пəндер бойынша білім саласындағы қазіргі жағдайды, 
оқу ісі бойынша құжаттама жүргізу қағидаларын, педагогиканы, физиологияны, психологияны, 
кəсіби оқыту əдістемесін, білім алушыларды оқыту мен тəрбиелеудің қазіргі заманғы нысандары 
мен əдістерін, қауіпсіздік жəне өртке қарсы қорғау техникасын білуі қажет.

17-параграф. Аға оқытушы
38. Лауазымдық міндеттері: жеке оқу пəні бойынша немесе оқу сабақтарының жекелеген 

түрлері бойынша оқу жəне оқу-əдістемелік жұмыс жүргізеді. Кафедраның даму стратегиясын 
əзірлеуге жəне іске асыруға қатысады.

Жыл сайын жеке жұмыс жоспарын жəне оның орындалуы туралы есеп жасайды. Бекітілген 
оқу пəні немесе оқу сабақтарының түрлері бойынша кафедраның бағдарламаларын, жо-
спарларын, оқу-əдістемелік, ғылыми-əдістемелік құжаттарын əзірлейді жəне іске асырады.

Оқу сабақтарының барлық түрлерін өткізеді. Курстық жəне диплом жұмысына (жобаларға) 
жетекшілік етеді. Бекітілген пəндер бойынша оқулықтар, оқу жəне оқу-əдістемелік құралдар 
дайындауға қатысады.

Кафедрадағы ғылыми-зерттеу жұмысын үйлестіреді. Ғылыми зерттеулерді жүзеге асырады. 
Кафедрада білім алушылардың ғылыми-зерттеу жұмысына, оның ішінде ғылыми үйірмелер 
мен секциялар қызметіне жетекшілік етеді. Берілген өкілеттіктер шегінде білім алушылардың 
ғылыми-зерттеу жұмыстарын жариялауға ықпал етеді. 

Ғылыми-практикалық, ғылыми-теориялық, ғылыми-əдістемелік конференциялар, семинар-
лар, дөңгелек үстелдер мен кафедраның ғылыми жəне педагогикалық қызмет саласындағы 
басқа да іс-шараларын ұйымдастырұға жəне өткізуге қатысады.

Кафедра оқытушыларына педагогикалық шеберлік пен кəсіби дағдыларды меңгеруде 
қажетті əдістемелік көмек көрсетеді. 

Берілген өкілеттіктер шегінде білім алушылармен тəрбие жұмысын, оның ішінде жетекшілік 
ету жұмысты жүзеге асырады. 

Білім алушылар практикасының барлық түріне жетекшілік етеді. Бекітілген пəндер бойынша 
білім алушылардың білімдерін бақылаудың барлық түрлерін өткізуге қатысады. 

Кафедраның, факультеттің, білім беру ұйымының халықаралық ынтымақтастығын 
ұйымдастыруға, қолдауға жəне дамытуға қатысады. Кафедраның басқа да білім беру 
ұйымдарымен, сондай-ақ ІІО-ның практикалық бөліністерімен жəне басқа да құқық қорғау 
органдарымен өзара іс-қимыл жасасуын қамтамасыз етеді.

Берілген өкілеттіктер шегінде кафедрадағы мемлекеттік мүліктің сақталуын, оның тиімді 

(Соңы. Басы 15-бетте) 

(Соңы 17-бетте) 
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жəне ұтымды пайдаланылуын қамтамасыз етеді. Кафедра қызметіне инновациялар енгізуге 
ықпал етеді. 

Білім беру ұйымының кəсіби бағдар беру жұмысына қатысады. 
Жұмыс уақытының режимін, еңбекті қорғау жəне қауіпсіздік техникасы талаптарын сақтайды. 

Құпиялылық режимін, қызметтік тəртіп пен заңдылықты сақтайды. Кафедрада сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жасау жөніндегі жұмысқа қатысады.

Кафедра қызметін жетілдіру бойынша ұсыныстар енгізеді.
Кафедра басшылығына жетекшілік ететін бағыт (бағыттар) бойынша кафедра қызметі 

туралы есеп береді.
39. Мыналарды: Қазақстан Республикасының заңдарын, жоғары жəне жоғары оқу ор-

нынан кейінгі білім беру жүйесінің жұмыс істеу жəне даму мəселелерін регламенттейтін 
басқа да нормативтік құқықтық актілерді, өз бейіні бойынша оқу-ғылыми пəндерді, білім беру 
жүйелерін басқарудың теориясы мен əдістерін, оқу жоспарларын əзірлеу тəртібін, оқу ісі бой-
ынша құжаттама жүргізу қағидаларын, педагогиканы, физиологияны, психологияны, кəсіби 
оқыту əдістемесін, білім алушыларды оқыту мен тəрбиелеудің қазіргі заманғы нысандары мен 
əдістерін, еңбек туралы заңнаманы, қауіпсіздік жəне өртке қарсы қорғау техникасын білуі қажет.

18-параграф. Оқытушы
40. Лауазымдық міндеттері: оқу сабақтарының барлық түрлері бойынша оқу жəне оқу-

əдістемелік жұмыс жүргізеді. Кафедраның даму стратегиясын іске асыруға қатысады.
Оқу жылына жеке жұмыс жоспарын жəне оны орындау бойынша есеп жасайды. Кафедра 

профессорларының, доценттерінің, аға оқытушыларының басшылығымен өткізілетін оқу 
сабақтарының түрлері бойынша кафедраның бағдарламаларын, жоспарларын, оқу-əдістемелік, 
ғылыми-əдістемелік құжаттарын əзірлейді жəне іске асырады. 

Дəрістерді қоспағанда, оқу сабақтарының барлық түрлерін өткізеді. Курстық жұмысқа 
жетекшілік етеді. Кафедра профессорларының, доценттерінің, аға оқытушыларының 
басшылығымен өзі өткізетін оқу пəндері бойынша оқулықтар, оқу жəне оқу-əдістемелік 
құралдар дайындауға қатысады.

Кафедрадағы ғылыми-зерттеу жұмысына қатысады. Ғылыми зерттеулерді жүзеге асырады. 
Кафедрада білім алушылардың ғылыми-зерттеу жұмысына, оның ішінде ғылыми үйірмелер 
мен секциялар қызметіне жетекшілік етеді. Берілген өкілеттіктер шегінде білім алушылардың 
ғылыми-зерттеу жұмыстарын жариялауға ықпал етеді. 

Ғылыми-практикалық, ғылыми-теориялық, ғылыми-əдістемелік, конференциялар, семи-
нарлар, дөңгелек үстелдер мен ғылыми жəне педагогикалық қызмет саласында кафедраның 
басқа да іс-шараларын ұйымдастырады жəне өткізуге қатысады.

Берілген өкілеттіктер шегінде білім алушылармен тəрбие жұмысын, оның ішінде кураторлық 
жұмысты жүзеге асырады. 

Бекітілген пəндер бойынша білім алушыларды бақылауды өткізуге қатысады.
Кафедраның, факультеттің, ЖОО-ның халықаралық ынтымақтастығын ұйымдастыруға, 

қолдауға жəне дамытуға қатысады. Кафедраның басқа да білім ұйымдарымен, сондай-ақ 
ІІО-ның практикалық бөліністерімен жəне басқа да құқық қорғау органдарымен өзара іс-қимыл 
жасасуын қамтамасыз етеді.

Берілген өкілеттіктер шегінде кафедрадағы мемлекеттік мүліктің сақталуын, оның тиімді 
жəне ұтымды пайдаланылуын қамтамасыз етеді. 

Білім беру ұйымының кəсіби бағдар беру жұмысын ұйымдастыруға қатысады.
Жұмыс уақытының режимін, еңбекті қорғау жəне қауіпсіздік техникасы талаптарын сақтайды. 

Құпиялылық режимін, қызметтік тəртіп пен заңдылықты сақтайды. Кафедрада сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жасау жөніндегі жұмысқа қатысады.

Кафедра басшылығына жетекшілік ететін бағыт (бағыттар) бойынша кафедра қызметі 
туралы есеп береді.

41. Мыналарды: Қазақстан Республикасының заңдарын, жоғары жəне жоғары оқу орны-
нан кейінгі білім беру жүйесінің жұмыс істеу жəне даму мəселелерін регламенттейтін басқа 
да нормативтік құқықтық актілерді, білім беру жүйелерін басқарудың теориясы мен əдістерін, 
оқу жоспарларын əзірлеу тəртібін, оқу ісі бойынша құжаттама жүргізу қағидаларын, педагоги-
каны, физиологияны, психологияны, кəсіби оқыту əдістемесін, білім алушыларды оқыту мен 
тəрбиелеудің қазіргі заманғы нысандары мен əдістерін, еңбек туралы заңнаманы, қауіпсіздік 
жəне өртке қарсы қорғау техникасын білуі қажет.

3. ІІМ оқу орталықтарының ғылыми-педагогикалық қызметкерлері 
лауазымдарының біліктілік сипаттамалары

1-параграф. Оқу орталығының бастығы
42. Лауазымдық міндеттері: оқу орталығын тікелей басқаруды жүзеге асырады. Оқу 

орталығының мақсаттары мен даму стратегиясын айқындайды. 
Оқу орталығының оқу, ғылыми, қызметтік, қаржылық қызметіне жəне тылдық қамтамасыз 

ету бойынша қызметіне басшылық етеді. Оқу орталығының барлық құрылымдық бөліністерінің 
жұмысын жəне тиімді өзара іс-қимыл жасасуын ұйымдастырады. Барлық бағыттар бойынша 
оқу орталығы қызметінің сапасы мен тиімділігін қамтамасыз етеді.

Берілген өкілеттіктер шегінде бұйрықтар шығарады. Оқу орталығының оқу жоспарларын, 
бағдарламаларын жəне басқа да құжаттарын бекітеді.

Қызметтің жетекшілік ететін бағыты бойынша оқу орталығының басқа білім беру 
ұйымдарымен, ғылыми ұйымдармен, ІІО-ның практикалық бөліністерімен жəне басқа да құқық 
қорғау органдарымен өзара іс-қимыл жасасуын қамтамасыз етеді.

Мемлекеттік мүліктің сақталуын, оның тиімді жəне ұтымды пайдаланылуын қамтамасыз 
етеді. Оқу орталығын тиісінше материалдық-техникалық қамтамасыз етуге, оның ішінде ин-
новацияларды енгізу бойынша шаралар қабылдайды. Бюджет қаражатының ұтымды жəне 
тиімді жұмсалуын қамтамасыз етеді.

Берілген өкілеттіктер шегінде қызметкерлерді қабылдауды, ауыстыруды жəне қызметтен 
босатуды жүзеге асырады. Лауазымдарды білікті кадрлармен жасақтау, оқу орталығы 
қызметкерлерінің біліктілігін ұдайы арттыру бойынша шаралар қабылдайды. Оқу орталығы 
қызметкерлерінің салықтарды жəне бюджетке басқа да міндетті төлемдерді уақтылы, толық 
жəне объективті декларациялауын қамтамасыз етеді. Қызметкерлердің еңбекақысын уақтылы 
жəне толық төлеуді қамтамасыз етеді.

Қолайлы жəне қауіпсіз еңбек жағдайларын, жұмыс уақыты жəне демалыс режимінің, еңбекті 
қорғау жəне қауіпсіздік техникасы талаптарының сақталуын қамтамасыз етеді. Оқу орталығында 
құпиялылық режимін жəне оның сақталуын қамтамасыз етеді. Оқу орталығы қызметкерлерінің 
қызметтік тəртіп пен заңдылықты сақтауын қамтамасыз етеді. Оқу орталығында сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жасау жөніндегі жұмысты ұйымдастырады жəне жүргізеді. 

Сотта, сондай-ақ басқа да мемлекеттік органдарда, ведомстволар мен мекемелерде оқу 
орталығының мүддесін білдіреді. Бұл ретте оқу орталығының атынан сенімхатсыз əрекет етеді.

Оқу орталығының қызметі туралы ІІМ-ге есеп береді.
43. Мыналарды: Қазақстан Республикасының заңдарын, білім алушыларды оқыту жəне 

тəрбиелеу мəселелері жөніндегі басқа да нормативтік құқықтық актілерді, педагогика жəне 
психо логия негіздерін, қазіргі заманғы педагогикалық ғылым мен практиканың жетістіктерін, 
бас қару дың инновациялық əдістерін, экономика негіздерін, қаржы-шаруашылық қызметі мə-
селелерін, еңбек туралы заңнаманы, қауіпсіздік жəне өртке қарсы қорғау техникасын білуі қажет.

2-параграф. Оқу орталығы бастығының орынбасары
44. Лауазымдық міндеттері: Оқу орталығы қызметінің жекелеген бағытына тікелей 

басшылықты жүзеге асырады. Жетекшілік ететін бағыт бойынша оқу орталығының даму стра-
тегиясын əзірлеуді жəне іске асыруды ұйымдастырады.

Оқу орталығының тиісті құрылымдық бөліністерінің қызметін ағымдағы жəне перспективалық 
жоспарлауды қамтамасыз етеді. Берілген өкілеттіктер шегінде оқу орталығы қызметінің тиісті 
бағыты бойынша бағдарламаларды, жоспарларды жəне басқа да құжаттарды дайындауды 
жəне орындауды қамтамасыз етеді. Жетекшілік ететін бағыт бойынша оқу орталығы мен оның 
құрылымдық бөліністері қызметінің сапасы мен тиімділігін қамтамасыз етеді. Жетекшілік ететін 
бағыт бойынша оқу орталығының қызметін жетілдіру бойынша ұсыныстар енгізеді.

Жетекшілік ететін қызмет бағыты бойынша оқу орталығының басқа білім беру 
ұйымдарымен, ғылыми ұйымдармен, ІІО-ның практикалық бөліністерімен жəне басқа да құқық 
қорғау органдарымен өзара іс-қимыл жасасуын қамтамасыз етеді.

Мемлекеттік мүліктің сақталуын, оның тиімді жəне ұтымды пайдаланылуын қамтамасыз 
етеді. Берілген өкілеттіктер шегінде оқу орталығының сеніп тапсырылған құрылымдық 
бөліністерін (жетекшілік ететін қызмет бағыты бойынша) тиісінше материалдық-техникалық 
қамтамасыз етуге шаралар қабылдайды. Берілген өкілеттіктер шегінде сеніп тапсырылған 
бөліністердің қызметіне инновациялар енгізуге шаралар қабылдайды. Сеніп тапсырылған 
құрылымдық бөліністердің (жетекшілік ететін қызмет бағыты бойынша) бюджет қаражатын 
ұтымды жəне тиімді жұмсауын қамтамасыз етеді. 

Берілген өкілеттіктер шегінде сеніп тапсырылған бөліністердегі лауазымдарды білікті 
кадрлармен жасақтау бойынша шаралар, қызметкерлердің біліктілігін үнемі арттыру бойын-
ша шаралар қабылдайды. Оқу орталығының сеніп тапсырылған бөліністері қызметкерлерінің 
салықтарды жəне бюджетке басқа да міндетті төлемдерді уақтылы, толық жəне объективті 
декларациялауын қамтамасыз етеді.

Оқу орталығының сеніп тапсырылған бөліністерінде қолайлы жəне қауіпсіз еңбек жағдай-
ларын, жұмыс уақытының жəне демалыс режимін, еңбекті қорғау жəне техника қауіпсіздігі 
талаптарының сақталуын қамтамасыз етеді. Құпиялылық режимін жəне оның сеніп тапсырылған 
бөліністерде сақталуын қамтамасыз етеді. Сеніп тапсырылған бөлініс қызметкерлерінің 
қызметтік тəртіп пен заңдылықты сақтауын қамтамасыз етеді. Оқу орталығының бастығымен 
бірлесіп, оқу орталығында сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жасау жөніндегі жұмысты 
ұйымдастырады жəне жүргізеді. 

Сотта, сондай-ақ басқа да мемлекеттік органдарда, ведомстволар мен мекемелерде оқу 
орталы ғының мүддесін білдіреді. Бұл ретте сенімхаттың немесе оқу орталығы бастығының 
бұйрығы негізінде əрекет етеді.

Сеніп тапсырылған құрылымдық бөліністердің қызметі туралы оқу орталығының бастығына 
есеп береді. 

45. Мыналарды: Қазақстан Республикасының заңдарын, білім алушыларды оқыту жəне 
тəрбиелеу мəселелері жөніндегі басқа да нормативтік құқықтық актілерді, педагогика жəне 
психо логия негіздерін, қазіргі заманғы педагогикалық ғылым мен практиканың жетістіктерін, 
басқару дың инновациялық əдістерін, экономика негіздерін, қаржы-шаруашылық қызметі мəсе-
лелерін, еңбек туралы заңнаманы, қауіпсіздік жəне өртке қарсы қорғау техникасын білуі қажет.

3-параграф. Цикл бастығы
46. Лауазымдық міндеттері: циклға тікелей басшылық етуді жүзеге асырады. Циклдың даму 

стратегиясын əзірлеуді жəне іске асыруды қамтамасыз етеді. Цикл қызметкерлерінің арасында 
еңбек жүктемесі мен міндеттерді бөледі.

Циклдың бағдарламаларын, жоспарларын, басқа да оқу-əдістемелік, ғылыми-əдістемелік 
құжаттарын жəне цикл қызметкерлерінің жеке жұмыс жоспарларын əзірлеуді жəне іске асы-
руды қамтамасыз етеді. Осы құжаттарға қол қояды.

Оқытудың барлық нысандары бойынша оқу сабақтарының барлық түрлерін өткізуді ұйым-
дастырады. Оқу сабақтарының барлық түрлерін өткізеді. Өткізілетін оқу сабақтарының сапасын 
бақылауды жүзеге асырады.

Циклдың ғылыми-зерттеу жұмысын ұйымдастырады.
Конференциялар, семинарлар, дөңгелек үстелдер мен оқу орталығының басқа да іс-

шараларын ұйымдастыруға жəне өткізуге қатысады.
Тəрбие жұмысын ұйымдастырады жəне оның орындалуын қамтамасыз етеді. Білім 

алушылар мен жетекшілік ету жұмысы мен басқа да тəрбиелік іс-шаралардың өткізуін 
қамтамасыз етеді.

Цикл пəндері бойынша сынақтар өткізуді, сондай-ақ білім алушылардың білімін аралық 
бақылауды қамтамасыз етеді.

Қызметкерлердің оқу, ғылыми, əдістемелік жұмысының жəне білім алушылармен тəрбие 
жұмысын жүргізудің жоспарланған жəне ағымдағы мəселелерін талқылау бойынша цикл 
қызметкерлерімен кеңес өткізеді.

Берілген өкілеттіктер шегінде цикл қызметінің желісі бойынша оқу орталығының 
халықаралық ынтымақтастығын ұйымдастыруды, қолдауды жəне дамытуды қамтамасыз етеді.

Циклдағы мемлекеттік мүліктің сақталуын, оның тиімді жəне ұтымды пайдаланылуын 
қамтамасыз етеді. Берілген өкілеттіктер шегінде циклды тиісінше материалдық-техникалық 
қамтамасыз етуге, циклдың қызметіне инновациялар енгізуге шаралар қабылдайды. 

Берілген өкілеттіктер шегінде циклдың лауазымдарын білікті кадрлармен жасақтау, 
цикл қызметкерлерінің біліктілігін ұдайы арттыру бойынша шаралар қабылдайды. Цикл 
қызметкерлерінің салықтарды жəне бюджетке басқа да міндетті төлемдерді уақтылы, толық 
жəне объективті декларациялауын қамтамасыз етеді.

Циклда қолайлы жəне қауіпсіз еңбек жағдайларын, жұмыс уақыты жəне демалыс режимін, 
еңбек жəне қауіпсіздік техникасы талаптарын сақтауды қамтамасыз етеді. Құпиялылық режимін 
жəне оны сақтауды, сондай-ақ қызметкерлердің қызметтік тəртіп пен заңдылықты сақтауын 
қамтамасыз етеді. Цикл қызметкерлерінің арасында сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл 
жасау жөніндегі жұмысты ұйымдастырады жəне жүргізеді.

Цикл қызметінің сапасы мен тиімділігін қамтамасыз етеді. Цикл қызметін жетілдіру бой-
ынша ұсыныстар енгізеді.

Оқу орталығының басшылығына цикл қызметі туралы есеп береді.
47. Мыналарды: Қазақстан Республикасының заңдарын, білім алушыларды оқыту жəне 

тəрбиелеу мəселелері жөніндегі басқа да нормативтік құқықтық актілерді, оқу жоспарлары мен 
бағдарламаларын əзірлеу жəне бекіту тəртібін, білім беру жүйелерін басқарудың теориясы 
мен əдістерін, оқу ісі бойынша құжаттама жүргізу қағидаларын, педагогиканы, физиологияны, 
психологияны, кəсіби оқыту əдістемесін, білім алушыларды оқыту мен тəрбиелеудің қазіргі 
заманғы нысандары мен əдістерін, еңбек туралы заңнаманы, қауіпсіздік жəне өртке қарсы 
қорғау техникасын білуі қажет. 

4-параграф. Циклдың аға оқытушысы
48. Лауазымдық міндеттері: жетекшілік ететін оқу пəндері бойынша оқу жəне оқу-əдістемелік 

жұмыс жүргізеді. Циклдың даму стратегиясын əзірлеуге жəне оны іске асыруға қатысады.
Жыл сайын жеке жұмыс жоспарын жасайды. Жетекшілік ететін оқу пəндері бойынша 

циклдың бағдарламаларын, жоспарларын, басқа да оқу-əдістемелік, ғылыми-əдістемелік 
құжаттарын əзірлейді жəне оларды іске асырады.

Оқу сабақтарының барлық түрлерін өткізеді.
Циклдың ғылыми-зерттеу жұмысына қатысады.
Конференциялар, семинарлар, дөңгелек үстелдер мен оқу орталығының басқа да іс-

шараларын ұйымдастыруға жəне өткізуге қатысады.
Цикл оқытушылары өткізетін оқу сабақтарының сапасын бақылауды жүзеге асырады. 

Циклдың оқытушыларына педагогикалық шеберлік пен кəсіби дағдыларды меңгеруде қажетті 
əдістемелік көмек көрсетеді. 

Білім алушылармен тəрбие жұмысын, оның ішінде жетекшілік ету жұмысын жүзеге асырады. 
Цикл пəндері бойынша сынақтар өткізуге, сондай-ақ білім алушылардың білімін аралық 

бақылауға қатысады.
Берілген өкілеттіктер шегінде циклдағы мемлекеттік мүліктің сақталуына, оны тиімді жəне 

ұтымды пайдалануға шаралар қабылдайды. Цикл қызметіне иновациялар енгізуге ықпал етеді.
Жұмыс уақытының режимін, еңбекті қорғау жəне қауіпсіздік техникасы талаптарын сақтайды. 

Құпиялылық режимін, қызметтік тəртіп пен заңдылықты сақтайды. Цикл қызметкерлерінің арасында 
сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жасау жөніндегі жұмысты ұйымдастырады жəне жүргізеді.

Цикл қызметін жетілдіру бойынша ұсыныстар енгізеді.
Цикл бастығына қызметі туралы есеп береді.
49. Мыналарды: Қазақстан Республикасының заңдарын, білім алушыларды оқыту жəне 

тəрбиелеу мəселелері жөніндегі басқа да нормативтік құқықтық актілерді, өз бейіні бойынша 
оқу пəндерін, білім беру жүйелерін басқарудың теориясы мен əдістерін, оқу жоспарларын 
əзірлеу тəртібін, оқу ісі бойынша құжаттама жүргізу қағидаларын, педагогиканы, физиоло-
гияны, психологияны, кəсіби оқыту əдістемесін, білім алушыларды оқыту мен тəрбиелеудің 
қазіргі заманғы нысандары мен əдістерін, еңбек туралы заңнаманы, қауіпсіздік жəне өртке 
қарсы қорғау техникасын білуі қажет. 

5-параграф. Цикл оқытушысы
50. Лауазымдық міндеттері: жеке оқу пəні бойынша оқу жəне оқу-əдістемелік жұмыс 

жүргізеді. Циклдың даму стратегиясын іске асыруға қатысады. 
Жыл сайын жеке жұмыс жоспарын жасайды. Цикл бастығының жəне циклдың аға 

оқытушыларының басшылығымен өткізілетін оқу пəні бойынша циклдың бағдарламаларын, 
жоспарларын, басқа да оқу-əдістемелік, ғылыми-əдістемелік құжаттарын əзірлейді жəне 
оларды іске асырады. 

Дəрістерді қоспағанда, оқу сабақтарының барлық түрлерін өткізеді. 
Циклдың ғылыми-зерттеу жұмысына қатысады.
Конференциялар, семинарлар, дөңгелек үстелдер мен оқу орталығының басқа да іс-

шараларын ұйымдастыруға жəне өткізуге қатысады.
Берілген өкілеттіктер шегінде білім алушылармен тəрбие жұмысын, оның ішінде жетекшілік 

ету жұмысын жүзеге асырады. 
Цикл пəндері бойынша сынақтар өткізуге, сондай-ақ білім алушылардың білімін аралық 

бақылауға қатысады.
Берілген өкілеттіктер шегінде циклдағы мемлекеттік мүліктің сақталуына шаралар 

қабылдайды, оның тиімді жəне ұтымды пайдаланылуын қамтамасыз етеді. Цикл қызметіне 
инновациялар енгізуге ықпал етеді. 

Жұмыс уақытының режимін, еңбекті қорғау жəне қауіпсіздік техникасы талаптарын сақтайды. 
Құпиялылық режимін, қызметтік тəртіп пен заңдылықты сақтайды. Цикл қызметкерлерінің ара-
сында сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жасау жөніндегі жұмысқа қатысады.

Цикл қызметін жетілдіру бойынша ұсыныстар енгізеді.
Цикл бастығына қызметі туралы есеп береді.
51. Мыналарды: Қазақстан Республикасының заңдарын, білім алушыларды оқыту жəне 

тəрбиелеу мəселелері жөніндегі басқа да нормативтік құқықтық актілерді, өз бейіні бойынша 
оқу пəндерін, білім беру жүйелерін басқарудың теориясы мен əдістерін, оқу жоспарларын 
əзірлеу тəртібін, оқу ісі бойынша құжаттама жүргізу қағидаларын, педагогиканы, физиоло-
гияны, психологияны, кəсіби оқыту əдістемесін, білім алушыларды оқыту мен тəрбиелеудің 
қазіргі заманғы нысандары мен əдістерін, еңбек туралы заңнаманы, қауіпсіздік жəне өртке 
қарсы қорғау техникасын білуі қажет. 

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2016 жылғы 19 
ақпанда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №13144 
болып енгізілді.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
ІШКІ ІСТЕР МИНИСТРЛІГІНІҢ БҰЙРЫҒЫ

2016 жылғы 26 қаңтар                 №74            Астана қаласы

«Жол жүрісі қауіпсіздігін қамтамасыз ету саласындағы 
мемлекеттік көрсетілетін қызметтер стандарттарын бекіту 
туралы» Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрінің 

2015 жылғы 14 сәуірдегі № 341 бұйрығына өзгерістер енгізу 
туралы

«Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер туралы» Қазақстан Республикасының 2013 жылғы 
15 сəуірдегі Заңының 10-бабының 1) тармақшасына сəйкес бұйырамын:

1. «Жол жүрісі қауіпсіздігін қамтамасыз ету саласындағы мемлекеттік көрсетілетін қызметтер 
стандарттарын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрінің 2015 жылғы 14 
сəуірдегі № 341 бұйрығына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 
11112 болып тіркелді, «Əділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде 2015 жылғы 10 маусымда 
жарияланған) мынадай өзгерістер енгізілсін:

1) көрсетілген бұйрықпен бекітілген «Көлік құралының сəйкестендіру нөмірі бойынша 
көлік құралдарының жекелеген түрлерін мемлекеттік тіркеу жəне есепке алу» мемлекеттік 
көрсетілетін қызмет стандарты осы бұйрыққа 1-қосымшаға сəйкес жаңа редакцияда жазылсын;

2) көрсетілген бұйрықпен бекітілген «Жүргізуші куəліктерін беру» мемлекеттік көрсетілетін 
қызмет стандарты осы бұйрыққа 2-қосымшаға сəйкес жаңа редакцияда жазылсын;

2. Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің Əкімшілік полиция комитеті:
1) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуді;
2) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркегеннен 

кейін күнтізбелік он күн ішінде оның көшірмесін мерзімді баспа басылымдарында жəне «Əділет» 
ақпараттық-құқықтық жүйесінде ресми жариялауға жолдауды;

3) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркегеннен 
кейін күнтізбелік он күн ішінде Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің 
эталондық бақылау банкінде орналастыру үшін оның көшірмесін Қазақстан Республикасы 
Əділет министрлігінің «Республикалық құқықтық ақпарат орталығы» шаруашылық жүргізу 
құқығындағы республикалық мемлекеттік кəсіпорнына жолдауды;

4) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркегеннен 
кейін күнтізбелік он күн ішінде Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің ресми ин-
тернет-ресурсында жəне мемлекеттік органдардың интранет-порталында орналастыруды;

5) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркегеннен 
кейін күнтізбелік он күн ішінде осы бұйрықтың 2), 3) жəне 4) тармақшаларында көзделген іс-
шаралардың орындалуы туралы мəліметтерді Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің 
Заң департаментіне ұсынуды қамтамасыз етсін. 

3. Облыстардың, Алматы мен Астана қалалары ішкі істер департаменттерінің бастықтары: 
1) ішкі істер органдары жеке құрамының осы бұйрықты зерделеуін жəне талаптарын 

сақтауын қамтамасыз етсін;
2) ішкі істер органдарының жұмысын осы бұйрықтың талаптарына сəйкес ұйымдастырсын.
4. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау Ішкі істер министрінің орынбасары Е.З.Тургумбаевқа 

жəне Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің Əкімшілік полиция комитетіне 
(И.В.Лепеха) жүктелсін.

5. Осы бұйрық 2016 жылғы 1 наурыздан бастап қолданысқа енгізіледі жəне ресми жа-
риялануы тиіс. 

Қазақстан Республикасының Ішкі істер министрі полиция генерал-полковнигі 
Қ.ҚАСЫМОВ

 «КЕЛІСІЛДІ» 
Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму 
министрінің міндетін атқарушы 
____________ Ж.Қасымбек 
2016 жылғы 27 қаңтар

«КЕЛІСІЛДІ»
Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика министрі 
____________ Е.Досаев
2016 жылғы 1 ақпан

Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрінің 
2016 жылғы 26 қаңтардағы №74 бұйрығына 1-қосымша

Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрінің 
2015 жылғы 14 сəуірдегі №341 бұйрығымен бекітілген 

«Көлік құралының сəйкестендіру нөмірі бойынша көлік құралдарының 
жекелеген түрлерін мемлекеттік тіркеу жəне есепке алу» мемлекеттік 

көрсетілетін қызмет стандарты

1. Жалпы ережелер
1. «Көлік құралының сəйкестендіру нөмірі бойынша көлік құралдарының жекелеген түрлерін 

мемлекеттік тіркеу жəне есепке алу» мемлекеттік көрсетілетін қызметі (бұдан əрі – мемлекеттік 
көрсетілетін қызмет).

2. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартын Қазақстан Республикасының Ішкі істер 
министрлігі (бұдан əрі – Министрлік) əзірледі.

3. Мемлекеттік қызметті Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің аумақтық 
бөліністері (бұдан əрі – көрсетілетін қызметті беруші) көрсетеді.

Құжаттарды қабылдау жəне мемлекеттік қызмет көрсету нəтижелерін беру:
1) ішкі істер органдарының тіркеу-емтихан бөліністері (бұдан əрі – ТЕБ);
2) «Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы» коммерциялық емес 

акционерлік қоғамы (бұдан əрі ‒ Мемлекеттік корпорация) арқылы жүзеге асырылады.
2. Мемлекеттік қызметті көрсету тəртібі

4. Мемлекеттік қызметті көрсету мерзімдері:
1) ТЕБ-те:
құжаттар пакетін тапсырған сəттен бастап – 6 сағат;
қажетті құжаттарды тапсыру үшін күтудің рұқсат етілген ең ұзақ уақыты – 20 минут;
бір көрсетілетін қызметті алушының құжаттарын қабылдаудың рұқсат етілген ең ұзақ 

уақыты – 20 минут;
2) Мемлекеттік корпорацияға жүгінген кезде:
құжаттар пакетін тапсырған сəттен бастап – 2 сағат;
электрондық кезек талонын алған сəттен бастап құжаттарды тапсырғанға дейін кезек күтудің 

рұқсат етілген ең ұзақ уақыты – 20 минут;
Мемлекеттік корпорация жұмыскерінің бір өтінімді ресімдеуіне рұқсат етілген ең ұзақ 

уақыт – 20 минут.
Көрсетілетін қызметті беруші көрсетілетін қызметті алушының құжаттарын алған сəттен 

бастап ұсынылған құжаттардың толықтығын тексереді. 
Ұсынылған құжаттардың толық болмауы фактісі анықталған жағдайда көрсетілетін қызметті 

беруші құжаттарды қабылдаудан жазбаша дəлелді бас тарту береді.
5. Мемлекеттік қызмет көрсету нысаны: қағаз түрінде.
6. Мемлекеттік қызмет көрсету нəтижесі – көлік құралын тіркеу туралы куəлік (бұдан əрі 

– КҚТК) жəне/немесе мемлекеттік тіркеу нөмірлік белгісін (бұдан əрі – МТНБ) беру, КҚТК-
ға есептен шығарылғаны туралы белгі не болмаса осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет 
стандартының 11-тармағында көзделген жағдайлар мен негіздемелер бойынша мемлекеттік 
қызмет көрсетуден бас тарту туралы дəлелді жауап болып табылады.

Мемлекеттік қызмет көрсету нəтижесін ұсыну нысаны қағаз түрінде. Мемлекеттік қызмет 
көрсету нəтижесі көрсетілетін қызметті алушыға немесе (жеке тұлғалар үшін нотариаттық 
расталған) сенімхат негізінде əрекет ететін оның өкіліне жеке басты куəландыратын құжатты 
көрсеткен кезде беріледі.

7. Мемлекеттік қызмет ақылы түрде көрсетіледі.
Мемлекеттік баж «Салық жəне бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер тура-

лы» Қазақстан Республикасы Кодексінің (бұдан əрі – Салық кодексі) 540-бабына сəйкес:
1) КҚТК беру үшін – ең төменгі айлық есептік көрсеткіштің (бұдан əрі – АЕК) 125 пайызын;
2) автомобильге МТНБ – АЕК-нің 280 пайызын; 
3) автомобильге (олар үшін мемлекеттік баж көлемі 280 пайызды құрайтын мемлекеттік 

органдардың қарамағындағы көлік құралдарының МТНБ-ны қоспағанда) 100, 111, 200, 222, 
300, 333, 400, 444, 500, 555, 600, 666, 700, 800, 888, 900, 999 цифрлық белгісіндегі МТНБ үшін 
– АЕК-нің 13 700 пайызын;

4) автомобильге (олар үшін мемлекеттік баж көлемі 280 пайызды құрайтын мемлекеттік 
органдардың қарамағындағы көлік құралдарының МТНБ-ны қоспағанда) 001, 002, 003, 004, 
005, 006, 007, 008, 009, 777 цифрлық белгісіндегі МТНБ үшін – АЕК-нің 22 800 пайызын;

5) мотокөлікке, автомобиль тіркемесіне МТНБ – АЕК-нің 140 пайызын;
6) «Транзит» МТНБ – АЕК-нің 35 пайызын құрайды.
Салық кодексінің 456-бабына сəйкес көлік құралдарын мемлекеттік тіркеу үшін мемлекеттік алым: 
механикалық көлік құралын (бастапқы мемлекеттік тіркеу жүргізілетін көлік құралын 

қоспағанда) немесе тіркемені мемлекеттік тіркеу үшін – АЕК-нің 0,25 пайызын;
гибридті көлік құралдарын қоспағанда, электр қозғалтқыштары бар, жолаушыларды тасы-

малдау үшін пайдаланылатын жəне жүргізуші орнынан басқа, отыруға арналған орын саны 
сегізден аспайтын, М1 санатындағы механикалық көлік құралдарын ‒ жеңіл автомобильдерді 
(бұдан əрі ‒ М1) бастапқы мемлекеттік тіркеу үшін:

шығарылған жылын қоса алғанда, 1 жылға дейін – АЕК-нің 0,25 пайызын; 
шығарылған жылын қоса алғанда, 1 жылдан 3 жылға дейін – 25 АЕК;
шығарылған жылын қоса алғанда, 3 жылдан асқан – 250 АЕК;
электр қозғалтқышы бар көлік құралдарын қоспағанда, М1 санатындағы механикалық көлік 

құралдарын бастапқы мемлекеттік тіркеу үшін:
шығарылған жылын қоса алғанда, 1 жылға дейін – АЕК-нің 0,25 пайызын; 
шығарылған жылын қоса алғанда, 1 жылдан 3 жылға дейін – 50 АЕК;
шығарылған жылын қоса алғанда, 3 жылдан асқан – 500 АЕК;
жолаушыларды тасымалдау үшін пайдаланылатын, жүргізуші орнынан басқа, отыруға 

арналған орын саны сегізден асатын, техникалық рұқсат етілген барынша жоғары массасы 5 
тоннадан аспайтын ‒ М2 санатындағы, жолаушыларды тасымалдау үшін пайдаланылатын, 
жүргізуші орнынан басқа, отыруға арналған орын саны сегізден асатын, техникалық рұқсат 
етілген барынша жоғары массасы 5 тоннадан асатын ‒ М3 санатындағы, жүктерді тасымалдауға 
арналған, 3,5 тоннадан аспайтын техникалық рұқсат етілген барынша жоғары массасы бар ‒ N1 
санатындағы, жүктерді тасымалдауға арналған, 3,5 тоннадан асатын, бірақ 12 тоннадан аспай-
тын техникалық рұқсат етілген барынша жоғары массасы бар ‒ N2 санатындағы жəне жүктерді 
тасымалдауға арналған, 12 тоннадан асатын техникалық рұқсат етілген барынша жоғары мас-
сасы бар ‒ N3 санатындағы механикалық көлік құралдарын бастапқы мемлекеттік тіркеу үшін:

шығарылған жылын қоса алғанда, 1 жылға дейін – АЕК-нің 0,25 пайызын; 
шығарылған жылын қоса алғанда, 1 жылдан 3 жылға дейін – 240 АЕК;
шығарылған жылын қоса алғанда, 3 жылдан 5 жылға дейін – 350 АЕК;
шығарылған жылын қоса алғанда, 5 жылдан асқан – 2500 АЕК құрайды.
Мемлекеттік баж екінші деңгейдегі банктер мен жекелеген банк операциялары түрлерін 

жүзеге асыратын ұйымдар арқылы қолма-қол немесе қолма-қол емес тəсілмен төленеді.
Мемлекеттік корпорацияда жəне порталда мемлекеттік бажды төлеу «электрондық үкімет» 

порталының төлем шлюзі (бұдан əрі – ЭҮТШ) арқылы жүргізіледі.
Салық кодексінің 546-бабына сəйкес автомобильге, автомобиль тіркемесіне, мотокөлікке 

мемлекеттік тіркеу нөмірлік белгісін беру кезінде мемлекеттік баж төлеуден:
Кеңес Одағының батырлары, Социалистік Еңбек ерлері, Даңқ орденінің үш дəрежесімен 

жəне Еңбек Даңқы орденінің үш дəрежесімен, «Алтын Қыран», «Отан» ордендерімен 
наградталған, «Халық қаһарманы», «Қазақстанның Еңбек Ері» атақтарын алған адамдар;

Ұлы Отан соғысына қатысушылар жəне оларға теңестірілген адамдар, Ұлы Отан соғысы 
жылдары тылдағы жанқиярлық еңбегі мен мінсіз əскери қызметі үшін бұрынғы КСР Одағының 
ордендерімен жəне медальдарымен наградталған адамдар, 1941 жылғы 22 маусым мен 1945 
жылғы 9 мамыр аралығында кемінде алты ай жұмыс істеген (қызмет еткен) жəне Ұлы Отан 
соғысы жылдары тылдағы жанқиярлық еңбегі мен мінсіз əскери қызметі үшін бұрынғы КСР 
Одағының ордендерімен жəне медальдарымен наградталмаған адамдар, мүгедектер, сондай-
ақ бала жастан мүгедектердің ата-анасының бірі;

Чернобыль апатының салдарынан зардап шеккен азаматтар босатылады.
8. Жұмыс кестесі:
1) ТЕБ – Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына сəйкес демалыс жəне мереке 

күндерінен басқа, сейсенбіден бастап сенбіге дейін (сейсенбі – жұма: сағат 09.00-ден бастап 
сағат 18.30-ға дейін, түскі үзіліс сағат 13.00-ден бастап сағат 14.30-ға дейін, сенбі: сағат 08-
00-ден бастап сағат 16-00-ге дейін, түскі үзіліс сағат 12-00-ден бастап сағат 13-00-ге дейін);

Құжаттарды қабылдау жəне мемлекеттік қызмет көрсету нəтижесін беру сейсенбіден ба-
стап жұмаға дейін 13.00-ден бастап сағат 14.30-ға дейінгі түскі үзіліспен сағат сағат 9.00-ден 
17.30-ға дейін, ал сенбі сағат 12-00-ден бастап сағат 13-00-ге дейінгі түскі үзіліспен сағат 08-
00-ден бастап сағат 15-00-ге дейін жүзеге асырылады. 

Мемлекеттік қызмет алдын ала жазылусыз жəне жеделдетіп қызмет көрсетусіз кезек 
тəртібімен көрсетіледі.

2) Мемлекеттік корпорация – еңбек заңнамасына сəйкес демалыс жəне мереке күндерінен 
басқа, дүйсенбіден бастап сенбіні қоса алғанда, сағат 09-00-ден бастап сағат 20-00-ге дейін 
үзіліссіз жүзеге асырылады.

Құжаттарды қабылдау түскі үзіліссіз сағат сағат 9.00-ден 18-00-ға дейін, мемлекеттік 
қызмет көрсету нəтижесін беру сағат 09-00-ден бастап сағат 20-00-ге дейін жүзеге асырылады. 

Мемлекеттік қызмет жеделдетіп қызмет көрсетусіз «электрондық кезек» тəртібімен 
көрсетіледі.

9. Көрсетілетін қызметті алушы (не сенімхат бойынша оның өкілі) ТЕБ-ке жүгінген кезде 
мемлекеттік қызметті көрсету үшін ұсынылатын құжаттардың тізбесі:

1) көлік құралын мемлекеттік тіркеу үшін:
Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрінің 2014 жылғы 2 желтоқсандағы № 862 

бұйрығымен (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 10056 болып 
тіркелген) (бұдан əрі ‒ № 862 бұйрық) бекітілген Көлiк құралының сəйкестендіру нөмірі бойын-
ша көлік құралдарының жекелеген түрлерiн мемлекеттiк тiркеу жəне есепке алу қағидаларына 
қосымшаға сəйкес нысан бойынша көлік құралын тіркеу (есептен шығару) актісі (бұдан əрі ‒ акт); 

жеке басты куəландыратын құжат (жеке тұлғаны сəйкестендіру үшін талап етіледі);
мемлекеттік баж бен алымның төленгенін растайтын құжат;
көлік құралдарын бастапқы тіркеу кезінде (ЭҮТШ арқылы төлемді қоспағанда) 

өндірушілердің (импорттаушылардың) кеңейтілген міндеттемелерді орындағаны үшін төлем 
жүргізілгенін растайтын құжат;

тіркейтін орган беретін, заңды тұлғаның, филиалдың (өкілдіктің) мемлекеттік тіркеуден 
(қайта тіркеуден) өткенін растайтын анықтама, жарғы (салыстырып тексеру үшін) жəне 
олардың көшірмелері;

техникалық құжат;
КҚТК, МТНБ жəне/немесе кері əкету міндеттемесімен Қазақстан Республикасына əкелінген 

көлік құралдарының тіркеу құжаттары;
№ 862 бұйрықпен бекітілген нысан бойынша көлік құралын қарап тексеру актісін (бұдан 

əрі ‒ қарап тексеру актісі) ұсынуды қоспағанда, көлік құралы;
Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігінің дипломатиялық корпуспен жұмыс 

жөніндегі ұйымының жолдамасы (жол жүрісінің шетелдік қатысушылары үшін);
мөрмен бекітілген, заңды тұлғаның көлік құралын өзінің құрылымдық бөлімшесіне немесе 

басқа заңды тұлғаға, не жеке тұлғаға бөлу жəне беру туралы бұйрығы (өкімі);
көлік құралына, нөмірлік агрегатқа меншік құқығын растайтын құжаттар, кедендік 

ресімдеуден өткендігін растайтын құжаттар (кедендік декларация, кедендік кіріс ордері, 
уақытша əкелінген жағдайда кері əкету туралы міндеттеме), сот куəландырған сот шешімінің, 
қаулысының көшірмесі, орындауға жататын, мемлекеттік органның іс-əрекеттері туралы сот 
орындаушысының хабарламасы қоса берілген атқару парағы, азаматтық заңнама талап-
тарына сəйкес жасалған келісімшарттар, мəмілелер, куəліктер, мүлікті мұраға алу құқығы 
туралы құжаттар жатады;

Кеден одағы Комиссиясының 2011 жылғы 9 желтоқсандағы № 877 шешімімен бекітілген 
«Дөңгелекті көлік құралдарының қауіпсіздігі туралы» Кеден одағының Техникалық 
регламентіне (бұдан əрі – 018/2011 КО ТР) 17-қосымшаға сəйкес нысан бойынша көлік құралы 
конструкциясының қауіпсіздігі туралы куəлікті:

жеке тұлғалар Кеден одағы/Еуразиялық экономикалық одақтың (бұдан əрі ‒ КО/ЕЭО) 
бірыңғай кеден аумағына өз қажеттіліктері үшін əкелетін, айналымға шығарылатын көлік 
құралдарын мемлекеттік тіркеген кезде; 

көлік құралын дайындаған сəттен бастап үш жылдан көп уақыт өткен жағдайда, бұрын КО/
ЕЭО мүше болып табылмайтын мемлекеттерде жол жүрісіне қатысқан, Кеден одағының бірың-
ғай кеден аумағына əкелінетін көлік құралдарын заңды тұлғалар мемлекеттік тіркеген кезде; 

жеке жəне заңды тұлғалар айналымға шығарылғанға дейін конструкциясына жеке тəртіппен 
өзгерістер енгізілген, сериялық өндіріс жағдайындағы; немесе сериялық өндірістен тыс жеке 
тəртіппен құрастыру жиынтығынан немесе жеке техникалық шығармашылық нəтижесі болып 
табылатын; немесе бұрын мемлекеттік қорғаныс тапсырысы бойынша жеткізілгендер қатарынан 
айналымға шығарылған көлік құралдарын мемлекеттік тіркеген кезде;

пайдаланудағы жəне қайта жабдықталуына байланысты Кеден одағының бірыңғай кеден 
аумағында тіркелген көлік құралын мемлекеттік тіркеген кезде 018/2011 КО ТР 18-қосымшаға 
сəйкес нысан бойынша көлік құралының оның конструкциясына енгізілген өзгерістермен 
қауіпсіздік талаптарына сəйкестігі туралы куəлікті;

018/2011 КО ТР 14 жəне 15-қосымшаларға сəйкес нысан бойынша көлік құралының түрін 
мақұлдауды, көлік құралы шассиінің түрін мақұлдауды:

көлік құралын дайындаған сəттен бастап үш жылдан аз уақыт өткен жағдайда, заңды 
тұлғалар КО/ЕЭО мүше болып табылмайтын елдерден əкелінетін, айналымға шығарылатын 
көлік құралдарын мемлекеттік тіркеген кезде; 

жеке жəне заңды тұлғалар КО/ЕЭО мүше елдерден əкелінетін, айналымға шығарылатын 
көлік құралдарын мемлекеттік тіркеген кезде ұсынылады.

Көрсетілетін қызметті алушының мекенжай анықтамасы туралы мəліметтерді көрсетілетін 
қызметті беруші тиісті мемлекеттік ақпараттық жүйелерден алады. 

2) Көлік құралын мемлекеттік тіркеу есебінен шығару үшін:
акт;
жеке басты куəландыратын құжат (жеке басты сəйкестендіру үшін талап етіледі); 
көлік құралына салық төленгендігін растайтын құжат немесе көлік құралына салық төлеуден 

босатуға құқығын растайтын құжат;
тіркейтін орган беретін, заңды тұлғаның, филиалдың (өкілдіктің) мемлекеттік тіркеуден 

(қайта тіркеуден) өткенін растайтын анықтама, жарғы (салыстырып тексеру үшін) жəне 
олардың көшірмелері;

МТНБ жəне КҚТК (бар болған кезде);
көлік құралын қарап тексеру актісін ұсынуды қоспағанда, көлік құралы;
Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігінің дипломатиялық корпуспен жұмыс 

жөніндегі ұйымының жолдамасы (жол жүрісінің шетелдік қатысушылары үшін);
мөрмен бекітілген, заңды тұлғаның көлік құралын өзінің құрылымдық бөлімшесіне немесе 

басқа заңды тұлғаға, не жеке тұлғаға бөлу жəне беру туралы бұйрығы (өкімі);
көлік құралына, нөмірлік агрегатқа меншік құқығын растайтын құжаттар, кедендік ресімдеуден 

өткендігін растайтын құжаттар (кедендік декларация, кедендік кіріс ордері, уақытша əкелінген 
жағдайда кері əкету туралы міндеттеме), сот куəландырған сот шешімінің, қаулысының көшірмесі, 
орындауға жататын, мемлекеттік органның іс-əрекеттері туралы сот орындаушысының ха-
барламасы қоса берілген атқару парағы, азаматтық заңнама талаптарына сəйкес жасалған 
келісімшарттар, мəмілелер, куəліктер, мүлікті мұраға алу құқығы туралы құжаттар жатады.

Құжаттарды қабылдаған кезде көрсетілетін қызметті алушыға осы мемлекеттік көрсетілетін 
қызмет стандартына 1-қосымшаға сəйкес нысан бойынша құжаттарды қабылдау туралы 
қолхат беріледі. 

Көлік құралдарын мемлекеттік тіркеуді, сондай-ақ есептен шығаруды жүргізер алдында көлік 
құралын, иесін жəне иесінің өкілін ішкі істер органдарының ақпараттық ресурстары бойынша 
олардың іздестіруде болуы мəніне тексеру жүзеге асырылады. Жүргізілген тексеріс нəтижесі 
көлік құралын тіркеу актісіне қосылады.

10. Көрсетілетін қызметті алушы (не сенімхат бойынша оның өкілі) Мемлекеттік 
корпорацияға жүгінген кезде мемлекеттік қызмет көрсету үшін ұсынылатын құжаттардың тізбесі:

1) көлік құралын мемлекеттік тіркеу үшін: 
жеке басты куəландыратын құжат (жеке басты сəйкестендіру үшін талап етіледі); 
мемлекеттік баж бен алымның төленгенін растайтын құжат (ЭҮТШ арқылы төлемді қоспағанда);
көлік құралдарын бастапқы тіркеу кезінде (ЭҮТШ арқылы төлемді қоспағанда) 

өндірушілердің (импорттаушылардың) кеңейтілген міндеттемелерді орындағаны үшін төлем 
жүргізілгенін растайтын құжат;

техникалық құжат;
КҚТК, МТНБ жəне/немесе кері əкету міндеттемесімен Қазақстан Республикасына əкелінген 

көлік құралдарының тіркеу құжаттары;
мөрмен бекітілген, заңды тұлғаның көлік құралын өзінің құрылымдық бөлімшесіне немесе 

басқа заңды тұлғаға, не жеке тұлғаға бөлу жəне беру туралы бұйрығы (өкімі);
көлік құралын қарап тексеру актісін ұсынуды қоспағанда, көлік құралы;
Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігінің дипломатиялық корпуспен жұмыс 

жөніндегі ұйымының жолдамасы (жол жүрісінің шетелдік қатысушылары үшін);
көлік құралына, нөмірлік агрегатқа меншік құқығын растайтын құжаттар, кедендік ресімдеуден 

өткендігін растайтын құжаттар (кедендік декларация, кедендік кіріс ордері, уақытша əкелінген 
жағдайда кері əкету туралы міндеттеме), сот куəландырған сот шешімінің, қаулысының көшірмесі, 
орындауға жататын, мемлекеттік органның іс-əрекеттері туралы сот орындау шысының ха-
барламасы қоса берілген атқару парағы, азаматтық заңнама талаптарына сəйкес жасалған 
келісімшарттар, мəмілелер, куəліктер, мүлікті мұраға алу құқығы туралы құжаттар жатады;

018/2011 КО ТР 17-қосымшаға сəйкес нысан бойынша көлік құралы конструкциясының 
қауіпсіздігі туралы куəлікті:

жеке тұлғалар КО/ЕЭО бірыңғай кеден аумағына өз қажеттіліктері үшін əкелетін, айналымға 
шығарылатын көлік құралдарын мемлекеттік тіркеген кезде; 

көлік құралын дайындаған сəттен бастап үш жылдан көп уақыт өткен жағдайда, бұрын КО/
ЕЭО мүше болып табылмайтын мемлекеттерде жол жүрісіне қатысқан, Кеден одағының бірың-
ғай кеден аумағына əкелінетін көлік құралдарын заңды тұлғалар мемлекеттік тіркеген кезде; 

жеке жəне заңды тұлғалар айналымға шығарылғанға дейін конструкциясына жеке тəртіппен 
өзгерістер енгізілген, сериялық өндіріс жағдайындағы; немесе сериялық өндірістен тыс жеке 
тəртіппен құрастыру жиынтығынан немесе жеке техникалық шығармашылық нəтижесі болып 
табылатын; немесе бұрын мемлекеттік қорғаныс тапсырысы бойынша жеткізілгендер қатарынан 
айналымға шығарылған көлік құралдарын мемлекеттік тіркеген кезде;

пайдаланудағы жəне қайта жабдықталуына байланысты Кеден одағының бірыңғай кеден 
аумағында тіркелген көлік құралын мемлекеттік тіркеген кезде 018/2011 КО ТР 18-қосымшаға 
сəйкес нысан бойынша көлік құралының оның конструкциясына енгізілген өзгерістермен 
қауіпсіздік талаптарына сəйкестігі туралы куəлікті;

018/2011 КО ТР 14 жəне 15-қосымшаларға сəйкес нысан бойынша көлік құралының түрін 
мақұл дауды, көлік құралы шассиінің түрін мақұлдауды:

көлік құралын дайындаған сəттен бастап үш жылдан аз уақыт өткен жағдайда, заңды 
тұлғалар КО/ЕЭО мүше болып табылмайтын елдерден əкелінетін, айналымға шығарылатын 
көлік құралдарын мемлекеттік тіркеген кезде; 

жеке жəне заңды тұлғалар КО/ЕЭО мүше елдерден əкелінетін, айналымға шығарылатын 
көлік құралдарын мемлекеттік тіркеген кезде ұсынылады.

2) Көлік құралын мемлекеттік тіркеу есебінен шығару үшін:
жеке басты куəландыратын құжат (жеке басты сəйкестендіру үшін талап етіледі); 
көлік құралына салық төленгендігін растайтын құжат немесе көлік құралына салық төлеуден 

босатуға құқығын растайтын құжат (мемлекеттік органдардың ақпараттық жүйелерінен алу 
мүмкін дігі болған жағдайда ұсыну талап етілмейді);

МТНБ жəне КҚТК (бар болған кезде);
мөрмен бекітілген, заңды тұлғаның көлік құралын өзінің құрылымдық бөлімшесіне немесе 

басқа заңды тұлғаға, не жеке тұлғаға бөлу жəне беру туралы бұйрығы (өкімі);
көлік құралын қарау актісін ұсынуды қоспағанда, көлік құралы;
СІМ-нің дипломатиялық корпуспен жұмыс жөніндегі ұйымының жолдамасы (жол жүрісінің 

шетелдік қатысушылары үшін);
көлік құралына, нөмірлік агрегатқа меншік құқығын растайтын құжаттар, кедендік ресімдеуден 

өткендігін растайтын құжаттар (кедендік декларация, кедендік кіріс ордері, уақытша əкелінген 
жағдайда кері əкету туралы міндеттеме), сот куəландырған сот шешімінің, қаулы сының көшірмесі, 
орындауға жататын, мемлекеттік органның іс-əрекеттері туралы сот орындау шысының ха-
барламасы қоса берілген атқару парағы, азаматтық заңнама талаптарына сəйкес жасалған 
келісімшарттар, мəмілелер, куəліктер, мүлікті мұраға алу құқығы туралы құжаттар жатады.

Жеке басты куəландыратын құжаттар, мекенжай анықтамасы, заңды тұлғаны тіркеу 
анықтамасы немесе куəлігі, баждар мен алымдарды төлеу (ЭҮПШ арқылы төлеген кез-
де), мемлекеттік ақпараттық жүйелерде қамтылған көлік құралына салық төленгені туралы 
мəліметтерді Мемлекеттік корпорация жұмыскері тиісті мемлекеттік ақпараттық жүйелерден 
электрондық құжат нысанында алады.

Көлік құралдарын тіркеу үшін ұсынылатын, мемлекеттік немесе орыс тілдерінен басқа, өзге 
тілде толтырылған құжаттар мемлекеттік немесе орыс тілдеріне аударылады.

Көлік құралдарын мемлекеттік тіркеуді, сондай-ақ есептен шығаруды жүргізер алдында көлік 
құралын, иесін жəне иесінің өкілін ішкі істер органдарының ақпараттық ресурстары бойынша 
олардың іздестіруде болуы мəніне тексеру жүзеге асырылады. Жүргізілген тексеру нəтижесі 
көлік құралын тіркеу актісіне қосылады.

Мемлекеттік корпорация жұмыскері мемлекеттік қызмет көрсету кезінде көрсетілетін 
қызметті алушыдан, егер Қазақстан Республикасының заңнамасында өзгеше көзделмесе, 
ақпа раттық жүйелерде қамтылған, заңмен қорғалатын құпияны құрайтын мəліметтерді 
пайдалануға жазбаша келісім алады.

 Құжаттарды Мемлекеттік корпорация арқылы қабылдаған кезде көрсетілетін қызметті 
алушыға тиісті құжаттарды қабылдағаны туралы қолхат беріледі.

Егер көрсетілетін қызметті алушы мемлекеттік көрсетілетін қызметтің нəтижесіне онда 
көрсетілген мерзімде жүгінбеген жағдайда, Мемлекеттік корпорация оны бір ай ішінде 
сақтауды қамтамасыз етеді, мұнан соң оны одан əрі сақтау үшін көрсетілетін қызметті 
берушіге тапсырады. 

Мемлекеттік корпорация нəтижені бір ай ішінде сақтауды қамтамасыз етеді, мұнан соң 
оларды одан əрі сақтау үшін көрсетілетін қызметті берушіге тапсырады. Көрсетілетін қызметті 
алушы бір ай өткен соң жүгінген кезде Мемлекеттік корпорацияның сұрау салуы бойынша 
көрсетілетін қызметті беруші көрсетілетін қызметті алушыға беру үшін дайын құжаттарды бір 
жұмыс күні ішінде Мемлекеттік корпорацияға жібереді.

11. Көрсетілетін қызметті беруші:
1) шығарылған жылын қоса алғанда, пайдаланылу жылы жеті жылдан аспайтын, автомо-

биль көлігі саласында кəсіпкерлік қызметте пайдаланылмаған, М1 санатты көлік құралдарын 
қоспағанда, Қазақстан Республикасында тіркелген көлік құралдары үшін міндетті техникалық 
байқаудан уақтылы өтпеген;

2) жол жүрісі қауіпсіздігін қамтамасыз ету саласында айыппұл түрінде əкімшілік жаза салу 
туралы уақтылы орындалмаған қаулылары бар;

3) тіркеу құжаттары жоқ;
4) көлік құралын дайындаушы салған нөмірлік агрегаттардың маркировкаларын қолдан 

жасау, жасыру, өзгерту жəне (немесе) жойып жіберу салдарынан көлік құралын сəйкестендіру 
мүмкін болмаған;

5) қолдан жасалған (жалған) құжаттар ұсынған;
6) көлік құралы іздестіруде болған;
7) Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес тіркеу əрекеттерін жасауға салынған 

(енгізілген) тыйым салулар мен шектеулер болған;
8) көлік құралдарын тіркеу органына көлік құралының меншік иесінің мүддесін білдіруге 

өкілеттігі жоқ адам жүгінген;
9) тіркеу əрекеттерін жүргізу үшін қажетті құжаттарды ұсынбаған немесе толық көлемде 

ұсынбаған, сондай-ақ оқылмайтын, қарындашпен орындалған, түзетулері, қосып жазылулары, 
сызылған сөздері бар, сондай-ақ ескертілмеген түзетулері бар құжаттар ұсынған;

10) ұсыну міндетті болған кезде көлік құралын көрсетпеген;
11) ұсынылған көлік құралын мемлекеттік тіркеуді жүзеге асыруға уəкілетті емес көлік 

құралдарын тіркеу органына жүгінген;
12) көлік құралы конструкциясы немесе оған енгізілген өзгерістер Қазақстан 

Республикасының техникалық реттеу саласындағы заңнамасының талаптарына немесе 
ұсынылған құжаттарда көрсетілген мəліметтерге сəйкес келмеген; 

13) көлік құралына салық бойынша орындалмаған салық міндеттемесі болған кезде 
мемлекеттік қызмет көрсетуден бас тартады. 

Көрсетілетін қызметті алушы осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 9 жəне 
10-тармақтарында көзделген тізбеге сəйкес құжаттар пакетін толық ұсынбаған жағдайда, 
Мемлекеттік корпорация жұмыскері осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 
2-қосымшаға сəйкес нысан бойынша құжаттарды қабылдаудан бас тарту туралы қолхат береді. 

3. Мемлекеттік қызметтер көрсету мəселелері бойынша көрсетілетін қызметті 
берушілердің жəне (немесе) олардың лауазымды адамдарының, Мемлекеттік 

корпорацияның жəне (немесе) олардың жұмыскерлерінің шешімдеріне, əрекетіне 
(əрекетсіздігіне) шағымдану тəртібі

12. Мемлекеттік қызметтер көрсету мəселелері бойынша Министрліктің, көрсетілетін 
қызметті берушінің жəне (немесе) оның лауазымды адамдарының, Мемлекеттік корпорацияның 
жəне (немесе) олардың жұмыскерлерінің шешімдеріне, əрекетіне (əрекетсіздігіне) шағымдану: 
шағым көрсетілетін қызметті беруші, Министрлік басшысының атына осы мемлекеттік қызмет 
көрсету стандартының 14-тармағында көрсетілген мекенжайлар бойынша беріледі. 

Шағым почта арқылы жазбаша нысанда не көрсетілетін қызметті берушінің немесе 
Министрліктің кеңсесі арқылы қолма-қол беріледі.

Шағымды тіркеу (мөртаңба, кіріс нөмірі мен тіркеу күні шағымның екінші данасына немесе 
шағымға ілеспе хатқа қойылады) шағымның көрсетілетін қызметті берушінің, Министрліктің 
кеңсесінде қабылданғанын растау болып табылады. 

Мемлекеттік корпорация жұмыскері дұрыс қызмет көрсетпеген жағдайда шағым Мемлекеттік 
корпорация басшысының атына жіберіледі. 

Қолма-қол, сол сияқты почта арқылы келіп түскен шағымды Мемлекеттік корпорацияда 
тіркеу (мөртаңба, кіріс нөмірі мен тіркеу күні шағымның екінші данасына немесе шағымға ілеспе 
хатқа қойылады) оның қабылданғанын растау болып табылады. 

 Портал арқылы жүгінген кезде шағымдану тəртібі туралы ақпаратты бірыңғай байланыс 
орталығының 1414 телефоны бойынша алуға болады. 

Шағымды портал арқылы жіберген кезде көрсетілетін қызметті алушыға «жеке кабинетінен» 
өтініш туралы ақпарат қолжетімді, ол көрсетілетін қызметті берушінің өтінішті өңдеуі (жеткі-
зілгені, тіркелгені, орындалғаны туралы белгілер, қаралғаны немесе қараудан бас тартылғаны 
туралы жауап) барысында жаңартылып отырады.

Шағымда:
1) жеке тұлғаның - оның тегі, аты, əкесінің аты (ол болған жағдайда), почта мекенжайы;
2) заңды тұлғаның - оның атауы, почта мекенжайы, шығыс нөмірі мен күні көрсетіледі.
Көрсетілетін қызметті алушының көрсетілетін қызметті берушінің, Министрліктің немесе 

Мемлекеттік корпорацияның атына келіп түскен шағымы тіркелген күнінен бастап 5 (бес) жұмыс 
күні ішінде қаралуға жатады. Шағымды қараудың нəтижелері туралы дəлелді жауап көрсетілетін 
қызметті алушыға почта арқылы жіберіледі не көрсетілетін қызметті берушінің, Министрліктің 
немесе Мемлекеттік корпорацияның кеңсесінде қолма-қол беріледі. 

Портал арқылы электрондық өтініш берген жағдайда көрсетілетін қызметті алушыға «жеке 
кабинетінен» өтініш туралы ақпарат қолжетімді, ол өңдеу (жеткізілгені, тіркелгені, орындалғаны 
туралы белгілер, қаралғаны немесе қараудан бас тартылғаны туралы жауап) барысында 
жаңартылып отырады.

Көрсетілген мемлекеттік қызмет нəтижелерімен келіспеген жағдайда, көрсетілетін қызметті 
алушы мемлекеттік қызметтер көрсету сапасын бағалау жəне бақылау жөніндегі уəкілетті 
органға шағыммен жүгіне алады. 

Көрсетілетін қызметті алушының мемлекеттік қызметтер көрсету сапасын бағалау жəне 
бақылау жөніндегі уəкілетті органның мекенжайына келіп түскен шағымы тіркелген күнінен 
бастап 15 (он бес) жұмыс күні ішінде қаралуға жатады.

13. Көрсетілген мемлекеттік қызмет нəтижелерімен келіспеген жағдайда, көрсетілетін 
қызметті алушының Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тəртіппен сотқа 
жүгінуге құқығы бар. 
4. Мемлекеттік қызметті көрсету, оның ішінде электрондық нысанда жəне Мемлекеттік 

корпорация арқылы көрсетілетін қызметтің ерекшеліктерін ескере отырып 
қойылатын өзге де талаптар

14. Мемлекеттік қызмет көрсету орындарының мекенжайлары: 
1) интернет-ресурс: www.mvd.kz;
2) интернет-ресурс: www.con.gov.kz. орналастырылған.
15. Көрсетілетін қызметті алушының мемлекеттік қызметті көрсету тəртібі мен мəртебесі 

туралы ақпаратты порталдың «жеке кабинеті» арқылы қашықтан қол жеткізу режимінде, 
сондай-ақ мемлек      еттік қызметтер көрсету мəселелері жөніндегі бірыңғай байланыс орталығы 
арқылы алу мүмкіндігі бар.

16. Мемлекеттік қызметті көрсету мəселелері жөніндегі анықтама қызметтерінің байланыс 
телефондары: 8 (7172) 71 58 68 жəне мемлекеттік қызметтер көрсету мəселелері жөніндегі 
бірыңғай байланыс орталығы: 1414.

«Көлік құралының сəйкестендіру нөмірі бойынша көлік құралдарының жекелеген түрлерін 
мемлекеттік тіркеу жəне есепке алу» мемлекеттік көрсетілетін қызмет 

стандартына 1-қосымша
 Нысан

Құжаттарды қабылдау туралы 
№_____ қолхат

_____________________________________________________________________________ 
(көрсетілетін мемлекеттік қызмет стандартына сəйкес көрсетілетін

 мемлекеттік қызметтің атауын көрсету)
___________________________________________________________________________ 

(көрсетілетін қызметті алушының Т.А.Ə (ол болған жағдайда) 
немесе заңды тұлғаның немесе олардың өкілдерінің атауы)

 Қабылданған құжаттардың тізбесі: 
1.__________________________________________________________________________ 
2._________________________________________________________________________
3.__________________________________________________________________________ 
4.__________________________________________________________________________
5.__________________________________________________________________________ 
6.__________________________________________________________________________ 
7._________________________________________________________________________
8.__________________________________________________________________________ 
9.__________________________________________________________ ______________

______________________________________________ _______________________________
_____________________________ ________________________________________________
____________ __________________________________________________________________

 Қабылдаған: __________________________/____________________/________________ 
                     (ТЕб қызметкерінің лауазымы, атағы) (қолы) (Т.А.Ə (ол болған жағдайда) )
 _________ жылғы «_______»________________
 Берілген күні мен уақыты___сағ_______мин «____»_______ _____жыл

«Көлік құралының сəйкестендіру нөмірі бойынша көлік құралдарының жекелеген 
түрлерін мемлекеттік тіркеу жəне есепке алу» мемлекеттік көрсетілетін қызмет 

стандартына 2-қосымша
 Нысан

 
  (Көрсетілетін қызметті алушының Т.А.Ə (ол болған жағдайда) 
  немесе ұйымының атауы)
   _______________ (көрсетілетін қызметті алушының мекенжайы)

Құжаттарды қабылдаудан бас тарту туралы қолхат
 «Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер туралы» Қазақстан Республикасының 2013 жылғы 

15 сəуірдегі Заңының 20-бабының 2) тармақшасын басшылыққа ала отырып, ТЕБ қызметкері 

немесе Мемлекеттік корпорация жұмыскері _________________________________________
                        (мекенжайы көрсетілсін) 
Сіздің мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартында көзделген құжаттардың толық тізбесін 

ұсынбауыңызға байланысты 
___________________________________________________________________________ 

(мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына сəйкес мемлекеттік қызметтің атауы көрсетілсін) 
мемлекеттік қызметті көрсетуге құжаттар қабылдаудан бас тартады, атап айтқанда: Жоқ 

құжаттардың атауы:
1) _________________________________________________________________________; 
2) _________________________________________________________________________; 
3) _________________________________________________________________________. 
Осы қолхат 2 данада, тараптардың əрқайсысы үшін бір-бірден жасалды.
__________________________________________ __________________________________
(ТЕБ қызметкерінің немесе Мемлекеттік корпорация 
жұмыскерінің Т.А.Ə (ол болған жағдайда)    (қолы)
Орынд.: Т.А.Ə. (ол болған жағдайда) ____________________________________________
Тел.:__________________________ 
Алдым: ____________________________________________________ _________________
Көрсетілетін қызметті алушының Т.А.Ə. (ол болған жағдайда)       (қолы)
20__ жылғы «___» _______________

Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрінің 
2016 жылғы 26 қаңтардағы №74 бұйрығына 2-қосымша

Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрінің 
2015 жылғы 14 сəуірдегі № 341 бұйрығымен бекітілген

«Жүргізуші куəліктерін беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты

1. Жалпы ережелер
1. «Жүргізуші куəліктерін беру» мемлекеттік көрсетілетін қызметі (бұдан əрі – мемлекеттік 

көрсетілетін қызмет).
2. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартын Қазақстан Республикасының Ішкі істер 

министрлігі (бұдан əрі – Министрлік) əзірледі. 
3. Мемлекеттік қызметті Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің аумақтық 

бөліністері (бұдан əрі – көрсетілетін қызметті беруші) көрсетеді.
Құжаттарды қабылдау жəне мемлекеттік қызмет көрсету нəтижелерін беру:
3) ішкі істер органдарының тіркеу-емтихан бөліністері (бұдан əрі – ТЕБ);
4) «Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы» коммерциялық емес 

акционерлік қоғамы (бұдан əрі ‒ Мемлекеттік корпорация); 
3) «электрондық үкіметтің» www.egov.kz веб-порталы (бұдан əрі – портал) арқылы жүзеге 

асырылады.
2. Мемлекеттік қызметті көрсету тəртібі

4. Мемлекеттік қызметті көрсету мерзімдері:
1) ТЕБ-те:
құжаттар пакетін тапсырған сəттен бастап – 6 сағат;
қажетті құжаттарды тапсыру үшін күтудің рұқсат етілген ең ұзақ уақыты – 20 минут;
бір қызмет алушының құжаттарын қабылдаудың рұқсат етілген ең ұзақ уақыты – 20 минут;
2) Мемлекеттік корпорацияға жүгінген кезде:
құжаттар пакетін тапсырған сəттен бастап – 2 сағат;
электрондық кезек талонын алған сəттен бастап құжаттарды тапсырғанға дейін кезек күтудің 

рұқсат етілген ең ұзақ уақыты – 20 минут;
Мемлекеттік корпорация жұмыскерінің бір өтінімді ресімдеуіне рұқсат етілген ең ұзақ 

уақыт – 20 минут;
3) порталға жүгінген кезде:
құжаттар пакетін тапсырған сəттен бастап – 2 сағат.
Көрсетілетін қызметті беруші көрсетілетін қызметті алушының құжаттарын алған сəттен 

бастап ұсынылған құжаттардың толықтығын тексереді. 
Ұсынылған құжаттардың толық болмауы фактісі анықталған жағдайда көрсетілетін қызметті 

беруші құжаттарды қабылдаудан жазбаша дəлелді бас тарту береді. 
Теориялық емтиханды тапсырғаннан кейін Мемлекеттік корпорацияда мемлекеттік 

қызметті көрсету мерзімі автоматты түрде практикалық емтихан тапсыру басталғанға дейін 
тоқтатыла тұрады.

5. Мемлекеттік қызмет көрсету нысаны: электрондық/қағаз түрінде.
 6. Мемлекеттік қызмет көрсету нəтижесі – жүргізуші куəлігін (бұдан əрі – ЖК), уақытша ЖК 

беру немесе осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 10-тармағында көзделген 
жағдай лар мен негіздемелер бойынша мемлекеттік қызмет көрсетуден бас тарту туралы 
дəлелденген жауап болып табылады.

Мемлекеттік қызмет көрсету нəтижесін ұсыну нысаны қағаз түрінде.
Портал арқылы жүгінген кезде қызмет көрсетушінің уəкілетті адамының электрондық цифр-

лық қолтаңбасымен (бұдан əрі – ЭЦҚ) расталған электрондық құжат нысанында көрсе тілетін 
қызметті алушыға «жеке кабинетіне» көрсетілетін мемлекеттік қызмет нəтижесі жолданады. 

Мемлекеттік қызмет көрсету нəтижесі көрсетілетін қызметті алушыға немесе нотариалды 
расталған сенімхат негізінде əрекет ететін оның өкіліне беріледі.

7. Мемлекеттік қызмет ақылы түрде көрсетіледі.
 Мемлекеттік баж «Салық жəне бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер тура-

лы» Қазақстан Республикасы Кодексінің 540-бабына сəйкес ЖК беру үшін ең төменгі айлық 
есептік көрсеткіштің 125 пайызын құрайды.

 Мемлекеттік баж екінші деңгейдегі банктер мен жекелеген банк операциялары түрлерін 
жүзеге асыратын ұйымдар арқылы қолма-қол немесе қолма-қол емес тəсілмен төленеді.

Мемлекеттік корпорацияда жəне порталда мемлекеттік бажды төлеу «электрондық үкімет» 
порталының төлем шлюзі (бұдан əрі – ЭҮТШ) арқылы жүргізіледі.

8. Жұмыс кестесі:
1) ТЕБ – Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына сəйкес, демалыс жəне мереке 

күндерінен басқа, сейсенбіден бастап сенбіге дейін (сейсенбі – жұма сағат 09.00-ден бастап 
сағат 18.30-ға дейін, түскі үзіліс сағат 13.00-ден бастап сағат 14.30-ға дейін, сенбі сағат 08-
00-ден бастап сағат 16-00-ге дейін, түскі үзіліс сағат 12-00-ден бастап сағат 13-00-ге дейін);

Құжаттарды қабылдау жəне мемлекеттік қызмет көрсету нəтижесін беру сейсенбіден ба-
стап жұмаға дейін 13.00-ден бастап сағат 14.30-ға дейінгі түскі үзіліспен сағат сағат 9.00-ден 
17.30-ға дейін, ал сенбі сағат 12-00-ден бастап сағат 13-00-ге дейінгі түскі үзіліспен сағат 08-
00-ден бастап сағат 15-00-ге дейін жүзеге асырылады. 

Мемлекеттік қызмет алдын ала жазылусыз жəне жеделдетіп қызмет көрсетусіз, кезек 
тəртібімен көрсетіледі.

2) Мемлекеттік корпорация – еңбек заңнамасына сəйкес демалыс жəне мереке күндерін 
есептемегенде дүйсенбіден бастап сенбіні қоса алғанда сағат 09-00-ден бастап сағат 20-00-
ге дейін түскі үзіліссіз;

Құжаттарды қабылдау түскі үзіліссіз сағат сағат 9.00-ден 18-30-ға дейін, мемлекеттік 
қызмет көрсету нəтижесін беру сағат 09-00-ден бастап сағат 20-00-ге дейін жүзеге асырылады. 

Мемлекеттік қызмет жеделдетіп қызмет көрсетусіз, «электрондық кезек» тəртібімен 
көрсе тіледі.

3) порталда – жөндеу жұмыстарын жүргізуге байланысты техникалық үзілістерді қоспағанда, 
тəулік бойы (көрсетілетін қызметті алушы Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына 
сəйкес жұмыс күні аяқталғаннан кейін, демалыс жəне мереке күндері жүгінген кезде өтінімдерді 
қабыл дау жəне көрсетілетін мемлекеттік қызмет нəтижелерін беру келесі жұмыс күнімен 
жүзеге асырылады).

9. Көрсетілетін қызметті алушы жүгінген кезде мемлекеттік қызметті көрсету үшін 
ұсынылатын құжаттардың тізбесі:

1) ТЕБ-ке: 
Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрінің 2014 жылғы 2 желтоқсандағы № 862 

бұйрығымен (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 10056 бо-
лып тіркелген) (бұдан əрі ‒ № 862 бұйрық) бекітілген Емтихандар қабылдау жəне жүргізуші 
куəліктерін беру қағидаларына 1-қосымшаға сəйкес нысан бойынша жүргізуші куəлігін алуға 
толтырылған бланк;

жеке басты куəландыратын құжат (жеке басты сəйкестендіру үшін талап етіледі);
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің міндетін атқарушының 2010 

жылғы 23 қарашадағы № 907 бұйрығымен (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу 
тізілімінде № 6697 болып тіркелген) бекітілген № 083/е нысаны бойынша анықтама (бұдан əрі 
– 083/е нысаны бойынша медициналық анықтама) жəне оның көшірмесі;

курстарды бітіргені туралы куəлік жəне оның көшірмесі (жүргізуші куəліктерін ауыстыру 
жəне жоғалғанның орнына беру, сондай-ақ оларды ауыстыру жағдайларын қоспағанда);

мемлекеттік баж төленгенін растайтын құжат;
«С», «D», «D1», «Tm», «Tb» санаттарын беру үшін жұмыс өтілін растайтын құжат (жұмыс 

орнынан анықтама);
Сыртқы істер министрлігінің дипломатиялық корпусымен жұмыс жөніндегі ұйымының жол-

дамасы (жол жүрісінің шетелдік қатысушылары үшін).
ЖК (оны ауыстырған кезде);
уақытша ЖК (бұрын берілгенді жоғалтқан кезде);
тегі, аты, əкесінің аты өзгергенін растайтын құжат; 
Шетелдіктер мен азаматтығы жоқ адамдар жүгінген жағдайда шетел мемлекеті берген ЖК 

мемлекеттік немесе орыс тіліндегі аудармасымен ұсынылады.
Жеке басын куəландыратын құжаттар, тұрғылықты орны, қызмет алушының ЖК бар болуы 

жəне ЖК айырылғаны туралы мəліметтерді көрсетілетін қызметті беруші электрондық құжаттар 
нысаында тиісті мемлекеттік ақпараттық жүйелерден алады. 

Құжаттарды қабылдаған кезде көрсетілетін қызметті алушыға осы мемлекеттік қызмет 
көрсету стандартына 1-қосымшаға сəйкес нысан бойынша құжаттарды қабылдау туралы 
қолхат беріледі.

2) Мемлекеттік корпорацияға:
жеке басты куəландыратын құжат (жеке басты сəйкестендіру үшін талап етіледі);
083/е нысаны бойынша медициналық анықтама жəне оның көшірмесі;
курстарды бітіргені туралы куəлік жəне оның көшірмесі (жүргізуші куəліктерін ауыстыру 

жəне жоғалғанның орнына беру, сондай-ақ оларды ауыстыру жағдайларын қоспағанда);
мемлекеттік баж төленгенін растайтын құжат (ЭҮТШ арқылы төлемді қоспағанда);
«С», «D», «D1», «Tm», «Tb» санаттарын беру үшін жұмыс өтілін растайтын құжат (жұмыс 

орнынан анықтама);
Сыртқы істер министрлігінің дипломатиялық корпуспен жұмыс жөніндегі ұйымының жол-

дамасы (жол жүрісінің шетелдік қатысушылары үшін);
ЖК (оны ауыстырған кезде);
уақытша ЖК (бұрын берілгенді жоғалтқан кезде);
тегі, аты, əкесінің аты өзгергенін растайтын құжат;
Шетелдіктер мен азаматтығы жоқ адамдар жүгінген жағдайда шетел мемлекеті берген ЖК 

мемлекеттік немесе орыс тіліндегі аудармасымен ұсынылады.
Жеке басын куəландыратын құжаттар, мекенжай анықтамасы, баждар мен алымдардың 

төленгені (ЭҮТШ арқылы төлеген кезде) туралы мəліметтерді Мемлекеттік корпорация 
жұмыскері электрондық құжаттар нысаында тиісті мемлекеттік ақпараттық жүйелерден 
мемлекеттік қызметтер көрсету мониторингінің ақпараттық жүйесі арқылы алады. 

Мемлекеттік қызметті көрсету кезінде, егер Қазақстан Республикасының заңдарында өзге 
жағдайлар көзделмесе, Мемлекеттік корпорация жұмыскері ақпараттық жүйелерде қамтылатын, 
заңмен қорғалатын құпияларды құрайтын мəліметтерді пайдалануға көрсетілетін қыметті алу-
шыдан жазбаша келісім алады. 

Құжаттарды Мемлекеттік корпорация арқылы қабылдаған кезде көрсетілетін қызметті 
алушыға тиісті құжаттардың қабылданғаны туралы қолхат беріледі. 

Егер көрсетілетін қызметті алушы мемлекеттік көрсетілетін қызметтің нəтижесіне онда көр-
сетілген мерзімде жүгінбеген жағдайда, Мемлекеттік корпорация оны бір ай сақтауды қамта-
масыз етеді, мұнан соң оны одан əрі сақтау үшін көрсетілетін қызметті берушіге тапсырады. 

Мемлекеттік корпорация нəтижені бір ай сақтауды қамтамасыз етеді, мұнан соң оны одан 
əрі сақтау үшін көрсетілетін қызметті берушіге тапсырады. Көрсетілетін қызметті алушы бір 
ай өткен соң жүгінген кезде Мемлекеттік корпорацияның сұрау салуы бойынша көрсетілетін 
қызметті беруші бір жұмыс күні ішінде дайын құжаттарды көрсетілетін қызметті алушыға беру 
үшін Мемлекеттік корпорацияға жібереді. 

3) порталға:
Жарамдылық мерзімі өтпеген жүргізуші куəлігін ауыстыру үшін: көрсетілетін қызметті 

алушының ЭЦҚ-сымен куəландырылған, электрондық құжат нысанындағы сұрау салу;
көрсетілетін қызметті алушының цифрлық фотосуреті;
көрсетілетін қызметті алушы қолының электрондық бейнесі;
мемлекеттік баж төленгенін растайтын құжат (ЭҮТШ арқылы төлеуді қоспағанда) беріледі.
 Портал арқылы ЖК ауыстыруға өтінім бергеннен кейін көрсетілетін қызметті алушы оның 

жеке басын сəйкестендіру жəне жүргізуші куəлігін алу үшін хабарламада көрсетілген мекенжайға 
сəйкес ТЕБ-ке немесе Мемлекеттік корпорацияға жүгінеді.

 ЖК алу үшін:
1) басып шығарылған хабарламаны;
2) бұрын берілген жүргізуші куəлігін;
3) жеке басты куəландыратын құжатты;
4) 083/е нысаны бойынша медициналық анықтаманы жəне оның көшірмесі ұсыну керек. 
Жоғалған жүргізуші куəліктерін беруді, ауыстыруды жəне қалпына келтіруді жүргізер ал-

дында жүгінген адамды іздестіруде болуы мəніне ішкі істер органдарының ақпараттық ресур-
стары бойынша тексеру жүзеге асырылады. Жүргізілген тексеріс нəтижесі жүргізуші куəлігін 
алу бланкісіне қосылады.

10. Көрсетілетін қызметті беруші жол жүрісі қауіпсіздігін қамтамасыз ету саласында айыппұл 
түрінде əкімшілік жазаға тарту туралы уақтылы орындалмаған қаулылар бар болған кезде 
жəне көлік құралын басқару құқығынан айыру мерзімі өтпеген кезде мемлекеттік қызметті 
көр сетуден бас тартады. 

Көрсетілетін қызметті алушы осы мемлекеттік қызмет көрсету стандартының 9-тармағында 
көзделген тізбеге сəйкес құжаттар пакеті толық ұсынылмаған жағдайда, ТЕБ қызметкері жəне/
немесе Мемлекеттік корпорация жұмыскері осы мемлекеттік қызмет көрсету стандартына 
2-қосымшаға сəйкес нысан бойынша құжаттарды қабылдаудан бас тарту туралы қолхат береді.

3. Мемлекеттік қызметтер көрсету мəселелері бойынша көрсетілетін қызметті 
берушілердің жəне (немесе) олардың лауазымды адамдарының, Мемлекеттік 

корпорацияның жəне (немесе) олардың жұмыскерлерінің шешімдеріне, əрекетіне 
(əрекетсіздігіне) шағымдану тəртібі

11. Мемлекеттік қызметтер көрсету мəселелері бойынша Министрліктің, көрсетілетін 
қызметті берушінің жəне (немесе) оның лауазымды адамдарының, Мемлекеттік корпорацияның 
жəне (немесе) олардың жұмыскерлерінің шешімдеріне, əрекетіне (əрекетсіздігіне) шағымдану: 
шағым көрсетілетін қызметті беруші, Министрлік басшысының атына осы мемлекеттік қызмет 
көрсету стандартының 13-тармағында көрсетілген мекенжайлар бойынша беріледі. 

Шағым почта арқылы жазбаша нысанда не көрсетілетін қызметті берушінің немесе 
Министрліктің кеңсесі арқылы қолма-қол беріледі.

Шағымды тіркеу (мөртаңба, кіріс нөмірі мен тіркеу күні шағымның екінші данасына немесе 
шағымға ілеспе хатқа қойылады) шағымның көрсетілетін қызметті берушінің, Министрліктің 
кеңсесінде қабылданғанын растау болып табылады. 

Мемлекеттік корпорация жұмыскері дұрыс қызмет көрсетпеген жағдайда шағым Мемлекеттік 
корпорация басшысының атына жіберіледі. 

Қолма-қол, сол сияқты почта арқылы келіп түскен шағымды Мемлекеттік корпорацияда 
тіркеу (мөртаңба, кіріс нөмірі мен тіркеу күні шағымның екінші данасына немесе шағымға ілеспе 
хатқа қойылады) оның қабылданғанын растау болып табылады. 

 Портал арқылы жүгінген кезде шағымдану тəртібі туралы ақпаратты бірыңғай байланыс 
орталығының 1414 телефоны бойынша алуға болады. 

Шағымды портал арқылы жіберген кезде көрсетілетін қызметті алушыға «жеке кабинетінен» 
өтініш туралы ақпарат қолжетімді, ол көрсетілетін қызметті берушінің өтінішті өңдеуі (жеткізіл-
гені, тіркелгені, орындалғаны туралы белгілер, қаралғаны немесе қараудан бас тартылғаны 
туралы жауап) барысында жаңартылып отырады.

Шағымда:
1) жеке тұлғаның - оның тегі, аты, əкесінің аты (ол болған жағдайда), почта мекенжайы;
2) заңды тұлғаның - оның атауы, почта мекенжайы, шығыс нөмірі мен күні көрсетіледі.
Көрсетілетін қызметті алушының көрсетілетін қызметті берушінің, Министрліктің немесе 

Мемлекеттік корпорацияның атына келіп түскен шағымы тіркелген күнінен бастап 5 (бес) жұмыс 
күні ішінде қаралуға жатады. Шағымды қараудың нəтижелері туралы дəлелді жауап көрсетілетін 
қызметті алушыға почта арқылы жіберіледі не көрсетілетін қызметті берушінің, Министрліктің 
немесе Мемлекеттік корпорацияның кеңсесінде қолма-қол беріледі. 

Портал арқылы электрондық өтініш берген жағдайда көрсетілетін қызметті алушыға «жеке 
кабинетінен» өтініш туралы ақпарат қолжетімді, ол өңдеу (жеткізілгені, тіркелгені, орындалғаны 
туралы белгілер, қаралғаны немесе қараудан бас тартылғаны туралы жауап) барысында 
жаңартылып отырады.

Көрсетілген мемлекеттік қызмет нəтижелерімен келіспеген жағдайда, көрсетілетін қызметті 
алушы мемлекеттік қызметтер көрсету сапасын бағалау жəне бақылау жөніндегі уəкілетті 
органға шағыммен жүгіне алады. 

Көрсетілетін қызметті алушының мемлекеттік қызметтер көрсету сапасын бағалау жəне 
бақылау жөніндегі уəкілетті органның мекенжайына келіп түскен шағымы тіркелген күнінен 
бастап 15 (он бес) жұмыс күні ішінде қаралуға жатады.

12. Көрсетілген мемлекеттік қызмет нəтижелерімен келіспеген жағдайда, көрсетілетін 
қызметті алушының Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тəртіппен сотқа 
жүгінуге құқығы бар. 
4. Мемлекеттік қызметті көрсету, оның ішінде электрондық нысанда жəне Мемлекеттік 

корпорация арқылы көрсетілетін қызметтің ерекшеліктерін ескере отырып 
қойылатын өзге де талаптар

13. Мемлекеттік қызмет көрсету орындарының мекенжайлары: 
1) интернет-ресурс: www.mvd.kz;
2) интернет-ресурс: www.con.gov.kz. орналастырылған.
14. Көрсетілетін қызметті алушының қолдану мерзімі өтпеген жүргізуші куəлігін ауыстырған 

жағдайда мемлекеттік көрсетілетін қызметті ЭЦҚ болған жағдайда портал арқылы электрондық 
нысанда алу мүмкіндігі бар.

(Соңы. Басы 16-бетте) 

(Соңы 18-бетте) 
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15. Көрсетілетін қызметті алушының мемлекеттік қызметті көрсету тəртібі мен мəртебесі 
туралы ақпаратты порталдың «жеке кабинеті» арқылы қашықтан қол жеткізу режимінде, 
сондай-ақ мемлекеттік қызметтер көрсету мəселелері жөніндегі бірыңғай байланыс орталығы 
арқылы алу мүмкіндігі бар.

16. Мемлекеттік қызметті көрсету мəселелері жөніндегі анықтама қызметтерінің байланыс 
телефондары: 8 (7172) 71 58 68 жəне мемлекеттік қызметтер көрсету мəселелері жөніндегі 
бірыңғай байланыс орталығы: 1414.

«Жүргізуші куəліктерін беру» мемлекеттік көрсетілетін 
қызмет стандартына 1-қосымша

Нысан
 Құжаттарды қабылдау туралы №_____ қолхат

____________________________________________________________________________ 
(көрсетілетін мемлекеттік қызмет стандартына сəйкес 
көрсетілетін мемлекеттік қызметтің атауын көрсету)

____________________________________________________________________________
 (көрсетілетін қызметті алушының Т.А.Ə (ол болған жағдайда)

 Қабылданған құжаттардың тізбесі: 
1.___________________________________________________________________________ 
2.___________________________________________________________________________ 
3.___________________________________________________________________________ 
4.___________________________________________________________________________ 
5.___________________________________________________________________________ 
6.___________________________________________________________________________ 
7.___________________________________________________________________________ 
8.___________________________________________________________________________ 
9.__________________________________________________________ ______________

______________________________________________ _______________________________
_____________________________ ________________________________________________
____________ __________________________________________________________________

 Қабылдаған: ____________________________/_________________/__________________ 
                     (ТЕб қызметкерінің лауазымы, атағы     (қолы)    (Т.А.Ə (ол болған жағдайда)
 _________ жылғы «_______»________________
 Берілген күні мен уақыты___сағ_______мин «____»_______ _____жыл

«Жүргізуші куəліктерін беру» мемлекеттік көрсетілетін 
қызмет стандартына 2-қосымша

Нысан

   (Көрсетілетін қызметті алушының Т.А.Ə 
   (ол болған жағдайда) немесе ұйымының атауы) 
   ________________________________________ 
   (көрсетілетін қызметті алушының мекенжайы)

Құжаттарды қабылдаудан бас тарту туралы 
қолхат

 «Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер туралы» Қазақстан Республикасының 2013 жылғы 
15 сəуірдегі Заңының 20-бабының 2) тармақшасын басшылыққа ала отырып, ТЕБ қызметкері 
немесе Мемлекеттік корпорация жұмыскері _________________________________________

     (мекенжайы көрсетілсін) 
Сіздің мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартында көзделген құжаттардың толық тізбесін 

ұсынбауыңызға байланысты 
___________________________________________________________________________ 

(мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына сəйкес мемлекеттік қызметтің атауы көрсетілсін) 
мемлекеттік қызметті көрсетуге құжаттар қабылдаудан бас тартады, атап айтқанда: Жоқ 

құжаттардың атауы:
1) _________________________________________________________________________; 
2) _________________________________________________________________________; 
3) _________________________________________________________________________. 
Осы қолхат 2 данада, тараптардың əрқайсысы үшін бір-бірден жасалды.
____________________________________________ ________________________________
(ТЕБ қызметкерінің немесе Мемлекеттік корпорация 
жұмыскерінің Т.А.Ə (ол болған жағдайда)    (қолы)
Алдым: ___________________________________________ __________________________
Көрсетілетін қызметті алушының Т.А.Ə. (ол болған жағдайда)  (қолы)
20__ жылғы «___» _______________

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2016 жылғы 29 
ақпанда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №13348 
болып енгізілді.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
ІШКІ ІСТЕР МИНИСТРЛІГІНІҢ БҰЙРЫҒЫ

2016 жылғы 26 қаңтар                №75             Астана қаласы

«Жол жүрісі қауіпсіздігін қамтамасыз ету саласындағы 
мемлекеттік көрсетілетін қызметтер регламенттерін бекіту 

туралы» Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрінің 
міндетін атқарушының 2015 жылғы 22 мамырдағы 

№473 бұйрығына өзгерістер енгізу туралы

«Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер туралы» Қазақстан Республикасының 2013 жылғы 
15 сəуірдегі Заңының 10-бабының 2) тармақшасына сəйкес бұйырамын:

1. «Жол жүрісі қауіпсіздігін қамтамасыз ету саласындағы мемлекеттік көрсетілетін қызметтер 
стандарттарын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрінің міндетін 
атқарушының 2015 жылғы 22 мамырдағы № 473 бұйрығына (Нормативтік құқықтық актілерді 
мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 11293 болып тіркелді, «Əділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде 
2015 жылғы 23 маусымда жарияланған) мынадай өзгерістер енгізілсін:

1) көрсетілген бұйрықпен бекітілген «Көлік құралының сəйкестендіру нөмірі бойынша 
көлік құралдарының жекелеген түрлерін мемлекеттік тіркеу жəне есепке алу» мемлекеттік 
көрсетілетін қызмет регламенті осы бұйрыққа 1-қосымшаға сəйкес жаңа редакцияда жазылсын;

2) көрсетілген бұйрықпен бекітілген «Жүргізуші куəліктерін беру» мемлекеттік көрсетілетін 
қызмет регламенті осы бұйрыққа 2-қосымшаға сəйкес жаңа редакцияда жазылсын;

2. Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің Əкімшілік полиция комитеті:
1) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуді;
2) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркегеннен 

кейін күнтізбелік он күн ішінде оның көшірмесін мерзімді баспа басылымдарында жəне «Əділет» 
ақпараттық-құқықтық жүйесінде ресми жариялауға жолдауды;

3) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркегеннен 
кейін күнтізбелік он күн ішінде Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің 
эталондық бақылау банкінде орналастыру үшін оның көшірмесін Қазақстан Республикасы 
Əділет министрлігінің «Республикалық құқықтық ақпарат орталығы» шаруашылық жүргізу 
құқығындағы республикалық мемлекеттік кəсіпорнына жолдауды;

4) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркегеннен 
кейін күнтізбелік он күн ішінде Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің ресми ин-
тернет-ресурсында жəне мемлекеттік органдардың интранет-порталында орналастыруды;

5) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркегеннен 
кейін күнтізбелік он күн ішінде осы бұйрықтың 2), 3) жəне 4) тармақшаларында көзделген іс-
шаралардың орындалуы туралы мəліметтерді Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің 
Заң департаментіне ұсынуды қамтамасыз етсін. 

3. Облыстардың, Алматы мен Астана қалалары ішкі істер департаменттерінің бастықтары: 
1) ішкі істер органдары жеке құрамының осы бұйрықты зерделеуін жəне талаптарын 

сақтауын қамтамасыз етсін;
2) ішкі істер органдарының жұмысын осы бұйрықтың талаптарына сəйкес ұйымдастырсын.
4. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау Ішкі істер министрінің орынбасары Е.З.Тургумбаевқа 

жəне Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің Əкімшілік полиция комитетіне 
(И.В.Лепеха) жүктелсін.

5. Осы бұйрық 2016 жылғы 1 наурыздан бастап қолданысқа енгізіледі жəне ресми жа-
риялануы тиіс.

Қазақстан Республикасының Ішкі істер министрі полиция генерал-полковнигі 
Қ.ҚАСЫМОВ

Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрінің 
2016 жылғы 21 қаңтардағы №75 бұйрығына 1-қосымша

Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрінің міндетін атқарушының 
2015 жылғы 22 мамырдағы №473 бұйрығымен бекітілген

«Көлік құралының сəйкестендіру нөмірі бойынша көлік құралдарының жекелеген түрлерін 
мемлекеттік тіркеу жəне есепке алу» мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламенті

1. Жалпы ережелер
1. Осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламенті «Көлік құралының сəйкестендіру нөмірі 

бойынша көлік құралдарының жекелеген түрлерін мемлекеттік тіркеу жəне есепке алу» (бұдан 
əрі – мемлекеттік көрсетілетін қызмет). 

2. Мемлекеттік көрсетілетін қызметті Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің 
аумақтық бөліністері (бұдан əрі – көрсетілетін қызметті беруші) Қазақстан Республикасының 
аумағында тұрақты немесе уақытша тұратын жеке тұлғаларға жəне Қазақстан Республикасында 
тіркелген заңды тұлғаларға (бұдан əрі – көрсетілетін қызметті алушы) көрсетеді.

3. Құжаттарды қабылдау жəне мемлекеттік қызмет көрсету нəтижелерін беру:
1) ішкі істер органдарының аумақтық тіркеу-емтихан бөліністері (бұдан əрі – ТЕБ);
2) «Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы» коммерциялық емес 

акционерлік қоғамы (бұдан əрі ‒ Мемлекеттік корпорация) арқылы жүзеге асырылады.
4. Мемлекеттік қызмет көрсету нысаны: қағаз түрінде.
5. Мемлекеттік қызмет көрсету нəтижесі – көлік құралын тіркеу туралы куəлік (бұдан əрі – 

КҚТК), оның ішінде КҚТК-де есептен шығарылғаны туралы белгісімен жəне/немесе мемлекеттік 
нөмірлік тіркеу белгісін (бұдан əрі – МТНБ) беру не мемлекеттік қызмет көрсетуден бас тарту 
туралы дəлелді жауап болып табылады.

2. Мемлекеттік қызмет көрсету процесінде көрсетілетін қызметті берушінің 
құрылымдық бөліністері (қызметкерлері) іс-əрекеттерінің тəртібі

6. Көрсетілетін қызметті берушінің Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрінің 2015 
жылғы 14 сəуірдегі № 341 бұйрығымен бекітілген «Көлік құралының сəйкестендіру нөмірі 
бойынша көлік құралдарының жекелеген түрлерін мемлекеттік тіркеу жəне есепке алу» 
мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартында (бұдан əрі – Стандарт) (Нормативтік құқықтық 
актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 11112 болып тіркелген) белгіленген құжаттар пакетін 
қабылдауы мемлекеттік қызметті көрсету рəсімінің басталу негіздемесі болып табылады.

7. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет Стандарттың 4-тармағының 1) тармақшасында 
белгіленген мерзімдерде ұсынылады.

8. ТЕБ-ке жүгінген кезде көрсетілетін қызметті алушыға толтыру үшін Қазақстан 
Республикасы Ішкі істер министрінің 2014 жылғы 2 желтоқсандағы № 862 бұйрығымен 
(Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 10056 болып тіркелген) 
бекітілген Көлік құралының сəйкестендіру нөмірі бойынша көлік құралдарының жекелеген 
түрлерін мемлекеттік тіркеу жəне есепке алу қағидаларына 1-қосымшаға сəйкес нысан бойынша 
көлік құралын тіркеу (есептен шығару) актісі (бұдан əрі – акт) беріледі. Көрсетілетін қызметті 
алушы актіні толтырады, онда қандай мемлекеттік көрсетілетін қызметті алу үшін (мемлекеттік 
тіркеу, көлік құралын мемлекеттік есептен шығару) құжаттар ұсынылып отырғанын көрсетеді. 

 Толтырылған актімен көрсетілетін қызметті алушыны ТЕБ қызметкері көлік құралын 
байқап тексеру рəсімінен өту үшін жібереді. Көлік құралын байқап тексеру 20 минут ішінде 
жүзеге асырылады. 

9. ТЕБ қызметкері көрсетілетін қызметті алушы толтырылған актіні ұсынған жəне көлік 
құралын байқап тексеру рəсімінен өткені туралы белгі болған кезде құжаттардың толық 
ұсынылғанын жəне көлік құралы иесінің деректерін не оның көлік құралының деректерін, 
сондай-ақ көрсетілетін қызметті алушының деректерін ішкі істер органдарының (бұдан əрі – 
ІІО) ақпараттық ресурстары бойынша 30 минут ішінде тексереді. 

10. Көрсетілген іс-əрекеттердің нəтижелері бойынша ТЕБ қызметкері мына шешімдердің 
бірін қабылдайды: 

1) көлік иесінің не оның көлік құралының деректері, сондай-ақ көрсетілетін қызметті 
алушының деректері іздестіру базасында болған жағдайда құжаттарды тиісті процессуалдық 
шешім қабылдау үшін ІІО-ның аумақтық бөлінісіне береді;

2) іздестіру базасында деректер болмаған жағдайда ТЕБ қызметкері құжаттарды 
қабылдайды жəне көрсетілетін қызметті алушыға Стандартқа 1-қосымшаға сəйкес нысан бой-
ынша мемлекеттік қызметті көрсетуге құжаттарды қабылдағаны туралы қолхат береді жəне 
құжаттарды ТЕБ операторына береді. 

11. ТЕБ операторы құжаттарды алғаннан кейін «Автомобиль» автоматтандырылған ақпа-
раттық іздеу жүйесінің электрондық базасын қалыптастыру үшін көрсетілетін қызметті алушы-
ның жəне оның көлік құралының тіркеу деректерін 30 минут ішінде енгізуді жүзеге асырады. 

12. ТЕБ қызметкері 20 минут ішінде «Автомобиль» автоматтандырылған іздеу жүйесі база-
сына енгізілген көрсетілетін қызметті алушы мен көлік құралы деректерінің ұсынылған құжат-
тармен сəйкестігін тексеріп, осы мəліметтерді электрондық-цифрлық қолтаңбамен растайды.

13. ТЕБ операторы құжаттарды алғаннан кейін 25 минут ішінде КҚТК дайындауды жүзеге асырады.
ТЕБ операторы КҚТК бланкісін дайындағаннан кейін 10 минут ішінде мөр мен қол қою үшін 

оны ТЕБ қызметкеріне береді. 
Одан əрі КҚТК бланкісі 10 минут ішінде КҚТК бланкісін ламинаттау жолымен түпкілікті 

дайындау рəсімін жүргізу үшін ТЕБ операторына қайтарылады. 
14. Көлік құралдарын тіркеу есебінен шығарған кезде осы Регламенттің 8-10 жəне 

12-тармақтарында көзделген іс-əрекеттер жүргізіледі. 
15. ТЕБ қызметкері КҚТК-ны не КҚТК-мен бірге МТНБ-ны КҚТК мен МТНБ беру тізіліміне 

қол қойғызып, жеке басты куəландыратын құжатты көрсетуі бойынша көрсетілетін қызметті 
алушыға немесе сенімхаттың негізінде (жеке тұлғалар үшін нотариалды расталған) əрекет 
ететін оның өкіліне береді.

16. Осы Регламенттің 15-тармағында көзделген іс-əрекеттер орындалғаннан кейін 
мемлекеттік көрсетілетін қызмет аяқталған болып есептеледі. 

3. Мемлекеттік корпорациямен жəне (немесе) өзге де көрсетілетін қызметті 
берушілермен өзара іс-қимыл жасасу тəртібі, сондай-ақ мемлекеттік қызмет көрсету 

процесінде ақпараттық жүйелерді пайдалану тəртібі
17. Көрсетілетін қызметті берушінің Стандартта белгіленген құжаттар пакетін қабылдауы 

мемлекеттік қызметті көрсету рəсімінің басталу негіздемесі болып табылады.
18. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет Стандарттың 4-тармағының 2) тармақшасында 

белгіленген мерзімдерде ұсынылады.
19. Мемлекеттік корпорация қызметкері көрсетілетін қызметті алушының деректерін жəне 

баждар мен алымдар төленгені туралы мəліметтерді, көлік құралына салық төленгенін тиісті 
мемлекеттік ақпараттық жүйелер арқылы тексереді. 

20. Мемлекеттік қызметті алу үшін Мемлекеттік корпорацияға жүгінген кезде көрсетілетін 
қызметті алушыға электрондық кезек талоны беріледі. Кезек күту уақыты 20 минут. 

21. Мемлекеттік корпорация қызметкері 20 минут ішінде қажетті құжаттар пакетін қабыл-
дайды, электрондық өтінішті қалыптастырады жəне өтініш бланкісін қағаз тасымал дағышта 
басып шығарады.

22. Электрондық өтінішке Мемлекеттік корпорация қызметкерінің электрондық-цифрлық 
қолтаңбасы қойылғаннан кейін көрсетілетін қызметті алушыға құжаттарды қабылдағаны ту-
ралы қолхат беріледі.

23. Мемлекеттік корпорация қызметкері қабылданған құжаттарды Мемлекеттік 
корпорацияның жинақтау секторына жібереді, онда 15 минут ішінде орындау үшін құжаттарды 
уəкілетті секторға беруге арналған тізілім қалыптастырылады. 

24. ТЕБ қызметкері Мемлекеттік корпорацияның жинақтау секторынан құжаттар ұсынылған 
кезде олардың толық ұсынылғанын жəне көрсетілетін қызметті алушы деректерінің не оның 
көлік құралы деректерінің, сондай-ақ көлік құралы иесі деректерінің бар екенін ІІО-ның 
ақпараттық ресурстары бойынша 15 минут ішінде тексереді.

Көрсетілген іс-əрекеттердің нəтижелері бойынша ТЕБ қызметкері мына шешімдердің 
бірін қабылдайды: 

1) көлік иесінің не оның көлік құралының деректері, сондай-ақ көрсетілетін қызметті 
алушының деректері іздестіру базасында болған жағдайда құжаттарды тиісті процессуалдық 
шешім қабылдау үшін ІІО-ның аумақтық бөлінісіне береді;

2) деректер іздестіру базасында болмаған жағдайда ТЕБ қызметкері құжаттарды ТЕБ 
операторына береді. 

25. ТЕБ операторы құжаттарды алғаннан кейін «Автомобиль» автоматтандырылған 
ақпараттық іздеу жүйесінің электрондық базасын қалыптастыру үшін 5 минут ішінде көрсетілетін 
қызметті алушының жəне оның көлік құралының тіркеу деректерін енгізуді жүзеге асырады.

26. ТЕБ қызметкері «Автомобиль» автоматтандырылған ақпараттық іздеу жүйесі базасына 
енгізілген көрсетілетін қызметті алушы мен көлік құралы деректерінің ұсынылған құжаттармен 
сəйкестігін тексеріп, 5 минут ішінде осы мəліметтерді электрондық-цифрлық қолтаңбамен растайды.

27. ТЕБ операторы құжаттарды тексергеннен жəне алғаннан кейін 25 минут ішінде КҚТК 
дайындауды жүзеге асырады.

ТЕБ операторы КҚТК бланкісін дайындағаннан кейін мөр мен қол қою үшін оны ТЕБ 
қызметкеріне береді. 

Одан əрі КҚТК бланкісі КҚТК бланкісін ламинаттау жолымен түпкілікті дайындау рəсімін 
жүргізу үшін ТЕБ операторына қайтарылады. 

28. ТЕБ қызметкері дайындалған КҚТК-ны Мемлекеттік корпорация қызметкеріне береді.
29. Көлік құралдарын тіркеу есебінен шығарған кезде осы Регламенттің 19-24 жəне 

26-тармақтарында көзделген іс-əрекеттер жүргізіледі. 
30. Мемлекеттік корпорация қызметкері бірыңғай электрондық кезекке сəйкес 10 минут ішінде 

КҚТК мен МТНБ беру тізіліміне қол қойғызып, жеке басты куəландыратын құжатты көрсетуі 
бойынша КҚТК-ны не КҚТК-мен бірге МТНБ-ны көрсетілетін қызметті алушыға немесе се нім-
хаттың негізінде (жеке тұлғалар үшін нотариалды расталған) əрекет ететін оның өкіліне береді.

31. Осы Регламенттің 30-тармағында көзделген іс-əрекеттер орындалғаннан кейін 
мемлекеттік көрсетілетін қызмет аяқталған болып есептеледі. 

32. Мемлекеттік қызмет көрсету процесінде көрсетілетін қызмет рəсімдерінің (іс-
əрекеттерінің), көрсетілетін қызметті берушінің құрылымдық бөліністерінің (қызметкерлерінің) 
өзара іс-қимыл жасасуы дəйектілігінің толықтай сипаттамасы, сондай-ақ мемлекеттік қызмет 
көрсету процесінде өзге де көрсетілетін қызметті берушілермен өзара іс-қимыл жасасу тəртібінің 
сипаттамасы осы Регламентке қосымшаға сəйкес мемлекеттік қызметті көрсету бизнес-
процестерінің анықтамалығында көрсетіледі. Мемлекеттік қызметті көрсету тəртібі мен қажетті 
құжаттар туралы толық ақпарат, оларды толтыру үлгілері, сондай-ақ мемлекеттік қызметті 
көрсету бизнес-процестерінің анықтамалығы Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің 
mvd.gov. kz, облыстардың, Астана, Алматы қалалары ішкі істер департаменттерінің интернет-
ресурстарында, сондай-ақ ресми ақпарат көздерінде жəне əкімшілік полиция бөліністерінде 
орналасқан стендтерде орналастырылады.

«Көлік құралының сəйкестендіру нөмірі бойынша көлік құралдарының жекелеген 
түрлерін мемлекеттік тіркеу жəне есепке алу» мемлекеттік көрсетілетін қызмет 

регламентіне қосымша
Нысан

«Көлік құралының сəйкестендіру нөмірі бойынша көлік құралдарының жекелеген 
түрлерін мемлекеттік тіркеу жəне есепке алу» мемлекеттік қызмет көрсету 

бизнес-процестерінің анықтамалығы

*ҚФБ - құрылымдық - функционалдық бірлік: көрсетілетін қызметті берушінің құрылымдық 
бөлімшелерінің (қызметкерлерінің), Мемлекеттік корпорацияның, «электрондық үкімет» веб-
порталының өзара іс-қимылдары;

  - мемлекеттік қызмет көрсетудің басталуы немесе аяқталуы;

 - көрсетілетін қызметті алушы рəсімінің (іс-əрекетінің) жəне (немесе) ҚФБ атауы;
 - таңдау нұсқасы;
- келесі рəсімге (іс-қимылға) өту.

КҚ - көлік құралы;
ІІО - ішкі істер органдары.

Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрінің 
2016 жылғы 26 қаңтардағы №75 бұйрығына 2-қосымша

Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрінің міндетін атқарушының 
2015 жылғы 22 мамырдағы №473 бұйрығымен бекітілген

«Жүргізуші куəліктерін беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламенті

1. Жалпы ережелер
1. Осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламенті «Жүргізуші куəліктерін беру» (бұдан 

əрі – мемлекеттік көрсетілетін қызмет). 
Мемлекеттік көрсетілетін қызметті Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің 

аумақтық бөліністері (бұдан əрі – көрсетілетін қызметті беруші) Қазақстан Республикасының 
аумағында тұрақты немесе уақытша тұратын жеке тұлғаларға (бұдан əрі – көрсетілетін 
қызметті алушы) көрсетеді.

Құжаттарды қабылдау жəне мемлекеттік қызмет көрсету нəтижелерін беру:
3) ішкі істер органдарының тіркеу-емтихан бөліністері (бұдан əрі – ТЕБ);
4) «Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы» коммерциялық емес 

акционерлік қоғамы (бұдан əрі – Мемлекеттік корпорация); 
3) «электрондық үкіметтің» www.egov.kz веб-порталы (бұдан əрі – портал) арқылы жүзеге 

асырылады.
2. Мемлекеттік қызмет көрсету нысаны: электрондық/қағаз түрінде.
3. Мемлекеттік қызмет көрсету нəтижесі – жүргізуші куəлігін (бұдан əрі – ЖК), уақытша ЖК 

беру не мемлекеттік қызмет көрсетуден бас тарту туралы дəлелді жауап болып табылады.
2. Мемлекеттік қызмет көрсету процесінде көрсетілетін қызметті берушінің 

құрылымдық бөліністері (жұмыскерлері) іс-əрекеттерінің тəртібі
4. Көрсетілетін қызметті берушінің Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрінің 2015 

жылғы 14 сəуірдегі № 341 бұйрығымен бекітілген (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік 
тіркеу тізілімінде № 11112 болып тіркелген) «Жүргізуші куəліктерін беру» мемлекеттік көрсеті-
летін қызмет стандартында (бұдан əрі – Стандарт) белгіленген құжаттар пакетін қабылдауы 
мемлекеттік қызметті көрсету рəсімінің басталу негіздемесі болып табылады.

5. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет Стандарттың 4-тармағының 1) тармақшасында белгі-
ленген мерзімдерде ұсынылады.

6. Көрсетілетін қызметті алушы жүгінген кезде ТЕБ қызметкері ұсынылған құжаттарды, 
сондай-ақ көрсетілетін қызметті алушының деректерін ішкі істер органдарының (бұдан əрі ‒ ІІО) 
ақпараттық ресурстары бойынша 30 минут ішінде бастапқы тексеруді жүргізеді. 

7. Көрсетілген іс-əрекеттердің нəтижелері бойынша ТЕБ қызметкері мына шешімдердің 
бірін қабылдайды: 

1) көрсетілетін қызметті алушының деректері сот көлік құралдарын басқару құқығынан 
айырған жүргізушілердің деректер базасында болған жағдайда, мемлекеттік қызмет көрсетуден 
бас тартады жəне көрсетілетін қызметті алушыға құжаттарын қайтарады;

2) көрсетілетін қызметті алушының деректері іздестіру базасында болған, сондай-ақ 
құжаттарды қолдан жасау фактісі анықталған жағдайда құжаттарды тиісті процессуалдық 
шешім қабылдау үшін ІІО-ның аумақтық бөлінісіне тапсырады;

3) көрсетілетін қызметті алушының деректері іздестіру базасында болмаған жағдайда ТЕБ 
қызметкері «Жүргізуші» автоматтандырылған ақпараттық іздеу жүйесі базасына енгізілген 
көрсетілетін қызметті алушы деректерінің ұсынылған құжаттармен сəйкестігін тексеріп, осы 
мəліметтерді электрондық-цифрлық қолтаңбамен растайды, осыдан кейін құжаттарды ТЕБ 
операторына береді.

8. Алдын ала тексеру нəтижелері бойынша ТЕБ қызметкері, заңнамада көзделген жағдай-
ларда, көрсетілетін қызметті алушыны теориялық дайындық деңгейін, сондай-ақ практикалық 
жүргізу дағдыларын тексеру үшін емтихан сыныбына емтихан тапсыруға жібереді. 

9. Теориялық емтихан тапсыру рəсімін ТЕБ қызметкері арнайы жабдықталған сыныпта, 40 
минут ішінде компьютерлік тестілеу жолымен өткізеді.

10. Көрсетілетін қызметті алушы теориялық емтихан нəтижелері бойынша теріс баға 
алған кезде ТЕБ қызметкері көрсетілетін қызметті алушыға теориялық емтихан нəтижелерінің 
бағасы бар құжаттарын қайтарады жəне көрсетілетін қызметті алушыға теориялық білім 
деңгейін кем дегенде: 

1) көлік құралдарын жүргізушілерді даярлау жөніндегі оқу ұйымын аяқтағаннан кейін жүргізу-
ші куəлігін алғаш алу кезінде күнтізбелік жеті күннен кейін қайта тексеру күні туралы хабарлайды; 

2) көлік құралын басқару құқығына жүргізуші куəлігінің мерзімі, көлік құралын басқару 
құқығынан айыру мерзімі аяқталғаннан кейін теориялық білімін тексеру кезінде емтихандарды 
қайталап тапсыру мерзімі регламенттелмеген.

11. Көрсетілетін қызметті алушы теориялық емтихан нəтижелері бойынша оң баға алған 
кезде көрсетілетін қызметті алушы көлік құралын практикалық жүргізу бойынша емтихан өткізу 
арқылы практикалық дайындық деңгейін тексеруге жіберіледі. 

12. Бағытта (автодромда) практикалық жүргізу бойынша емтиханның ұзақтығы 20 минут. 
13. Көрсетілетін қызметті алушы практикалық емтиханның нəтижелері бойынша теріс баға 

алған кезде ТЕБ қызметкері көрсетілетін қызметті алушыға теориялық жəне практикалық ем-
тихан нəтижелерінің бағасымен құжаттарын қайтарады жəне көрсетілетін қызметті алушыға 
практикалық дағдыларының деңгейін кем дегенде: 

1) көлік құралдарын жүргізушілерді даярлау жөніндегі оқу ұйымын аяқтағаннан кейін жүргізу-
ші куəлігін алғаш алу кезінде күнтізбелік жеті күннен кейін қайта тексеру күні туралы хабарлайды; 

2) көлік құралын басқару құқығына жүргізуші куəлігінің мерзімі, көлік құралын басқару 
құқығынан айыру мерзімі аяқталғаннан кейін теориялық білімін тексеру кезінде емтихандарды 
қайталап тапсыру мерзімі регламенттелмеген.

14. ТЕБ қызметкері көрсетілетін қызметті алушы Қазақстан Республикасы Ішкі істер 
министрінің 2014 жылғы 2 желтоқсандағы № 862 бұйрығымен (Нормативтік құқықтық актілерді 
мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 10056 болып тіркелген) бекітілген Емтихандар қабылдау 
жəне Жүргізуші куəліктерін беру қағидаларына 1-қосымшаға сəйкес нысан бойынша жүргізуші 
куəлігін беруге толтырылған бланкіні ұсынған, теориялық жəне практикалық дайындық дең-
гейін тексерудің оң нəтижелері туралы белгілер болған кезде 20 минут ішінде көрсетілген 
Стандарт қа 1-қосымшаға сəйкес нысан бойынша мемлекеттік қызметті көрсетуге құжаттарды 
қа былдағаны туралы қолхат береді.

15. Құжаттарды қабылдағаннан жəне көрсетілетін қызметті алушыға қолхат бергеннен 
кейін ТЕБ қызметкері құжаттарды ТЕБ операторына береді, ал көрсетілетін қызметті алушыны 
суретке түсу үшін кабинаға жібереді. 

16. ТЕБ операторы құжаттарды алғаннан кейін 30 минут ішінде көрсетілетін қызметті 
алушының қажетті деректерін «Жүргізуші» автоматтандырылған ақпараттық іздеу жүйесі ба-
засына енгізуді жүзеге асырады, көрсетілетін қызметті алушыны суретке түсіреді. 

17. ТЕБ қызметкері көрсетілетін қызметті алушының «Жүргізуші куəлігі» автоматтандырылған 
іздеу жү йесі базасына енгізілген деректерінің сəйкестігін электрондық-цифрлық қолтаңбамен 
рас тайды. 

18. ТЕБ операторы жүргізуші куəлігін дайындайды жəне оны ТЕБ қызметкеріне береді, ол 
жүргізуші куəлігін беру тізіліміне қол қойғызып, жеке басын куəландыратын құжатты көрсетуі 
бойынша көрсетілетін қызметті алушыға не нотариалды расталған сенімхаттың негізінде əрекет 
ететін оның өкіліне жүргізуші куəлігін береді. 

19. Осы Регламенттің 18-тармағында көзделген іс-əрекеттер орындалғаннан кейін 
мемлекеттік қызметті көрсету аяқталған болып есептеледі. 

3. Мемлекеттік корпорациямен жəне (немесе) өзге де көрсетілетін қызметті 
берушілермен өзара іс-қимыл жасасу тəртібі, сондай-ақ мемлекеттік қызметті көрсету 

процесінде ақпараттық жүйелерді пайдалану тəртібі
20. Көрсетілетін қызметті берушінің Стандартта белгіленген құжаттар пакетін қабылдауы 

мемлекеттік қызметті көрсету рəсімінің басталу негіздемесі болып табылады.
21. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет Стандарттың 4-тармағының 2) тармақшасында 

белгіленген мерзімдерде ұсынылады.
22. Мемлекеттік қызметті алу үшін Мемлекеттік корпорацияға жүгінген кезде көрсетілетін 

қызметті алушыға электрондық кезек талоны беріледі. Кезек күту уақыты 20 минут. 
23. Мемлекеттік корпорация қызметкері 10 минут ішінде құжаттар пакетін қабылдайды, 

көрсетілетін қызметті алушыны суретке түсіреді, электрондық өтінішті қалыптастырады жəне 
өтініш бланкісін қағаз тасымалдағышқа басып шығарады.

24. Электрондық өтінішке Мемлекеттік корпорация қызметкерінің электрондық-цифрлық 
қолтаңбасы қойылғаннан кейін көрсетілетін қызметті алушыға құжаттарды қабылдағаны ту-
ралы қолхат беріледі.

Заңнамада көзделген жағдайларда, көрсетілетін қызметті алушы теориялық дайындық 
деңгейін, сондай-ақ практикалық жүргізу дағдыларын тексеру үшін емтихан сыныбына ем-
тихан тапсыруға жіберіледі. 

25. Теориялық емтиханды тапсыру рəсімін ТЕБ жауапты қызметкері арнайы жабдықталған 
сыныпта, компьютерлік тестілеу жолымен 40 минут ішінде өткізеді.

26. Көрсетілетін қызметті алушы теориялық емтихан нəтижелері бойынша теріс баға алған 
кезде Мемлекеттік корпорация қызметкері көрсетілетін қызметті алушыға теориялық емти-
хан нəтижелерінің бағасымен құжаттарын қайтарады жəне көрсетілетін қызметті алушыға 
теориялық білім деңгейін кем дегенде: 

1) көлік құралдарын жүргізушілерді даярлау жөніндегі оқу ұйымын аяқтағаннан кейін 
жүргізуші куəлігін алғаш алу кезінде күнтізбелік жеті күннен кейін қайта тексеру күні туралы 
хабарлайды; 

2) көлік құралын басқару құқығына жүргізуші куəлігінің мерзімі, көлік құралын басқару 
құқығынан айыру мерзімі аяқталғаннан кейін теориялық білімін тексеру кезінде емтихандарды 
қайталап тапсыру мерзімі реттелмеген.

27. Көрсетілетін қызметті алушы теориялық емтихан нəтижелері бойынша оң баға 
алған кезде көрсетілетін қызметті алушы көлік құралын практикалық жүргізу бойынша ем-
тихан өткізу арқылы практикалық дайындық деңгейін тексеруге жіберіледі. Мемлекеттік 
корпорацияда теориялық емтиханды тапсырғаннан кейін мемлекеттік қызметті көрсету 
мерзімі практикалық емтиханды тапсыру мерзімі басталғанға дейін автоматты түрде 
тоқтатыла тұрады. 

28. Бағытта практикалық жүргізу бойынша емтиханның ұзақтығы 20 минут болуы тиіс. 
29. Көрсетілетін қызметті алушы практикалық емтиханның нəтижелері бойынша теріс баға 

алған кезде Мемлекеттік корпорация қызметкері көрсетілетін қызметті алушыға теориялық 
жəне практикалық емтихан нəтижелерінің бағасымен құжаттарын қайтарады жəне көрсетілетін 
қызметті алушыға практикалық дағдыларын кем дегенде: 

1) көлік құралдарын жүргізушілерді даярлау жөніндегі оқу ұйымын аяқтағаннан кейін 
жүргізуші куəлігін алғаш алу кезінде күнтізбелік жеті күннен кейін қайта тексеру күні туралы 
хабарлайды; 

2) көлік құралын басқару құқығына жүргізуші куəлігінің мерзімі, көлік құралын басқару 
құқығынан айыру мерзімі аяқталғаннан кейін теориялық білімін тексеру кезінде емтихандарды 
қайталап тапсыру мерзімі реттелмеген.

30. Теориялық жəне практикалық емтиханның оң нəтижелері кезінде Мемлекеттік корпора-
цияның жауапты қызметкері көлік құралын басқару құқығына жүргізуші куəлігін дайындауға 
арналған құжаттарды ТЕБ қызметкеріне жібереді. 

31. ТЕБ қызметкері Стандартта белгіленген құжаттар пакетін ұсынған кезде оларды, 
сондай-ақ көрсетілетін қызметті алушының деректерін 15 минут ішінде ІІО-ның ақпараттық 
ресурс тары бойынша тексеруді жүргізеді.

32. Көрсетілген іс-əрекеттердің нəтижелері бойынша ТЕБ қызметкері мына шешімдердің 
бірін қабылдайды: 

1) көрсетілетін қызметті алушының деректері сот көлік құралдарын басқару құқығынан 
айырған жүргізушілердің деректер базасында болған жағдайда, мемлекеттік қызмет көрсетуден 
бас тартады жəне көрсетілетін қызметті алушыға құжаттарын қайтарады;

2) көрсетілетін қызметті алушының деректері іздестіру базасында болған, сондай-ақ 
құжаттарды қолдан жасау фактісі анықталған жағдайда құжаттарды тиісті процессуалдық 
шешім қабылдау үшін ІІО-ның аумақтық бөлінісіне тапсырады;

3) көрсетілетін қызметті алушының деректері іздестіру базасында болмаған жағдайда ТЕБ 
қызметкері «Жүргізуші» автоматтандырылған іздеу жүйесі базасына енгізілген көрсетілетін 
қызметті алушы деректерінің ұсынылған құжаттармен сəйкестігін тексеріп, осы мəліметтерді 
элек  трондық-цифрлық қолтаңбамен растайды, осыдан кейін құжаттарды ТЕБ операторы-
на береді.

33. ТЕБ операторы құжаттарды алғаннан жəне тексергеннен кейін 15 минут ішінде жүргізуші 
куəлігін дайындауды жүзеге асырады.

34. Дайындалған жүргізуші куəлігін ТЕБ операторы Мемлекеттік корпорация қызметкеріне 
береді, ол жүргізуші куəлігін беру тізіліміне қол қойғызып, жеке басты куəландыратын құжатты 
көрсетуі бойынша, көрсетілетін қызметті алушыға не нотариалды расталған сенімхаттың 
негізінде əрекет ететін оның өкіліне жүргізуші куəлігін береді. 

35. Осы Регламенттің 34-тармағында көзделген іс-əрекеттер орындалғаннан кейін 
мемлекеттік көрсетілетін қызмет аяқталған болып есептеледі. 

4. Қолданылу мерзімі өтпеген жүргізуші куəлігін ауыстырған жағдайда «электрондық 
үкіметтің»: www.egov.kz веб-порталы арқылы мемлекеттік көрсетілетін 

қызметті алу тəртібі 
36. Көрсетілетін қызметті алушының Стандартта белгіленген құжаттар пакетін электрондық 

үкімет порталына (бұдан əрі – портал) беруі мемлекеттік қызметті көрсету рəсімінің басталу 
негіздемесі болып табылады. 

37. Жүргізуші куəлігін алуға порталда өтінім берген кезде көрсетілетін қызметті алушы одан 
əрі жүргізуші куəлігі дайындалатын ТЕБ немесе Мемлекеттік корпорация туралы ақпарат алады. 

38. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет Стандарттың 4-тармағының 3) тармақшасында 
белгіленген мерзімдерде ұсынылады.

39. ТЕБ қызметкері өтінімді алғаннан кейін мəліметтерді электрондық-цифрлық қолтаңбамен 
растайды. 

40. ТЕБ қызметкері Стандартта белгіленген құжаттар пакетін ұсынған кезде оларды, 
сондай-ақ көрсетілетін қызметті алушының деректерін 30 минут ішінде ІІО-ның ақпараттық 
ресурстары бойынша тексереді.

Көрсетілген іс-əрекеттердің нəтижелері бойынша ТЕБ қызметкері мына шешімдердің 
бірін қабылдайды: 

көрсетілетін қызметті алушының деректері іздестіру базасында болған жағдайда 
құжаттарды тиісті процессуалдық шешім қабылдау үшін ІІО-ның аумақтық бөлінісіне тапсырады;

көрсетілетін қызметті алушының деректері іздестіру базасында болмаған жағдайда ТЕБ қыз-
меткері «Жүргізуші» автоматтандырылған іздеу жүйесі базасына енгізілген көрсетілетін қызмет ті 
алушы деректерінің ұсынылған құжаттармен сəйкестігін тексеріп, осы мəліметтерді элек трон-
дық-цифрлық қолтаңбамен растайды, осыдан кейін құжаттарды ТЕБ операторына береді.

41. ТЕБ операторы өтінімді алғаннан кейін 15 минут ішінде жүргізуші куəлігін дайындау-
ды жүзеге асырады.

42. Дайындалған жүргізуші куəлігін ТЕБ қызметкері немесе Мемлекеттік корпорация 
жұмыскері жүргізуші куəлігін беру тізіліміне қол қойғызып, көрсетілетін қызметті алушының 
жеке басын куəландыратын құжатты, бұрын берілген жүргізуші куəлігін жəне медициналық 
анықтаманы көрсетуі бойынша көрсетілетін қызметті алушыға жүргізуші куəлігін береді. 

43. Осы Регламенттің 42-тармағында көзделген іс-əрекеттер орындалғаннан кейін 
мемлекеттік көрсетілетін қызмет аяқталған болып есептеледі. 

44. Мемлекеттік қызмет көрсету процесінде көрсетілетін қызмет рəсімдерінің (іс-
əрекеттерінің), көрсетілетін қызметті берушінің құрылымдық бөліністерінің (қызметкерлерінің) 
өзара іс-қимыл жасасуы дəйектілігінің толықтай сипаттамасы, сондай-ақ мемлекеттік қызмет 
көрсету процесінде өзге де көрсетілетін қызметті берушілермен өзара іс-қимыл жасасу тəртібінің 
сипаттамасы осы Регламентке қосымшаға сəйкес мемлекеттік қызметті көрсету бизнес-
процестерінің анықтамалығында көрсетіледі. Мемлекеттік қызметті көрсету тəртібі мен қажетті 
құжаттар туралы толық ақпарат, оларды толтыру үлгілері, сондай-ақ мемлекеттік қызметті 
көрсету бизнес-процестерінің анықтамалығы Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің 
mvd.gov. kz, облыстардың, Астана, Алматы қалалары ішкі істер департаменттерінің интернет-
ресурстарында, сондай-ақ ресми ақпарат көздерінде жəне əкімшілік полиция бөліністерінде 
орналасқан стендтерде орналастырылады.

«Жүргізуші куəліктерін беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламентіне қосымша
нысан

«Жүргізуші куəліктерін беру» мемлекеттік қызмет көрсету 
бизнес-процестерінің анықтамалығы

*ҚФБ – құрылымдық-функционалдық бірлік: көрсетілетін қызметті берушінің құрылымдық 
бөліністерінің (жұмыскерлерінің), Мемлекеттік корпорацияның, «электрондық үкімет» веб-
порталының өзара іс-қимыл жасасуы;

  - мемлекеттік қызмет көрсетудің басталуы жəне аяқталуы;

- көрсетілетін қызметті алушы рəсімінің (іс-қимылының) жəне (немесе) ҚФБ атауы;
 - таңдау нұсқасы;
- келесі рəсімге (іс-қимылға) өту.

КҚ - көлік құралы;
ІІО - ішкі істер органдары.

Ескертпе* теориялық жəне практикалық емтиханды тапсырмаған жағдайда құжаттар 
көрсетілетін қызметті алушыға қайтарылады. 

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2016 жылғы 29 
ақпанда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №13318 
болып енгізілді.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
ІШКІ ІСТЕР МИНИСТРЛІГІНІҢ БҰЙРЫҒЫ

2016 жылғы 30 қаңтар                 №89             Астана қаласы

Бас бостандығынан айыру орындарынан босатылған 
адамдарды есепке алуды жүзеге асыру бойынша Қазақстан 
Республикасы ішкі істер органдары бөлімшелерінің өзара 

іс-қимыл жасау қағидаларын бекіту туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2005 жылғы 22 маусымдағы № 607 қаулысымен 
бекітілген Қазақстан Республикасының Ішкі істер министрлігі туралы ереженің 16-тармағының 
29) тармақшасына сəйкес бұйырамын: 

1. Бас бостандығынан айыру орындарынан босатылған адамдарды есепке алуды жүзеге 
асыру бойынша Қазақстан Республикасы ішкі істер органдары бөліністерінің өзара іс-қимыл 
жасасу қағидалары бекітілсін. 

2. Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің Əкімшілік полиция комитеті (И.В. 
Лепеха) заңнамамен белгіленген тəртіпте:

1) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуді;
2) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркегеннен 

кейін күнтізбелік он күн ішінде мерзімді баспа басылымдарында жəне «Əділет» ақпараттық-
құқықтық жүйесінде ресми жариялауға жолдауды;

3) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркегеннен 
кейін күнтізбелік он күн ішінде Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің 
Эталондық бақылау банкіне орналастыру үшін «Қазақстан Республикасы Əділет министрлігі 
Республикалық құқықтық ақпарат орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық 
мемлекеттік кəсіпорынға жолдауды;

4) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің интернет-ресурсына 
орналастыруды;

5) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркегеннен 
кейін он жұмыс күні ішінде Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі Заң департаментіне 
осы тармақтың 1), 2), 3) жəне 4) тармақшаларында көзделген іс-шараларды орындау туралы 
мəліметтерді ұсынуды қамтамасыз етсін.

3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрінің 
орынбасары полиция генерал-майоры Е.З.Тургумбаевқа жəне Əкімшілік полиция комитетіне 
(И.В.Лепеха) жүктелсін.

4. Осы бұйрық алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң 
қолданысқа енгізіледі.

Министр полиция генерал-полковнигі 
Қ.ҚАСЫМОВ

Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрінің 
2016 жылғы 30 қаңтардағы №89 бұйрығымен бекітілген

Бас бостандығынан айыру орындарынан босатылған адамдарды есепке алуды 
жүзеге асыру бойынша Қазақстан Республикасы ішкі істер органдары бөлімшелерінің 

өзара іс-қимыл жасау қағидалары

1. Жалпы ережелер
1. Осы Бас бостандығынан айыру орындарынан босатылған адамдарды есепке алуды 

жүзеге асыру бойынша Қазақстан Республикасы ішкі істер органдары бөлімшелерінің өзара 
іс-қимыл жасау қағидалары Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2005 жылғы 25 маусымдағы 
№ 607 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі туралы ереженің 
16-тармағының 29) тармақшасына сəйкес əзірленген жəне бас бостандығынан айыру орында-
рынан босатылған адамдарды есепке алуды жүзеге асыру бойынша Қазақстан Республикасы 
ішкі істер органдары бөлімшелерінің өзара іс-қимыл жасау тəртібін айқындайды.

2. Бас бостандығынан айыру орындарынан босатылған адамдарды есепке алуды 
жүзеге асыру бойынша Қазақстан Республикасы ішкі істер органдары бөлімшелерінің 

өзара іс-қимыл жасау тəртібі
2. Адамның жаза мерзімін өтеуі бойынша бас бостандығынан айыру орындарынан 

босатылғанға дейін 20 күннен кешіктірмей, ал өзге негіздер бойынша босатылған кезде, боса-
тыл ғаннан кейін бір жұмыс күні ішінде қылмыстық-атқару жүйесінің мекемесі (бұдан əрі – ҚАЖ 
ме кемесі) олар таңдап алған тұрғылықты жері бойынша облыстардың, Астана жəне Алматы 
қа лаларының ішкі істер департаменттерінің жергілікті полиция қызметіне (бұдан əрі – ІІД ЖПҚ): 

1) туыстары жəне жазасын өтеу кезеңінде босатылғанға келіп тұрған басқа да адамдардың 
тұратын ықтимал мекенжайларын, оның араласатын ортасы мен ҚАЖ мекемелерінде жазасын 
өтеу уақытындағы байланыстарын көрсете отырып, босатылған адамға арналған хабарлама;

2) бас бостандығынан айырудың жазаның неғұрлым жеңіл түріне ауыстыру, жазаны өтеуді 
кейінге қалдыру жəне мекемеден босатылғаны қосымша жазалау кезінде бас бостандығынан 
айыру түрінде жазалаудан шартты түрде мерзімінен бұрын босатылған, сондай-ақ əкімшілік 
қадағалау белгіленгенге қатысты өтеу мерзімі бойынша босатылған адамға жеке басты 
куəлан дыратын құжаттарды;

3) босатылатын адамның фотосуретімен бірге дактилоскопиялық картаны мен ақпараттық-
іздеу карточкасын (бұдан əрі – Адам-АІК), сондай-ақ шартты түрде мерзімінен бұрын босату 
туралы соттың қаулысын жолдайды.

3. Бас бостандығына айыру орындарынан босатқан кезде ҚАЖ мекемелері əкімшілік 
қадағалау белгіленген адамдарды (бұдан əрі – қадағалаудағы) қылмыстық жауапкершілік ту-
ралы, ал шартты түрде мерзімінен бұрын (бұдан əрі – ШТМББ) босатылған адамдарды заңда 
белгіленген мерзімде таңдап алған мекенжайға келмегені үшін ШТМББ күшін жою мүмкіндігі 
туралы осы Қағидаға 1 жəне 2-қосымшаларға сəйкес нысан бойынша ескерту парағына сəйкес 
қол қойдыра отырып, таныстырады.

ҚАЖ мекемесі соттан əкімшілік қадағалауды белгілеу туралы қаулы келіп түскен сəттен 
бастап бір тəулік ішінде ІІД-ге осы қаулыны жəне тапсырыс хатпен, фельдъегерлік байланы-
спен ескерту парағын жолдайды.

4. ІІД ЖПҚ ҚАЖ мекемесінен босатылатын адамға хабарлама алған күннен бастап бір тəулік 
ішінде жеке басты куəландыратын құжаттарды, дактилоскопиялық картаны жəне Адам-АІК 
босатылатын адам таңдаған тұру орны бойынша қалалық, аудандық ішкі істер органдарының 
жергілікті полиция қызметтеріне (бұдан əрі – ҚАІІб(Б) ЖПҚ) оларды жолдайды.

5. ҚАІІб(Б) ЖПҚ бөлімдер (бөлімшелер, топтар): 
1) босатылған адамның хабарламада көрсетілген мекенжайы бойынша жоспарланған 

мерзімде келуін тексереді;
2) босатылған адам хабарламада көрсетілген мекенжайға келген кезде Адам-АІК профилак-

тикалық немесе тізімдік есепке алу санаты бойынша Біріктірілген деректер базасына (бұдан 
əрі – БДБ) енгізу үшін ақпараттық-аналитикалық бөліністерге (бұдан əрі – ААб) жолдайды;

3) криминалдық полиция бөліністеріне қадағалаудағыларға жəне ШТМББ қатысты əкімшілік 
қадағалау белгіленгені жəне шартты түрде мерзімінен бұрын босатылғаны туралы қаулылардың 
көшірмелерін жолдайды. Криминалдық полиция бөліністері əкімшілік қадағалауда тұрған 
адамдарға жедел есепке алудың тиісті ісін жүргізеді.

6. Жедел-криминалистикалық бөліністер профилактикалық есепке алынуға жататын 
адам дарды суретке, бейне, аудио (дауыс), одорогиялық (иіс) жəне биологиялық есептерге 
қою ды жүргізеді. 

7. Босатылған адам босатылған сəттен бастап бес жұмыс күні өткеннен кейін оның орна-
ласқан орнын анықтамаған жағдайда ҚАІІб(Б) ЖПҚ ҚАІІб(Б) ААО-ға оны «таңдаған тұратын 
орнына келмеген адам» ретінде тиісті санат бойынша АДБ «Есептегі элемент» есебіне қою 
үшін баянат жолдайды. 

Кейіннен, қадағалаудағыларға қатысты жиналған материал сотқа дейінгі тергеп-тексерудің 
бірыңғай тізіліміне тіркеледі, оның шеңберінде ол іздестіруге жарияланады жəне оның 
орналасқан орнын анықтау бойынша іс-шаралар кешені (туысқандарынан, көршілерден 
сұрақ-жауап алу, медициналық мекемелерге, мəйітханаға, əлеуметтік ұйымдарға жəне т.б. 
сұрау салады), ол ШТМББ қатысты сотқа оны іздестіруге жариялау жəне бұлтартпау шарасын 
таңдау туралы ұсынымхат жолданады.

8. Таңдаған тұрғылықты жеріне келмеген адам туралы ақпарат оның жүрген жерлері 
анықталған сəтке дейін «Есептегі элемент» БДБ есебінен алынбайды, ал анықталғаннан кейін 
профилактикалық немесе тізімдік есептің тиісті санатына ауыстырылады жəне соттылығы 
өтелгенге дейін есепте тұрады.

Егер адамның жүрген жері анықталмаған жағдайда электрондық құжат «таңдаған тұрғы-
лықты жеріне келмеген адам» тиісті санаты бойынша «Есептегі элемент» БДБ есебінде 
соттылығы өтелегенге дейін тұрады. 

9. Ішкі істер министрлігі Ақпараттық-аналитикалық орталығы (бұдан əрі – ІІМ ААО) бөлінісі 
«Баста машыл сұрау салулар» БДБ кіші жүйесінде анықталған сəйкестіктерді өңдеуді күнделікті 
жүзеге асырады.

10. «Есептегі элемент» БДБ есебіне қою, түзетулер енгізу кезінде «Бастамашыл сұрау са-
лулар» БДБ жүйесіндегі «таңдаған тұрғылықты жеріне келмеген адам» санаты бойынша есепте 
тұрғандар адамдарға «Бастамашыл сұрау салулар» БДБ-ның кіші жүйесімен «ТЖ-билеттері», 
«Əкімшілік құқық бұзушылықтар», «Паспорт», «Тіркелген автокөлік», «Жүргізуші куəлігі» жəне 
«Техникалық байқау» есептерімен сəйкестіктер анықталады.

Көрсетілген есептермен анықталған сəйкестіктер бойынша «Ақпарат көзін хабарландыру» 
шешімі қабылданған жағдайда ІІМ ААО бір тəулік ішінде бастамашыға, сондай-ақ сəйкестік 
анықталған орны бойынша ІІД-ге келмеген адамды есепке қою бойынша шаралар қабылдау 
немесе тиісті материалдарды бастамашыға жолдау үшін хабарлама жолдайды.

«ТЖ-билеттері» есебімен сəйкес келген жағдайда ІІМ ААО біруақытта Көліктегі Ішкі істер 
департаментіне (бұдан əрі – Көліктегі ІІД) хабарлама жолдайды.

11. Көліктегі ІІД хабарлама алған сəттен бастап кідіріссіз (телефон, көшірмелік, электрондық 
немесе өзге де байланыспен) бас бостандығынан айыру орындарынан босатылғаннан кейін 
таңдаған тұрғылықты жеріне келмеген профилактикаланатын адамның кету-келу (еріп жүру 
жолдары) теміржол станциясында қызмет ететін бағынысты желілік бөліністеріне (патрульдік 
полиция жасақшалары бар станцияларда жəне поездарда) полициясына одан жазбаша жауап 
алу, нақты тұрғылықты жерін анықтау үшін тапсырма жолдайды. Жауап алу нəтижесі бойынша 
желілік полиция бөлімдері 3 тəулік ішінде ҚАІІб(Б) ЖПҚ есепке қойған бастамашысын матери-
алдарды қоса бере отырып, хабардар етеді. 

12. «65-Шартты түрде мерзімінен бұрын босатылған», «59-«А» тармағы бойынша əкімшілік 
қадағалау орнатылған», «60-«Б» тармағы бойынша əкімшілік қадағалау орнатылған» жəне «61-
«В» тармағы бойынша əкімшілік қадағалау орнатылған» санаттары бойынша есепте тұрған 
адамдарға БДБ «Есептегі элемент» есебіне ақпарат не өзгерістер енгізу кезінде «Бастамашыл 
сұрау салулар» БДБ-ның кіші жүйесімен «ТЖ-билеттері» жəне «Əкімшілік құқық бұзушылықтар» 
есептерімен сəйкестіктер анықталады. 

«Ақпарат көзін хабарландыру» шешімі қабылданған жағдайда ІІМ ААО тəулік ішінде 
облыстардың ІІД ЖПҚ-ге хабарлама жолдайды, олар хабарламаны алған сəттен бастап 
үш тəулік ішінде (көшірмелік немесе электрондық байланыспен) ҚАІІб(Б) ЖПҚ-нің аумақтық 
бөліністеріне хабарлайды. 

13. ҚАІІб(Б) ЖПҚ аумақтық бөліністері алынған құжаттарды Қазақстан Республикасының 
заңнамасына сəйкес одан əрі шаралар қабылдау үшін іске (əкімшілік қадағалау туралы не-
месе қадағалау ісіне) тігеді.

14. Басқа ҚАІІб(Б) қызмет көрсететін аумағында таңдаған тұрғылықты жері бойынша 
келмеген адамның орналасқан орнын анықтаған кезде ҚАІІб(Б) ЖПҚ бастамашыға тиісті 
хабарлама жолдайды. 

15. Осындай адамдарды анықтаған ҚАІІб(Б) ЖПҚ сұрақ-жауап алуды жүргізеді жəне оның 
осы өңірде болу себебін анықтайды. Ол тұрақты тұрған кезде тиісті есепке қояды жəне таң-
даған тұрғылықты жеріне келмеген адам ретінде есепте тұрған аумақтың ҚАІІб(Б) ЖПҚ-ге 
хабарлама жолдайды.

Таңдаған тұрғылықты орнына келмеген адамның басқа өңірде тұруы туралы растау алған 
кезде ҚАІІб(Б) ЖПҚ жаңа тұрғылықты жері бойынша дактилоскопиялық картаны жолдайды 
жəне жаңа тұру мекенжайын көрсете отырып, «Қазақстан Республикасында тұрғылықты жерін 
өзгерту» алу себебін көрсете отырып, ҚАІІб(Б) БДБ есебінен алады.

16. ҚАІІб(Б) ЖПҚ бас бостандығынан айыру орындарынан адам босатылған сəттен ба-
стап бір ай мерзімде:

1) адамның келуі жəне оны профилактикалық не тізімдік есепке қою туралы;
2) босатылған адамның хабарламада көрсетілген мекенжайға, сондай-ақ оның жүрген же-

рінің анықталмағаны туралы материалдарды ұсынған ҚАЖ мекемесіне хабарлайды. 
17. ІІД ЖПҚ Қазақстан Республикасы ІІМ ААО-ның анықтаған бастамашыл сəйкестіктері 

бойынша алынған хабарламалар туралы мəліметті ай сайын жинақтайды жəне олар туралы 
сандық мəліметтерді осы Қағидаға 3-қосымшаға сəйкес нысан бойынша есепті кезеңнен кейінгі 
айдың жиырмасы күніне дейін Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі Əкімшілік полиция 
комитетіне (бұдан əрі – ƏПК) жолдайды.

18. ІІД ЖПҚ ІІД ААО-мен бірлесіп, бас бостандығынан айыру орындарынан босаған адам-
дар туралы мəліметті тоқсан сайын жинақтайды жəне олар туралы сандық мəліметтерді осы 
Қағидаға 4-қосымшаға сəйкес нысан бойынша есепті кезеңнен кейінгі айдың жиырмасы күніне 
дейін ƏПК-ге жолдайды.

19. ҚАЖ мекемелері ай сайын облыстар, Астана қаласы, Алматы қаласы жəне Алматы об-
лысы бойынша қылмыстық-атқару жүйесі департаменттеріне (бұдан əрі –ҚАЖД) олар барған 
об лыстар жəне республикалық маңызы бар қалалар бойынша:

1) 5-қосымшаға сəйкес нысан бойынша бас бостандығынан айыру орындарынан босаған 
адамдардың саны туралы;

2) осы Қағидаға 6-қосымшаға сəйкес нысан бойынша бас бостандығынан айыру орында-
рынан босатылған адамдар туралы мəліметтерді ай сайын ұсынады. Осы Қағидаға 6-қосым-
шажа 1-ден 10-ға дейін бағандарды ҚАЖК қызметкерлері толтырады, ал 11-ден 13-ке дейін 
бағандарды ІІД ЖПҚ толтырады.

20. ҚАЖД осы Қағиданың 19-тармағында көрсетілген мəліметті жəне тізімдерді есепті 
кезеңінен кейінгі айдың бесіне дейін дейін ай сайын Қазақстан Республикасы Ішкі істер 
министрлігі Қылмыстық-атқару жүйесі комитетіне (бұдан əрі – ҚАЖК) ұсынады.

21. ҚАЖК ай сайын есеп беру кезеңінен кейінгі айдың онына ІІД ЖПҚ, ƏПК-ге жəне ІІМ 
ААО-ға өткен айда ҚАЖ мекемелерінен босатылған адамдарды осы Қағиданың 19-тармағында 
көрсетілген тізімдерді жолдайды.

22. ІІД ААО жəне ЖПҚ, сондай-ақ ААб жəне ҚАІІб(Б) ЖПҚ есеп беру кезеңінен кейінгі он 
бесінші күнге дейін «Есептегі элемент» есебіне қойылмаған адамдарды анықтау үшін осы 
Қағидаға 6-қосымшаға сəйкес нысан бойынша ҚАЖ мекемелерінен өткен айда бас бостан-
дығынан айыру орындарынан босатылған адамдар бойынша салыстыра тексеруді жүргізеді.

23. Осындай адамдарды анықтаған кезде олардың тұрғылықты жері бойынша жəне тиісті 
есепке қою бойынша шаралар қабылданады.

24. ІІД ЖПҚ есеп беру кезеңінен кейінгі айдың жиырмасына дейін ай сайын ҚАЖК-ге 
жəне ƏПК-ге осы Қағидаға 6-қосымшасында көрсетілген ҚАЖ мекемелерінен өткен айда 
БДБ-ге есепке қойылған бас бостандығынан айыру орындарынан босатылған адамдардың 
мəліме тін жолдайды.

25. ƏПК тоқсан сайын ҚАЖК-мен жəне ААО-мен бас бостандығынан айыру орындары-
нан босатылған жəне тұрғылықты жеріне келген адамдардың саны туралы салыстыра тек-
серу жүргізеді. 

26. Шартты түрде мерзімінен бұрын босатылған жəне оларға қатысты əкімшілік қадағалау 
орнатылған адамдардың Қазақстан Республикасы аумағынан тыс жерге заңсыз шығу фактілерін 
жою мақсатында оларға белгіленген шектеулерді сақтауын қамтамасыз ету үшін Қазақстан 
Республикасы Ұлттық қауіпсіздік комитетінің «Бүркіт» бірыңғай ақпараттық жүйесіне енгізіледі.

ІІД-нің ЖПҚ «Бүркіт» базасына мемлекет алдында берешегі жоқ шетелдік азаматтарды 
қоспағанда, соттын қаулысын алған күннен бастап бір айдан кешіктірмей, əкімшілік қадағалау 
орнатылған жəне шартты түрде мерзімінен бұрын босатылған адамдарды енгізеді. 

27. ҚАЖД тоқсан сайын аумақтылығы бойынша ІІД Көші-қон полициясы басқармасына 
(бұдан əрі – ІІД КҚПБ) осы Қағидаға 7-қосымшаға сəйкес нысан бойынша ҚАЖ мекемелерінде 
жазасын өтеп жатқан шетелдіктер жəне азаматтығы жоқ адамдардың тізімін жолдайды. 

Шетелдіктер немесе азаматтығы жоқ адамдар босаған кезде ҚАЖД мерзімі аяқталуына 
байланысты босатылғанға дейін алты ай бұрын, ал оны шартты түрде мерзімінен бұрын 
босатуға өтініш берген кезде – сотталғанның өтінішхат берген сəтінен бастап үш тəулік ішінде 
ІІД КҚПБ-ны ақпараттандырады. 

Шетелдіктің немесе азаматтығы жоқ адамның босатылу мерзіміне дейін алты ай бұрын жа-
рамды жол жүру құжаты болмаған жағдайда Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігі 
арқылы ҚАЖД ол азаматы болып табылатын елге жөнелту үшін ұлттық паспортты немесе кері 
қайтаруға куəлікті ресімдеу қажеттілігі туралы сотталғанның өтінішін жолдайды.

28. ІІД КҚПБ қажеттілік болған жағдайда шетелдікті немесе азаматтығы жоқ адамдарды 
құжаттандыру бойынша мынадай шараларды қабылдайды: 

1) сотталғанға дейін Қазақстан Республикасында тұрақты тұруға рұқсат алған шетелдіктер 
мен азаматтығы жоқ адамдарға жарамды шетелдіктің тұруға ықтиярхаты не азаматтығы жоқ 
адамның куəлігі болмаған жағдайда, егер осы құқық жойылмаса не Қазақстан Республикасының 
қолданыстағы заңнамасына сəйкес жойылуға жатпаса, тиісті құжаттар ресімделеді;

2) 10 жұмыс күн бұрын Қазақстан Республикасынан шығуға виза жəне/немесе көші-қон 
карточкасын ресімдейді, бұл ретте шетелдіктің немесе азаматтығы жоқ адамдардың Қазақстан 
Республикасынан тыс жерге шығуы үшін қажетті мерзімді көрсетеді. 

29. ІІД КҚПБ:
1) «Шетелдіктің құқықтық жағдайы туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сəйкес 

шетелдікті немесе азаматтығы жоқ адамдардың елімізде болу тəртібі туралы ақпараттандыру 
бойынша шаралар қабылдайды;

2) шетелдіктің немесе азаматтығы жоқ адамның босатылуына дейін 1 ай бұрын үкімінде 
Қазақстан Республикасының тыс жеріне шығару түрінде қосымша жаза түрі болмаған жағдайда 
Қазақстан Республикасы Азаматтық процестік кодексіне (бұдан əрі – АПК) сəйкес Қазақстан 
Респуб ликасының тыс жеріне шетелдікті немесе азаматтығы жоқ адамды шығару туралы 
мəселені шешу үшін сотқа өтініш береді.

Сот шетелдікті немесе азаматтығы жоқ адамды Қазақстан Республикасының тыс жеріне 
шығарудан бас тартқан жағдайда ІІД КҚПБ көрсетілген адамдарды тиісті есепке қою үшін 
ҚАІІб(Б) ЖПҚ-ға хабарлайды. 

30. ҚАЖД бас бостандығынан айыру түріндегі жазаны өтеуден босаған адамдарды олар 
таңдаған тұрғылықты жеріне немесе жұмысқа тегін жол жүрумен, сондай-ақ азық-түлікпен не 
Қазақстан Республикасынан тыс жерге жол жүруі үшін ақшамен қамтамасыз етеді. 

31. Шетелдік немесе азаматтығы жоқ адам бас бостандығынан айыру орындарынан 
босатылған күні мекемелердің қызметкерлері Қазақстан Республикасының тыс жеріне шығару 
туралы соттың шешімін орындау үшін оны ІІД КҚПБ қызметкерлеріне тапсырады. 

32. ҚАЖД жəне ҚАІІб(Б) ЖПҚ шартты түрде, бас бостандығынан айырумен байланысты емес 
жазалау шараларына сотталған, сондай-ақ өтелмеген жазаның бір бөлігін едəуір жеңіл түріне 
ауыстыра отырып, шартты түрде мерзімінен бұрын мекемелерден босатылған шетелдіктер мен 
азаматтығы жоқ адамдарға қатысты қалған пробациялық мерзім өткенге дейін бір ай бұрын 
ІІД КҚПБ АПК нормаларына сəйкес шығаруға материалдарды дайындау үшін хабарлайды.

33. ІІД КҚПБ шартты түрде, бас бостандығынан айырумен байланысты емес жазалау 
шараларына сотталған, сондай-ақ өтелмеген жазаның бір бөлігін едəуір жеңіл түріне ауы-
стыра отырып, шартты түрде мерзімінен бұрын мекемелерден босатылған шетелдіктер мен 
азаматтығы жоқ адамдар туралы ақпаратты ала отырып, осы Қағиданың 29-тармағында 
көзделген шараларды қабылдайды жəне пробациялық бақылау мерзімі өткен күні Қазақстан 
Республикасының тыс жеріне шығару туралы соттың шешімін орындайды.

Бас бостандығынан айыру орындарынан босатылған адамдарды есепке 
алуды жүзеге асыру бойынша Қазақстан Республикасы 

ішкі істер органдары бөліністерінің өзара іс-қимыл жасасу қағидаларына 1-қосымша
Нысан

ЕСКЕРТУ ПАРАҒЫ
Мен, ______________________________________________________________________
         (Т.А.Ə, (бар болған жағдайда, қолы) толығымен, туған күні)

Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 431-бабының талаптарымен таныстым 
жəне бас бостандығынан айыру орындарынан босатылған адамдарға сот белгілеген əкімшілік 
қадағалау қағидаларын бұзу, сол сияқты əкімшілік қадағалаудан жалтару мақсатында 
қадағалаудағы адамның тұрғылықты жерінен өз бетімен кетіп қалуы немесе бас бостандығынан 
айыру орындарынан босатылғаннан кейін қадағалаудағы адамның таңдап алған тұрғылықты 
жеріне демалыс жəне мереке күндерін есептемегенде бес тəулік ішінде бармағаны үшін 
қылмыстық жауап туралы ескертілдім.

 20___ жылғы «____»____________ № ______ ҚАЖ мекемесінен» босатылғаннан 
кейін тұрақты тұру орынға_________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________
мекенжай бойынша Заңмен белгіленген мерзімде барып аумақтық ІІО-ге есепке тұруға 

міндеттенемін.
20____ жылғы «_____»________________________________________________________
                           (қадағалаудағы адамның Т.А.Ə (бар болған жағдайда, қолы)
Таныстырдым_______________________________________________________________
   (лауазымы, атағы, Т.А.Ə (бар болған жағдайда, қолы)

Бас бостандығынан айыру орындарынан босатылған адамдарды есепке алуды жүзеге 
асыру бойынша Қазақстан Республикасы ішкі істер органдары бөліністерінің өзара іс-

қимыл жасасу қағидаларына 2-қосымша
Нысан

ЕСКЕРТУ ПАРАҒЫ
 Мен, ______________________________________________________________________

      (Т.А.Ə. (бар болған жағдайда) толығымен, туған күні)

Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 72-бабының 1-тармағының 7-бөлігінің та-
лаптарымен таныстым жəне екі жəне одан да көп əкiмшiлiк құқық бұзушылық жасап, олар үшiн 
оған əкiмшiлiк жаза қолданылса немесе шартты түрде мерзiмiнен бұрын босатуды қолдану 
кезiнде өзiне жүктелген мiндеттердi орындаудан дəлелсіз себеппен екі реттен артық жалтар-
са не бас бостандығынан айыру орындарынан босатылғаннан кейін таңдалған тұрғылықты 
жері бойынша тіркелу үшін бес жұмыс күні ішінде дəлелсіз себеппен келмесе, сот уəкілетті 
мемлекеттік органның ұсынуы бойынша шартты түрде мерзiмiнен бұрын босатудың күшiн жою 
жəне жазаның қалған өтелмеген бөлiгiн орындау туралы қаулы шығара алады

20___ жылғы «_____»__________ №_______ ҚАЖ мекемесінен босатылғаннан кейін 
көрсетілген тұрақты тұру орынға___________________________________________________ 

___________________________________________________________________________
мекенжай бойынша Заңмен белгіленген мерзімде барып аумақтық ІІО-ге есепке тұруға 

міндеттенемін.
20___ жылғы «____»___________________________________________________________
                 (қадағалаудағы адамның Т.А.Ə (бар болған жағдайда), қолы)
Таныстырдым_______________________________________________________________
   (лауазымы, атағы, Т.А.Ə. (бар болған жағдайда), қолы) 
                    20___ жылғы «____» _____________

Бас бостандығынан айыру орындарынан босатылған адамдарды есепке алуды жүзеге 
асыру бойынша Қазақстан Республикасы ішкі істер органдары бөліністерінің өзара іс-

қимыл жасасу қағидаларына 3-қосымша
Нысан

Қазақстан Республикасы ІІМ ААО-ның анықтаған бастамашыл сəйкестіктері бойынша 
алынған хабарламалар туралы мəлімет

Өңір (облыс)
Бар-
лығы

Таңдаған тұрғылықты 
жеріне келмеген 
адамдарға

ІІО есебінде 
тұрған адамдарға
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ІІМ ААО -дан «Бастамашыл сұрау 
салулар» АДБ сəйкестіктер бой-
ынша аумақтық ІІД-ге келіп түскен 
хабарламалар саны

он
ың

 іш
ін
де

«ТЖ-билеттер»
«Əкімшілік құқық 
бұзушылықтар»
«Паспорт»
«Тіркелген автокөлік»
«Жүргізуші куəлігі»
«Техникалық қарау»

Əкімшілік қадағалаудың 
бұзушылықтары анықталды
о.і. Қазақстан 

Республикасы 
ҚК-нің 431-
бабы бойын-
ша СДТБТ-ге 
материалдардың 
тіркелгені

 

ШТМББ шектеу белгіленген 
бұзушылықтардың анықталғаны
о.і. ШТМББ алынып 

тасталды
Олар бойынша түзету енгізу жəне 
есепке алу туралы қабылданған 
шешім
Есептен шығарылды

оның ішінде

тұрғылықты 
жерінің өзгеруіне 
байланысты
қылмыстық 
жауапкершілікке 
тартылуына бай-
ланысты
ШТМББ 
қаулысының 
жойылуына бай-
ланысты

Бас бостандығынан айыру орындарынан босатылған адамдарды есепке алуды жүзеге 
асыру бойынша Қазақстан Республикасы ішкі істер органдары бөліністерінің өзара іс-

қимыл жасасу қағидаларына 4-қосымша
Нысан

Бас бостандығынан айыру орындарынан босаған адамдар туралы
МƏЛІМЕТ  

1 Мекемелерден босаған адамға барлық Адам-АІК түсті

(Соңы. Басы 17-бетте) 

(Соңы 19-бетте) 
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1.1

он
ың

 іш
ін
де

шартты түрде мерзімінен бұрын босатылғандар (ШТМББ)
1.2 оларға қатысты əкімшілік қадағалау орнатылғандар (ƏҚ)
1.3 оның ішінде  «а» тармағы бойынша
1.4  «б» тармағы бойынша
1.5  «Бас бостандығынан айыру орындарынан босатылған адамдарға 

əкімшілік қадағалау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының əрекетіне 
түсетін соттылықтың белгілері бойынша «Ф/Т» 

1.6 Кəмелетке толмағандар, барлығы
1.7 оның ішінде ШТМББ
1.8 өзге санаттағылар

2.
ІІД қызмет көрсететін аумаққа келген адамдарға қойылған Адам-АІК саны
оның ішінде республиканың басқа өңірлерінен келетіндер

2.1

он
ың

 іш
ін
де

 шартты түрде мерзімінен бұрын босатылғандар (ШТМББ)
2.2 оларға қатысты əкімшілік қадағалау орнатылғандар (ƏҚ)
2.3 оның ішінде «а» т. бойынша
2.4 «б» т. бойынша
2.5 «Бас бостандығынан айыру орындарынан босатылған адамдарға 

əкімшілік қадағалау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының əрекетіне 
түсетін соттылықтың белгілері бойынша «Ф/Т»

2.6 Кəмелетке толмағандар, барлығы ШТМББ
2.7 оның ішінде ШТМББ
2.8 өзге санаттағылар
3. ІІД қызмет көрсететін аумаққа келген адамдарға қойылған Адам-АІК саны
3.1

он
ың

 іш
ін
де

шартты түрде мерзімінен бұрын босатылғандар (ШТМББ)
3.2 оларға қатысты əкімшілік қадағалау орнатылғандар (ƏҚ)
3.3 с.і «а» т. бойынша
3.4 «б» т. бойынша
3.5 «Бас бостандығынан айыру орындарынан босатылған адамдарға 

əкімшілік қадағалау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының əрекетіне 
түсетін соттылықтың белгілері бойынша «Ф/Т» 

3.6 Кəмелетке толмағандар, барлығы
3.7 оның ішінде ШТМББ
3.8 өзге санаттағылар

4.
Мекемелерден босатылғанан кейін таңдап алған тұрғылықты жеріне кел-
мегендер арасынан анықталған адамдар саны.
оның ішінде республиканың басқа өңірлерінде

4.1

он
ың

 іш
ін
де

 шартты түрде мерзімінен бұрын босатылғандар (ШТМББ)
4.2 оларға қатысты əкімшілік қадағалау орнатылғандар (ƏҚ)
4.3 оның ішінде «а» т.бойынша
4.4 «б» т. бойынша
4.5 «Бас бостандығынан айыру орындарынан босатылған адамдарға 

əкімшілік қадағалау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының əрекетіне 
түсетін соттылықтың белгілері бойынша «Ф/Т» 

4.6 кəмелетке толмағандар, барлығы 
4.7 с.і ШТМББ
4.8 өзге санаттағылар

Бас бостандығынан айыру орындарынан босатылған адамдарды есепке алуды жүзеге 
асыру бойынша Қазақстан Республикасы ішкі істер органдары бөліністерінің өзара іс-

қимыл жасасу қағидаларына 5-қосымша
Нысан

Бас бостандығынан айыру орындарынан босаған адамдардың саны туралы 
МƏЛІМЕТ

Бас бостандығына 
айыру орындарынан 
босағандардың барған 
республика өңірлері
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1. Бас бостандығынан 
айыру орындарына 
босағандар

2. о. 
і.

 шартты түрде 
мерзімінен бұрын 
босатылғандар 
(ШТМББ)

3. Оларға қатысты 
əкімшілік қадағалау 
орнатылғандар (ƏҚ)

4. о.і. «а» т. бой-
ынша

5. «б» т. бой-
ынша

6. «Бас 
бостандығынан 
айыру орындары-
нан босатылған 
адамдарға əкімшілік 
қадағалау тура-
лы» Қазақстан 
Республикасы 
Заңының 
əрекетіне түсетін 
соттылықтың 
белгілері бойынша 
«Ф/Т» 

7. кəмелетке 
толмағандар 
барлығы 

8. ШТМББ 
9. нашақорлар
10. өзге санаттағылар
11 Қазақстан 

Республикасы нан 
тыс жерге шығып 
кеткендер

Бас бостандығынан айыру орындарынан босатылған адамдарды есепке алуды жүзеге 
асыру бойынша Қазақстан Республикасы ішкі істер органдары бөліністерінің өзара іс-

қимыл жасасу қағидаларына 6-қосымша
Нысан

20____ жылғы _______________ бас бостандығынан айыру орындарынан босатылған 
адамдар туралы 

МƏЛІМЕТ
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Бас бостандығынан айыру орындарынан босатылған адамдарды есепке алуды жүзеге 
асыру бойынша Қазақстан Республикасы ішкі істер органдары бөліністерінің өзара іс-

қимыл жасасу қағидаларына 7-қосымша
Нысан

20___ жылғы «___» __________ ҚАЖ мекемелерінде жазасын өтеп жатқан шетелдіктер 
мен азаматтығы жоқ адамдардың 

ТІЗІМІ
р/с
№

Т.А.Ə. 
(бар 
болған 
жағдай-
да)

Азамат-
тығы

Жеке 
куəлігінің 
немесе 
ұлттық 
паспор-
тының 
(азамат-
тығы жоқ 
адамның 
куəлігі) 

Жеке 
куəілігінің, 
ұлттық 
паспортының 
(азаматтығы 
жоқ адамның 
куəлігі) 
жарамдылық 
мерзімі

Тұруға 
ықтияр-
хаттың 
№ (егер 
болса)

Үкім 
бойын-
ша 
босату 
мерзімі

Шартты 
түрде 
мерзі-
мінен 
бұрын 
босату-
дың 
мүмкін 
мерзімі

Талап-
арыз-
дың 
болуы 
(талап 
сома-
сы)

ес-
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Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2016 жылғы 3 нау-
рызда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №13373 
болып енгізілді.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
ІШКІ ІСТЕР МИНИСТРЛІГІНІҢ БҰЙРЫҒЫ

2016 жылғы 29 наурыз            №313             Астана қаласы

Ішкі істер органдарының азаматтық және қызметтік қару 
айналымы саласындағы бақылау жөніндегі 

бөлімшелерінің қызметін ұйымдастыру туралы 
нұсқаулықты бекіту туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2005 жылғы 22 маусымдағы № 607 қаулысымен 
бекітілген Қазақстан Республикасы Iшкi iстер министрлiгi туралы ереженің 16-тармағы 26) 
тармақшасына сəйкес бұйырамын:

1. Қоса беріліп отырған осы бұйрыққа 1-қосымшаға сəйкес Ішкі істер органдарының 
азаматтық жəне қызметтік қару айналымы саласындағы бақылау жөніндегі бөлімшелерінің 
қызметін ұйымдастыру туралы нұсқаулық бекітілсін.

2. Осы бұйрыққа 2-қосымшаға сəйкес Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрінің кейбір 
бұйрықтарының күші жойылды деп танылсын.

3. Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің Əкімшілік полиция комитеті:
1) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуді;
2) осы бұйрықты мемлекеттік тіркегеннен кейін күнтізбелік он күн ішінде мерзімді баспа 

басылым дарында жəне «Əділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде ресми жариялауға жолдауды;
3) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркеудің 

қорытындысын алғаннан кейін бес жұмыс күні ішінде оның көшірмесін Қазақстан Республикасы 
нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкіне орналастыру үшін «Қазақстан 
Республикасы Əділет министрлігінің республикалық құқықтық ақпарат орталығы» шаруашылық 
жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кəсіпорнына жолдауды;

4) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің интернет-ресурсында 
орналастыруды; 

5) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркегеннен 
кейін он жұмыс күні ішінде осы тармақтың 1), 2), 3) жəне 4) тармақшаларында көзделген іс-
шаралардың орындалуы туралы мəліметтерді Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің 
Заң департаментіне ұсынуды қамтамасыз етсін. 

4. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрінің 
орынбасары полиция генерал-майоры Е.З. Тургумбаевқа жəне Қазақстан Республикасы Ішкі 
істер министрлігінің Əкімшілік полиция комитетіне (И.В. Лепеха) жүктелсін.

5. Осы бұйрық алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң 
қолданысқа енгiзiледi.

Министр полиция генерал-полковнигі 
Қ.ҚАСЫМОВ

Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрінің 
2016 жылғы 29 наурыздағы №313 бұйрығына 1-қосымша

Ішкі істер органдарының азаматтық жəне қызметтік қару айналымы саласындағы 
бақылау жөніндегі бөлімшелерінің қызметін ұйымдастыру туралы нұсқаулық

1. Жалпы ережелер
1. Осы Нұсқаулық ішкi iстер органдарының (бұдан əрі – ІІО) ІІО-да тіркелген азаматтық, 

қызмет тік жəне марапаттық қару, сондай-ақ азаматтық пиротехникалық заттар мен олар 
қолда нылып жасаған бұйымдар айналымын бақылауды жүзеге асыру жөніндегі жұмысының 
негізгі бағыттарын айқындайды.

2. ІІО қызметтерінің ІІО-да тіркелген азаматтық, қызметтік жəне марапаттық қару, сондай-
ақ азаматтық пиротехникалық заттар мен олар қолданылып жасаған бұйымдар айналымын 
бақылау жөніндегі жұмысын ұйымдастыруды жəне үйлестіруді ІІО əкімшілік полиция құрамына 
кіретін аазаматтық жəне қызметтік қару айналымын бақылау бөліністері (бұдан əрі – АҚҚАБ) 
жүзеге асырады.

ІІО қызметтерінің заңсыз қару айналымын анықтау жөніндегі жұмысын ұйымдастыруды 
жəне үйлестіруді ІІО криминалдық полиция бөліністері жүзеге асырады. 

3. ІІО-да тіркелген азаматтық, қызметтік жəне марапаттық қару, сондай-ақ азаматтық 
пиротехникалық заттар мен олар қолданылып жасаған бұйымдар айналымын бақылаудың 
бірыңғай жүйесін Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі (бұдан əрі – ІІМ) Əкімшілік 
полиция комитетінің (бұдан əрі – ƏПК), Астана, Алматы қалаларының, облыстардың жəне 
Көліктегі ішкі істер департаменттерінің (бұдан əрі – ІІД, КІІД), қалалық, аудандық жəне желілік ішкі 
істер басқармаларының, бөлімдерінің (бұдан əрі – ҚАІІО, ЖІІБ(б)) АҚҚАБ бөліністері құрайды. 

2. АҚҚАБ бөліністерінің жұмысын ұйымдастыру
4. АҚҚАБ бөліністерінің жұмысы IІО-ның басқа қызметтерімен жəне тиісті мемлекеттік ор-

гандармен өзара іс-қимыл жасасу қағидаты бойынша ұйымдастырылады.
5. АҚҚАБ бөліністері өз жұмысында азаматтық жəне қызметтік қару мен оның патронда-

ры, азаматтық пиротехникалық заттар мен олар қолданылып жасаған бұйымдар айналымы 
саласындағы Қазақстан Республикасының нормативтік құқытық актілері мен халықаралық 
актілерді басшылыққа алады.

6. АҚҚАБ бөліністері өз құзыреті шегінде ІІО-да тіркелген азаматтық, қызметтік жəне 
марапаттық қару, сондай-ақ азаматтық пиротехникалық заттар мен олар қолданылып жасаған 
бұйымдардың айналымын бақылауды жүзеге асырады, оның шеңберінде:

1) ІІО-ның басқа да бөліністерімен жəне қызметтерімен бірлесіп бұйрық жобалары мен 
əдістемелік нұсқамаларды, сондай-ақ ІІО-да тіркелген азаматтық, қызметтiк жəне марапаттық 
қару, сондай-ақ азаматтық пиротехникалық заттар мен олар қолданылып жасаған бұйымдар 
айналымын бақылауды жүзеге асыруға жəне ІІО-да тіркелген қару қолданылып жасалған 

қылмыстар, сондай-ақ олардың ұрлану жəне жоғалу профилактикасына бағытталған 
практикалық жəне ұйымдастырушылық іс-шараларды əзірлейді.

Əдістемелік сипаттағы құжаттар азаматтық жəне қызметтік қару айналымы саласындағы 
заңнаманың талаптарын ескере отырып, шығарылады;

2) ІІО-да тіркелген азаматтық жəне қызметтік қаруды қолдана отырып жасалған қылмыстың 
жай-күйі туралы мəліметтерге талдау жүргізуді ұдайы негізде жүзеге асырады, нəтижелері 
бойынша оларға жол бермеу бойынша шаралар қабылдайды.

ІІО-да тіркелмеген қаруды қолдана отырып жасалған қылмыстың жай-күйі, сондай-ақ қару 
қолдана отырып, жасалған ашылмаған қылмыстар туралы мəліметтерге талдау жүргізуді ІІО 
криминалдық полиция бөліністері жүзеге асырады.

Ай сайын есеп беру кезеңінің соңында АҚҚАБ жəне криминалдық полиция бөліністерінің 
қызметкерлері қару қолдана отырып, жасалған қылмыстың жай-күйі туралы ақпарат алма-
суды жүзеге асырады.

ІІО-да тіркелген қаруды қолдана отырып, қылмыс жасаудың, азаматтық жəне қызметтік қару 
мен оның патрондарын ұрлау жəне жоғалтудың əрбір фактісі бойынша Қазақстан Республикасы 
ІІМ-нің 2011 жылғы 27 мамырдағы № 246 бұйрығымен бекітілген (Нормативтік құқықтық акті лерді 
мем лекеттік тіркеу тізілімінде № 7032 болып тіркелген) Қазақстан Республикасының ішкі істер ор-
гандарында қызметтік тергеу жүргізу ережесінің талаптарына сəйкес қызметтік тергеу жүргізіледі;

3) заңды жəне жеке тұлғалардың Қазақстан Республикасының азаматтық жəне қызметтік 
қару мен оның патрондары, азаматтық пиротехникалық заттар мен олар қолданылып жасаған 
бұйым дар айналымы саласындағы заңнамасының талаптарын сақтауын бақылауды жүзеге 
асырады;

4) Қазақстан Республикасы Кəсіпкерлік кодексінің (бұдан əрі – ҚР КК) талаптарына сəйкес 
жеке тұлғалардан азаматтық қаруды сақтауға, сақтауға жəне алып жүруге рұқсаттарын, сондай-
ақ азаматтық жəне қызметтік қару мен оның патрондарының жəне азаматтық пиротехникалық 
заттар мен олар қолданылып жасаған бұйымдардың (мəдени-көпшілік іс-шараларды өткізуге 
арналған отшашулар, фейрверктер) айналымы бойынша заңнама талаптарының сақталуын 
тексеру үшін қажетті басқа да құжаттарды тексереді;

5) өндірістегі материалдар мен істер бойынша жеке тұлғалар мен заңды тұлғалардың өкілде-
рін түсіндірмелер мен көрсетпелер, құжаттар, олардың көшірмелерін алу үшін ІІО-ға шақырады;

6) азаматтық жəне қызметтiк қару мен оның патрондарын, олардың негізгі құрама 
бөлшектерін əзірлеу, өндiру, жөндеу, сақтау, пайдалану, жою, сату, коллекцияға жинау жəне 
экспонаттау орындарына, сондай-ақ азаматтық пиротехникалық заттар мен олар қолданылып 
жасаған бұйымдарды (мəдени-көпшілік іс-шараларды өткізуге арналған отшашулар, фейрвер-
ктер) əзірлеу, өндiру, сақтау, сату жəне пайдалану орындарына тексеріс жүргізеді;

7) азаматтық жəне қызметтiк қару мен оның патрондарын, сондай-ақ азаматтық 
пиротехникалық заттар мен олар қолданылып жасаған бұйымдар (мəдени-көпшілік іс-шара-
ларды өткізуге арналған от шашулар, фейрверктер) айналымы салаларында лицензиялар 
мен рұқсаттарды беру туралы шешім қабылдау үшін ұсынылған құжаттардағы мəліметтердің 
шы найылығын анықтайды;

8) ҚР КК талаптарына сəйкес азаматтық жəне қызметтiк қару мен оның патрондары сау-
дасымен айналысатын заңды тұлғаның қызметін тексереді;

9) «Жекелеген қару түрлерiнiң айналымына мемлекеттiк бақылау жасау туралы» 1998 
жылғы 30 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Заңында (бұдан əрі – Заң) көзделген жағ-
дайларда қаруларды, оның патрондарын, олардың негізгі жəне құрама бөлшектерін алып қояды;

10) жеке жəне заңды тұлғалардан бақылау функцияларын орындау үшін қажетті құжаттарды 
немесе олардың көшірмелерін, жазбаша немесе ауызша ақпараттарды талап етеді;

11) жеке жəне заңды тұлғаларға орындалуы міндетті анықтаған азаматтық жəне қызметтiк 
қару мен оның патрондарының айналымы қағидаларын бұзушылықтарды жою туралы нұсқа-
малар, ұсынымдар енгізеді;

12) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тəртіпте қару айналымына 
шектеу қояды жəне Заңда көзделген өзге де шараларды қолданады;

13) бұзушылықтар анықталған жағдайда лицензиялар мен рұқсаттардың қолданысын 
тоқтата тұру, олардың айыру бойынша шаралар, сондай-ақ 2014 жылғы 5 шілдедегі «Қазақстан 
Респуб ликасының Əкімшілік құқық бұзушылықтар туралы» кодексінде (бұдан əрі – ҚР ƏҚБК) 
жəне 2014 жылғы 3 шілдедегі Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексінде көзделген 
өзге де шараларды қабылдайды;

14) Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес мемлекеттік қызмет көрсетуден 
бас тартады.

7. АҚҚАБ бөліністерінің қызметіне ведомствалық бақылауды:
ІІМ-нің орталық аппаратында – Ішкі істер министрінің ƏПК-ге жетекшілік ететін орынбасары, 

ƏПК төрағасының АҚҚАБ басқармасына жетекшілік ететін орынбасары;
ІІД, Көліктегі ІІД-де – ІІД, КІІД бастығының Əкімшілік полиция басқармасына (бұдан əрі – 

ƏПБ) жетекшілік ететін орынбасарлары, ƏПБ бастықтары, ƏПБ бастығының АҚҚАБ бөлінісіне 
жетекшілік ететін орынбасарлары;

ҚАІІБ-да (ЖІІБ(б)) – ҚАІІБ (ЖІІБ(б)) бастықтарының ƏПб жетекшілік ететін орынбасарла-
ры, ƏПб бастықтары, ƏПб бастығының АҚҚАБ бөлінісіне жетекшілік ететін орынбасарлары 
жүзеге асырады. 

8. АҚҚАБ бөліністері өз құзыреті шегінде:
1) Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2013 жылғы 18 қыркүйектегі № 983 қаулысымен 

бекітілген Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер тізіліміне (бұдан əрі – Тізілім) сəйкес мемлекеттік 
қызмет көрсетеді.

ІІД, КІІД, ҚАІІБ жəне ЖІІБ(б) АҚҚАБ бөліністерінде ІІО бастығының бұйрығымен азаматтық 
жəне қызметтік қару жəне оның патрондары, сондай-ақ азаматтық пиротехникалық заттар мен 
олар қолданылып жасаған бұйымдар айналымы саласында мемлекеттік қызмет көрсететін 
жауапты қызметкер тағайындалады.

Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызмет көрсету саласындағы заңнамасының 
талаптарын бұзушылықтарды анықтау, жою жəне жол бермеу мақсатында ІІМ жəне ІІД, КІІД 
АҚҚАБ бөліністері «Мемлекеттiк қызметтер көрсету сапасын мемлекеттік бақылау қағидаларын 
бекіту туралы» (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 13359 бо-
лып тіркелген) Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет істері министрінің 2016 жылғы 
16 қаңтардағы № 35 бұйрығының талаптарына сəйкес мемлекеттік қызмет көрсету сапасын 
бақылау іс-шарасы жəне мониторинг нысанында мемлекеттік қызмет көрсетудің сапасын ішкі 
бақылауды жүзеге асырады.

2) «Қазақстан Республикасының iшкi iстер органдары туралы» 2014 жылғы 23 сəуірдегі 
Қазақстан Республикасы Заңының 6-бабы 1-тармағының 26-тармақшасына сəйкес 
азаматтық жəне қызметтік қару мен оның патрондарының криминалистік талаптарға сəйкес 
келуіне қорытынды беруден, есірткі, психотроптық заттар мен прекурсорларды Қазақстан 
Республикасының аумағына əкелуге, Қазақстан Республикасының аумағынан əкетуге жəне 
Қазақстан Республикасының аумағы арқылы транзиттеуге рұқсаттар беруді қоспағанда, жол-
дамалар, қорытындылар мен рұқсаттар береді.

9. Азаматтық жəне қызметтік қару мен оның патрондарының айналымы саласындағы 
лицензиялар мен рұқсаттарды беру үшін ұсынылған құжаттарды тексеру барысында АҚҚАБ 
қызметкері жеке тұлғаларды жəне заңды тұлғалардың қару мен оның патрондарына рұқсаты 
бар қызметкерлерін ІІО-ның криминалдық полиция бөліністерінің, Ақпартаттық-аналитикалық 
орталығының (бұдан əрі – ААО), Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік комитетінің (бұдан 
əрі – ҰҚК) жəне Бас прокуратурасы Қылмыстық статистика жəне арнайы есепке алу жөніндегі 
комитетінің (бұдан əрі – ҚСжАЕК) экстремизмге, терроризмге немесе ұйымдасқан қылмысқа 
қарсы күрес желісі бойынша есептері бойынша соттылығының жəне Заңның 19-бабына 
сəйкес ҚР ƏҚБК баптары бойынша əкімшілік құқық бұзушылықтарының бар-жоғы, сондай-ақ 
ақталмайтын негіздер бойынша қылмыстық жауапкершіліктен босатылуы мəніне тексереді.

10. Лицензиялар, рұқсаттар мен қорытындылар беру туралы шешім тек жоғарыда 
көрсетілген тексерістен кейін беріледі.

11. ІІО-да тіркелген азаматтық, қызметтік жəне марапаттық қару, сондай-ақ азаматтық 
пиротех никалық заттар мен олар қолданылып жасаған бұйымдар айналымын бақылау жəне 
мем лекеттік қызмет көрсету процесінде АҚҚАБ қызметкерлері ІІМ-нің жəне басқа да мемлекеттік 
органдардың мынадай ақпараттық жүйелерін пайдаланады: 

Қазақстан Республикасы ІІМ біріктірілген деректер банкі (бұдан əрі – ҚР ІІМ БДБ);
Қазақстан Республикасы ІІМ БДБ қашықтықтан қол жеткізу кіші жүйесі (WEB-интерфейс);
Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасының құқық қорғау жəне арнаулы органдарының 

ақпарат алмасу жүйесі (ҚАО ААЖ);
ҚСжАЕК ақпарттық сервисі;
мемлекеттік органдардың интарнет-порталы (МОИП);
«Е-лицензиялау» мемлекеттік деректер базасының ақпараттық жүйесі (бұдан əрі – ЕЛ 

МДБ АЖ);
«Жеке тұлғалар» мемлекеттік деректер базасы (бұдан əрі – «ЖТ» МДБ);
«Заңды тұлғалар» мемлекеттік деректер базасы («ЗТ» МДБ); 
«электрондық үкімет» порталы (ЭҮП);
тексеру субъектілері мен объектілерінің біріңғай тізілімі (ТСОБТ)
электрондық құжат айналымының бірыңғай жүйесі (ЭҚАБЖ).
12. Азаматтарды, кəсiпорындардың, мекемелер мен ұйымдардың өкілдерін қабылдау үшін 

АҚҚАБ қызметкеріне ІІО ғимаратында бірінші қабатта орналасқан жəне телефон байланысы-
мен жабдықталған жеке қызметтiк үй-жай бөлiнедi.

13. АҚҚАБ қызметкерлері осы Нұсқаулықтың 11-тармағында көрсетілген ақпараттық 
жүйелерге қолжетімді қажетті бағдарламалық қамтамасыз етуі бар дербес компьютерлік тех-
никамен, принтермен, сканермен жəне қызметтік автокөлікпен қамтамасыз етіледі.

14. АҚҚАБ қызметінің мəселелері бойынша ІІО-ға жүгінген жеке жəне заңды тұлғалар үшін 
АҚҚАБ қызметкері кабинетiнiң жанында осы Нұсқаулыққа 1-қосымшаға сəйкес азаматтық жəне 
қызметтік қару жəне оның патрондары, азаматтық пиротехникалық заттар мен олар қолданылып 
жасалған бұйымдар (мəдени-көпшілік іс-шараларды өткізу кезіндегі отшашулар, фейрверктер) 
айналымы мəселелері жөніндегі ақпараты бар стенд ресімделеді.

Өтініштерді қабылдау жəне рұқсат құжаттарын электрондық түрде жəне қағаз 
тасымалдағышта беру тек көрсетілген қызметтік үй-жайда жүзеге асырылады.

15. АҚҚАБ қызметкерлерінің жұмыс уақытында қызметтік үй-жайында ұзақ болмауына 
азаматтық жəне қызметтік қару айналымын бақылауға жататын объектілерге зерттеу жүргізу, 
азаматтық қару иелерін тексеру, кезекшілікте (нарядта) болу, ІІО-да тіркелген азаматтық, 
қызметтік жəне марапаттық қару, сондай-ақ азаматтық пиротехникалық заттар мен олар 
қолданылып жасаған бұйымдар айналымын бақылауды жүзеге асыруға бағытталған жедел-
профилактикалық іс-шаралар өткізу кезінде жол беріледі.

1-параграф. ІІМ ƏПК АҚҚАБ басқармасының жұмысын ұйымдастыру
16. ІІМ ƏПК Азаматтық жəне қызметтік қару айналымын бақылау басқармасы (бұдан əрі – 

АҚҚАББ) ІІО-да тіркелген азаматтық, қызметтік жəне марапаттық қару, сондай-ақ азаматтық 
пиротехникалық заттар мен олар қолданып жасаған бұйымдар айналымын бақылауды жүзеге 
асыру жөніндегі жұмысты атқару шеңберінде:

1) ІІМ Алқаларының, жедел кеңестерінің шешімдерін, ІІМ нұсқауларын орындау, мемлекеттік 
қызмет көрсету сапасы, ұрланған жəне жоғалған азаматтық жəне қызметтік қару бойынша 
іздестіру іс-шараларын жүргізуге қатысу, мекенжайы анықталмаған азаматтық қару иелерін 
анықтау жөніндегі іс-шараларды жүргізуді ұйымдастыру, азаматтық жəне қызметтік қару 
мен оның патрондары, азаматтық пиротехникалық заттар мен олар қолданылып жасалған 
бұйымдар (мəдени-көпшілік іс-шараларды өткізу кезіндегі отшашулар, фейрверктер) айна-
лымы саласындағы рұқсат беру құжаттарын берудің заңдылығы, ІІМ БДБ «Тіркелген қару» 
есебін қалыптастыру жəне жүргізу, «Е-лицензиялау» МДБ қалыптастыру, азаматтық жəне 
қызметтік қару мен оның патрондары, азаматтық пиротехникалық заттар мен олар қолданылып 
жасалған бұйымдар (мəдени-көпшілік іс-шараларды өткізу кезіндегі отшашулар, фейрверктер) 
айналымы саласындағы жеке жəне заңды тұлғалардың қызметін бақылауды жүзеге асыру 
мəселелері бойынша ІІД, КІІД, ҚАІІБ жəне ЖІІБ(б) АҚҚАБ бөліністерінің қызметіне ведомстволық 
бақылауды жүзеге асырады;

2) ІІД, КІІД, ҚАІІБ жəне ЖІІБ(б) АҚҚАБ кадрларын іріктеуді жүзеге асырады, оларды 
көтермелеу, жазалау, қызмет бабымен жылжыту бойынша ұсыныстар енгізеді;

3) ІІМ жұмыс жоспарларына сəйкес немесе жұмыстағы кемшіліктерге ден қою тəртібінде ІІД, 
КІІД, ҚАІІБ жəне ЖІІБ(б) АҚҚАБ бөліністеріне инспекторық жəне мақсатты тексерістер жүргізеді.

Тексерістер ІІД, КІІД, ҚАІІБ жəне ЖІІБ(б) АҚҚАБ бөліністері жұмысының жай-күйіне 
жүргізілген түпкілікті талдау, өңірлердің ерекшеліктері, бақыланатын объектілер мен азаматтық 
қару иелерінің саны негізінде жүзеге асырылады.

Тексеріс барысында, оның ішінде бөлініс қызметін жетілдіру бойынша əдістемелік жəне 
практикалық көмек көрсетіледі;

4) ІІО тіркелген азаматтық жəне қызметтік қаруды қолданумен жасалған қылмыстың жай-
күйіне жүргізілген талдауға, бөліністердің есепті деректеріне негізделген жұмыс нəтижелері, 
есептік деректерге жүргізілген инспекторлау, тексерулер материалдары, мемлекеттік 
көрсетілетін қызметтерге жүргізілген мониторниг негізінде тоқсан сайынғы жұмыс жоспар-
ларын əзірлейді.

Жоспарларға сəйкес тіркелген азаматтық жəне қызметтік қаруды қолдана отырып жасалған 
қылмыстар, оның ұрлығы мен жоғалту профилактикасына, ІІО-да тіркелген азаматтық, қызметтік 
жəне марапаттық қару, сондай-ақ азаматтық пиротехникалық заттар мен олар қолданылып 
жаслаған бұйымдар айналымын бақылауды жүзеге асыру, мемлекеттік көрсетілетін 
қызметтердің сапасын жəне ведомствалық бақылау деңгейін арттыруға бағытталған 
ұйымдастырушылық жəне практикалық іс-шаралар өткізіледі, АҚҚАБ бөліністерінің жұмысында 
орын алған кемшіліктерді жою бойынша шешімдер мен практикалық шараларды уақтылы 
қабылау қамтамасыз етіледі;

5) ІІД, КІІД АҚҚАБ бөліністерінің ұсыныстары негізінде ІІО-да тіркелген азаматтық, қызметтік 
жəне марапаттық қару, сондай-ақ азаматтық пиротехникалық заттар мен олар қолданылып 
жаслаған бұйымдар айналымын бақылауды жəне көрсетілетін мемлекеттік қызметтің сапасын 
жетілдіру бойынша ұсыныстар жасайды;

6) «Азаматтық жəне қызметтік қару мен оның патрондарының мемлекеттік кадастрын 
əзірлеу, басып шығару жəне жүргізу қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы 
Ішкі істер министрінің 2015 жылғы 31 наурыздағы № 283 бұйрығымен (Нормативтік құқықтық 
актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 11045 болып тіркелген) белгіленген тəртіпте 
Азаматтық жəне қызметтік қару мен оның патрондарының мемлекеттік кадастрын əзірлейді, 
басып шығарады жəне жүргізеді;

7) халықаралық жəне Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілеріне ІІО-да 
тіркелген азаматтық, қызметтік жəне марапаттық қару, сондай-ақ азаматтық пиротехникалық 
заттар мен олар қолданылып жасаған бұйымдар айналымын бақылау мəселелері бойынша 
өзгерістер мен толықтырулар енгізу бойынша ұсыныстар əзірлейді.

17. АҚҚАББ өз құзыреті шегінде:
1) азаматтық жəне қызметтік қару мен оның патрондарын əзірлеу, өндіру, жөндеу, 

сату, коллекцияға жинау жəне экспонаттау жөніндегі қызметті жүзеге асыруға, азаматтық 
пиротехникалық заттарды жəне олар қолданылып жасалған бұйымдарды (мəдени-көпшілік 
іс-шараларды өткізу кезіндегі отшашулар, фейрверктер) əзірлеу, өндіру, сату жəне пайдалану 
жөніндегі қызметті жүзеге асыруға лицензиялар береді;

2) азаматтық жəне қызметтік қаруды, олардың негізгі (құрама) бөлшектері мен оның патрон-
дарын, сондай-ақ азаматтық жəне қызметтік қару мен оның патрондарын олардың сəйкестігін 
растау (сертификаттау немесе сəйкестігін декларациялау) мақсатында сынақ жүргізу үшін 
Қазақстан Республикасының аумағына əкелуге, Қазақстан Республикасының аумағынан 
əкетуге, азаматтық жəне қызметтік қаруды, олардың негізгі (құрама) бөлшектері мен оның па-
трондарын Қазақстан Республикасының аумағы арқылы транзиттеуге қорытындылар береді;

3) «Қазақстан Республикасының мемлекеттiк қызмет туралы» 2015 жылғы 23 қарашадағы 
Қазақстан Республикасының Заңына сəйкес лауазымдары саяси мемлекеттiк қызметшiлерге 
жатқызылған мемлекеттік органдардың лауазымды адамдардың, Қазақстан Республикасы 
Парламентi депутаттарының жеке қауiпсiздiгiн қамтамасыз ету мақсатында пайдалануына 
арналған қызметтік қаруды жəне оның патрондарын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы аза-
маттарына марапаттық қаруды сатып алуға, сақтауға, сақтауға жəне алып жүруге, тасымалдауға 
рұқсаттар береді.

АҚҚАББ мыналарды:
азаматтық пиротехникалық заттар мен олар қолданылып жасаған бұйымдардың импортына 

(экспортына) лицензияға өтініштерді;
қызметтiк жəне азаматтық (спорттық) ойық қару мен оның патрондарын сатып алуға рұқсат 

алу құқығына үмiткер заңды тұлғаларға қару мен оның патрондарының қолдағы бар жəне 
қажеттi саны туралы мəліметті келіседі.

Заңды жəне жеке тұлғалар ІІД, КІІД, ҚАІІБ аумақтық АҚҚАБ бөліністері беретін өзге де 
рұқсат тарды алу мəселелері бойынша тікелей жүгінген жағдайда оларды ІІМ ƏПК беруіне 
жол беріледі.

Барлық жоғарыда көрсетілген рұқсаттардың барлық түрлеріне ІІМ ƏПК төрағасы жəне 
оның орынбасарлары қол қояды.

2-параграф. ІІД, КІІД АҚҚАБ бөліністерінің жұмысын ұйымдастыру
18. ІІД, КІІД-де ІІО-да жұмысты ұйымдастыру ƏПБ құрамындағы АҚҚАБ бөліністеріне 

(бөлімдер, бөлімшелер жəне топтар) жүктеледі.
 19. ІІД, КІІД ƏПБ АҚҚАБ бөліністерінің басшылары лауазымдарына тағайындау неме-

се ауыстыру олар ІІМ ƏПК-де онкүндік тағылымдамадан өткеннен кейін, азаматтық жəне 
қызметтік қару мен оның патрондары, азаматтық пиротехникалық заттар мен олар қолданылып 
жасалған бұйымдар (мəдени-көпшілік іс-шараларды өткізу кезіндегі отшашулар, фейрверктер) 
айналымы саласындағы нормативтік құқықтық актілерді зерделеп жəне олар бойынша сынақ 
тапсырғаннан кейін жүзеге асырылады.

 20. ІІО-да тіркелген азаматтық, қызметтік жəне марапаттық қару, сондай-ақ азаматтық 
пиротехникалық заттар мен олар қолданылып жасаған бұйымдар айналымын бақылауды 
жүзеге асыру процесінде ІІД, КІІД ƏПБ АҚҚАБ бөліністері:

 1) БДБ «Тіркелген қару» есебін құрастырады.
 Азаматтық, қызметтік жəне марапаттық қаруды БДБ «Тіркелген қару» есебіне енгізуді, 

түзетулер мен шығаруды жүзеге асырады;
2) «Азаматтық жəне қызметтік қару мен оның патрондарын əзірлеу, өндіру, жөндеу, сату, 

коллекцияға жинау, экспонаттау жəне сатып алу жөніндегі қызметке қойылатын біліктілік 
талаптары мен оларға сəйкестікті растайтын құжаттар тізбесін бекіту туралы» Қазақстан 
Республикасы Ішкі істер министрінің 2015 жылғы 8 қаңтардағы № 5 бұйрығымен (Нормативтік 
құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 10352 болып тіркелген) бекітілген нысан 
бойынша заңды тұлғалардың жарақат салатын патрондармен ату мүмкіндігі бар қызметтiк 
тегіс ұңғылы, ұңғысыз атыс, газды жəне электр қаруының қолда бар жəне қажеттi саны ту-
ралы мəліметті келіседі;

3) ІІМ-ге заңды тұлғалардың қызметтік ойық қаруы мен оның патрондарының қолда бар 
жəне қажетті саны туралы мəліметтерді келісуге дайындайды.

Қару мен оның патрондарының қолда бар жəне қажетті саны туралы мəліметтер үш да-
нада жасалады жəне ІІД, Көліктегі ІІД бастығымен немесе оның ƏПБ жетекшілік ететін орын-
басарларымен келісіледі.

Бірінші данасы АҚҚАБ бөліністеріндегі бақылау-қадағалау ісінде, екінші данасы – қару 
мен оның патрондарын сатып алуға жəне сақтауға жауапты тұлғада сақталады, үшінші да-
насы ІІМ-де қалады.

Қару бірлігінің ортаймайтын қорына арналған қару бірлігі мен патрондар санына, бір адамға 
арналған практикалық атыстарға, қару бірлігіне арналған атысты тексеруге есеп жүргізу кезінде 
ұйымның қызметтік қаруды сақтауға жəне алып жүруге рұқсат етілген қызметкерлерінің штат 
санын басшылыққа алу қажет.

Басшы бекіткен жəне заңды тұлғаның кадр бөлімінің мөрімен расталған заңды тұлғалардың 
қызметтік қаруды сақтауға жəне алып жүруге рұқсат етілген қызметкерлерінің штаттық кестесі 
ІІМ-ге жолданады.

Өзінің магистральдық теміржол желілерін, магистральдық құбырларды, мұнай өңдеу 
өндірісін жəне атом энергиясын күзету жөніндегі қызметін жүзеге асыратын ұлттық компаниялар 
құрған күзет ұйымдарының қызметкерлерін қаруландыру үшін қару мен оның патрондарының 
қажетті санын келісу кезінде есеп жүргізу үшін күзетілетін объектілер бекеттерінің орналасуы, 
оларды күзету үшін жасасқан қолданыстағы шарттардың (келісімшарттар) көшірмелерімен 
бірге ІІМ-ге қосымша жолданады.

Заңды тұлғада қосымша қару бірлігін сатып алу қажеттігі жағдайы туындаған жағдайларда 
қару мен оның патрондарының есебі тек қару мен оның патрондарының қосымша бірлігіне 
есептеледі.

Осы Нұсқаулыққа 2-қосымшаға сəйкес нысан бойынша оқ-дəрілерді есептен шығару актісі 
бойынша практикалық атысқа жəне қару бірлігіне арналған атыс тексерісіне жұмсалған патрондар-
ды есеп тен шығарғаннан кейін заңды тұлғалар ІІМ-мен қару мен оның патрондарының қол  дағы 
бар жəне қажетті саны туралы мəліметті келіспей ІІО беретін рұқсаттар бойынша сатып алады;

4) жеке жəне заңды тұлғалардың азаматтық жəне қызметтік қару мен оның патрондары, 
азаматтық пиротехникалық заттар мен олар қолданылып жасалған бұйымдар айналымы 
саласындағы заңнаманың талаптарын сақтауына бағытталған өңірлік жедел-профилатикалық 
іс-шаралар өткізуді ұйымдастырады;

5) мына:
ІІМ Алқасының, жедел кеңестерінің шешімдерін, ІІМ, ІІД, КІІД нұсқауларын орындау; 
мемлекеттік қызмет көрсету сапасы;
ұрланған жəне жоғалған азаматтық жəне қызметтік қару бойынша іздестіру іс-шараларын 

жүргізуге қатысу;
мекенжайы анықталмаған азаматтық қару иелерін анықтау бойынша іс-шаралар жүргізуді 

ұйымдастыру;
бөліністердің азаматтық жəне қызметтік қару мен оның патрондары, азаматтық 

пиротехникалық заттар мен олар қолданылып жасалған бұйымдар (мəдени-көпшілік іс-
шараларды өткізу кезіндегі отшашулар, фейрверктер) айналымы саласындағы рұқсат беру 
құжаттарын беруінің заңдылығы;

ІІМ БДБ «Тіркелген қару» есебін қалыптастыру жəне жүргізу;
«Е-лицензиялау» МДБ қалыптастыру;
азаматтық жəне қызметтік қару мен оның патрондары, азаматтық пиротехникалық заттар 

мен олар қолданылып жасалған бұйымдар (мəдени-көпшілік іс-шараларды өткізу кезіндегі 
отшашулар, фейрверктер) айналымы саласындағы жеке жəне заңды тұлғалардың қызметін 
бақылауды жүзеге асыру мəселелері бойынша ҚАІІБ (ЖІІБ(б) АҚҚАБ бөліністерінің қызметіне 
ведомстволық бақылауды жүзеге асырады;

6) ҚАІІБ (ЖІІБ(б) АҚҚАБ кадрларын іріктеуді жүзеге асырады, оларды көтермелеу, жазалау, 
қызмет бабымен ауыстыру бойынша ұсыныстар енгізеді;

7) ұдайы негізде ІІО тіркелген азаматтық жəне қызметтік қаруды қолданумен жасалған 
қылмыстың жай-күйі туралы ақпаратқа талдау жүргізуді жүзеге асырады.

ІІД, КІІД ƏПБ АҚҚАБ қызметкерлері ІІО-да тіркелген азаматтық жəне қызметтік қаруды 
қолданумен жасалған қылмыстардың əрбір фактісі бойынша ақпаратты тəулік ішінде ІІМ 
ƏПК-ге жолдайды жəне қызметтік тексеріс ұйымдастырады, оның қорытындысын 10 күндік 
мерзімде ІІМ-ге ұсынады.

Тіркелген азаматтық жəне қызметтік қаруды ұрлау фактілері бойынша ІІД, КІІД ƏПБ 
АҚҚАБ бөліністерінің қызметкерлері қару иелерінің қаруды сақтау жөніндегі заңнаманың 
барлық талаптарын сақтауын анықтау жəне қаруды сақтау ережелерін бұзған жағдайда қару 
иесін жауапкершілікке тарту бойынша шаралар қабылдау мақсатында оқиға орнына шығуды 
жүзеге асырады. 

Тіркелмеген қаруды қолданумен қылмыстар жасау фактілері бойынша, сондай-ақ 
қаруды қолданумен жасалған ашылмаған қылмыстар туралы ақпаратты тəулік ішінде ІІД, 
КІІД криминалдық полиция бөліністері ІІМ Криминалдық полиция департаментіне жолдайды;

8) ІІД, КІІД жұмыс жоспарларына сəйкес немесе жұмыстағы кемшіліктерге ден қою тəртібінде 
ҚАІІБ (ЖІІБ(б)) АҚҚАБ бөліністеріне инспекторық жəне мақсатты тексерістер жүргізеді.

Тексерістер ҚАІІБ (ЖІІБ(б) АҚҚАБ бөліністері жұмысының жай-күйіне жасалған түпкілікті 
талдау, өңірлердің ерекшеліктері, бақылаудағы объектілердің жəне азаматтық қару иелерінің 
саны негізінде жүзеге асырылады.

Тексеріс барысында, оның ішінде бөліністердің қызметін жетілдіру бойынша əдістемелік 
жəне практикалық көмек көрсетіледі;

9) ІІО-да тіркелген азаматтық жəне қызметтік қаруды қолданумен жасалған қылмыстың 
жай-күйіне жасалған кешенді талдау, есептік деректерге негізделген бөліністердің жұмыс 
нəтижелері, инспекторлау материалдары, тексерістер, мемлекеттік көрсетілетін қызметтерге 
жүргізілген мониторниг негізінде тоқсан сайынғы жұмыс жоспары əзірленеді.

Жоспарға сəйкес тіркелген азаматтық жəне қызметтік қаруды қолданумен жасалған 
қылмыстар, оны ұрлаулар мен жоғалтулар профилактикасына, ІІО-да тіркелген азаматтық, 
қызметтік жəне марапаттық қару, сондай-ақ азаматтық пиротехникалық заттар мен олар 
қолданылып жасаған бұйымдар айналымын бақылауды, мемлекеттік көрсетілетін қызметті 
жүзеге асыру сапасын жəне ведомствалық бақылаудың деңгейін арттыруға бағытталған 
ұйымдастырушылық жəне практикалық іс-шаралар жүргізеді, АҚҚАБ бөліністерінің жұмысында 
орын алған кемшіліктерді жою бойынша шешімдер мен практикалық шараларды уақтылы 
қабылауды қамтамасыз етеді;

10) ҚАІІБ (ЖІІБ(б) АҚҚАБ бөліністерінің ұсыныстары негізінде ІІО-да тіркелген азаматтық, 
қызметтік жəне марапаттық қару, сондай-ақ азаматтық пиротехникалық заттар мен олар 
қолданылып жасаған бұйымдар айналымын бақылаудың жəне көрсетілетін мемлекеттік 
қызметтің сапасын жетілдіру бойынша ұсыныстар дайындайды, оларды ІІМ ƏПК-ге жолдайды.

21. ІІД ƏПК АҚҚАБ бөліністері өз құзыреті шегінде:
1) азаматтық жəне қызметтік қару мен оның патрондарын жөндеу, коллекцияға жинау, экс-

понаттау жөніндегі қызметті жүзеге асыруға лицензиялар береді;
2) жеке жəне заңды тұлғаларға азаматтық жəне қызметтік қару мен оның патрондарын 

комиссиялық сатуға жолдама береді;
3) мыналарға: 
аңшылық шаруашылық ұйымдарының шақыруымен Қазақстан Республикасының аумағында 

аң аулау мақсатында келетін шетелдіктерге, сондай-ақ Қазақстан Республикасы аумағында 
белгіленген тəртіпте сатып алынған қаруды;

жеке тұлғалардың жеке пайдалануы үшін үшінші елдерден сатып алған азаматтық жəне 
қызметтік қаруын;

жеке тұлғалардың немесе спорттық ұйымдардың спорттық іс-шараларға қатысуы үшін 
спорттық атыс қаруы мен оның патрондарын;

тұрақты тұру үшін шығатын жеке тұлғалардың азаматтық қарудың бірліжарым данасын;
тұрақты тұру үшін келетін жеке тұлғалардың азаматтық қарудың бірліжарым данасын;
жеке жəне заңды тұлғалардың көрмеге қатысуы үшін азаматтық жəне қызметтік қару мен 

оның патрондарын;
жеке тұлғалар үшін азаматтық қару мен оның патрондарының бірліжарым данасын 

Қазақстан Республикасына əкелуге, Қазақстан Респубикасынан əкетуге;
жеке тұлғалар үшін азаматтық жəне қызметтік қарудың, оның негізгі (құрама) бөлшектері 

мен оның патрондарының бірліжарым данасын Қазақстан Республикасының аумағы бойынша 
тран зиттеуге қорытындылар береді;

4) мыналарға:
жеке жəне заңды тұлғаларға «Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызметі туралы» 

2015 жылғы 23 қарашадағы Қазақстан Республикасының Заңына сəйкес лауазымдары саяси 
мемлекеттік қызметшілерге жатқызылған мемлекеттік органдардың лауазымды адамдардың, 
Қазақстан Республикасы Парламенті депутаттарының жеке қауіпсіздігін қамтамасыз ету 
мақсатында пайдалануына арналғандарды қоспағанда, азаматтық жəне қызметтік қару мен 
оның патрондарын, сондай-ақ Қазақстан Республикасының азаматтарына марапаттық қаруды 
сатып алуға, сақтауға, сақтауға жəне алып жүруге, тасымалдауға;

Қазақстан Республикасының аумағына туристік жолдамалар жеке жəне қызметтік істер 
бойынша келген жəне Қазақстан Республикасының аумағында тұру үшін ішкі істер органда-
рында тіркелген шетелдіктерге азаматтық қаруды сатып алуға;

осы Нұсқаулыққа 3-қосымшаға сəйкес нысан бойынша азаматтық пиротехникалық заттар 
мен олар қолданылып жасалған бұйымдарды (мəдени-көпшілік іс-шараларды өткізу кезіндегі 
отшашулар, фейрверктер) сатып алуға, сақтауға;

атыс тирлерін (атыс алаңдары) жəне стенділерді ашуға жəне олардың жұмыс істеуіне 
рұқсаттар береді.

22. ҚАІІБ аумақтық АҚҚАБ бөліністері көрсететін өзге де мемлекеттік қызметті алу 
мəселелері бойынша заңды жəне жеке тұлалар тікелей жүгінген кезде оларды ІІД ƏПБ-нің 
көрсетуіне жол беріледі.

23. Азаматтық ойық ұңғылы атыс қаруын сатып алуға, сақтауға жəне алып жүруге 
рұқсаттарға, туристiк жолдамалар, жеке жəне қызметтiк iстерi бойынша Қазақстан 
Республикасына келген жəне Қазақстан Республикасының аумағында тұру үшiн белгiленген 
тəртiпте ІІО-да тiркелген шетелдіктерге азаматтық қаруды, оны сатып алған күннен бастап 7 
(жетi) күн iшiнде Қазақстан Республикасынан тысқары жерлерге əкететiн жағдайда азаматтық 
қаруды сатып алуға, Қазақстан Республикасының аумағында кемінде бір жыл мерзімге тұру 
үшін ІІО-да тіркелген шетелдіктерге азаматтық қаруды сатып алуға, сақтауға жəне алып жүруге 
жəне, тасымалдауға рұқсаттарға ІІД бастықтары жəне олардың АҚҚАБ бөліністеріне жетекшілік 
ететін орынбасарлары қол қояды.

Жоғарыда көрсетілген рұқсаттардың қалған түрлеріне ІІД ƏПБ бастығы немесе оның 
міндетін атқарушы қол қояды.

24. Көліктегі ІІД ƏПБ АҚҚАБ бөліністері өз құзыреті шегінде:
1) заңды тұлғаларға қызметтік қаруды комиссиялық сатуға жолдама береді;
2) заңды тұлғаларға «Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызметі туралы» 2015 жылғы 

23 қарашадағы Қазақстан Республикасының Заңына сəйкес лауазымдары саяси мемлекеттік 
қызметшілерге жатқызылған мемлекеттік органдардың лауазымды адамдардың, Қазақстан 
Республикасы Парламенті депутаттарының жеке қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатында 
пайдалануына арналғандарды қоспағанда, қызметтік қару мен оның патрондарын, сондай-ақ 
Қазақстан Республикасының азаматтарына марапаттық қаруды сатып алуға, сақтауға, сақтауға 
жəне алып жүруге, тасымалдауға рұқсаттар береді.

25. ЖІІБ(б) аумақтық АҚҚАБ бөліністері беретін өзге де рұқсаттарды алу мəселелері бой-
ынша заңды жəне жеке тұлалар тікелей жүгінген кезде оларды Көліктегі ІІД ƏПБ-нің беруіне 
жол беріледі.

Жоғарыда көрсетілген рұқсаттардың барлық түрлеріне Көліктегі ІІД ƏПБ бастығы немесе 
оның міндетін атқарушы қол қояды.

3-парагараф. ҚАІІБ жəне ЖІІБ(б) АҚҚАБ бөліністерінің жұмысын ұйымдастыру
26. ҚАІІБ жəне ЖІІБ(б)-де жұмысты ұйымдастыру ҚАІІБ жəне ЖІІБ(б) əкімшілік полиция 

бөліністерінің құрамындағы АҚҚАБ бөліністеріне (бөлімшелер жəне топтар) немесе инспек-
торларына (аға инспекторларына) жүктеледі.

27. ҚАІІБ жəне ЖІІБ(б) АҚҚАБ қызметкерлерін тағайындау олар ІІД, Көліктегі ІІД ƏПК-де 
онкүндік тағылымдамадан өткеннен, азаматтық жəне қызметтік қару мен оның патрондары, 
жарылғыш материалдар, азаматтық пиротехникалық заттар мен олар қолданылып жасалған 
бұйымдар (мəдени-көпшілік іс-шараларды өткізу кезіндегі отшашулар, фейрверктер) айналы-
мы саласындағы нормативтік құқықтық актілерді зерделегеннен жəне олар бойынша сынақ 
тапсырғаннан кейін жүзеге асырылады.

28. ІІО-да тіркелген азаматтық, қызметтік жəне марапаттық қару, сондай-ақ азаматтық 
пиротехникалық заттар мен олар қолданылып жасаған бұйымдардың айналымын бақылауды 
жүзеге асыру процесінде ҚАІІБ жəне ЖІІБ(б) əкімшілік полициясы бөлімдерінің (бөлімшелер) 
(бұдан əрі – ƏПб) АҚҚАБ бөліністері:

 1) ІІМ Біріктірілген деректер банкінің (бұдан əрі – БДБ) «Тіркелген қару» есебін құрастырады;
 Азаматтық, қызметтік қаруды (ойық ұңғыдан басқа) БДБ «Тіркелген қару» есебіне енгізуді, 

түзетуді жəне шығаруды жүзеге асырады;
2) мына:
ұрланған жəне жоғалған азаматтық жəне қызметтік қару бойынша іздестіру іс-шараларын 

жүргізуге қатысу;
мекенжайы (ҚАІІБ) анықталмаған азаматтық қарудың иелерін анықтау бойынша іс-шаралар 

жүргізуді ұйымдастыру;
азаматтық жəне қызметтік қару, азаматтық пиротехникалық заттар мен олар қолданылып 

жасалған бұйымдар (мəдени-көпшілік іс-шараларды өткізу кезіндегі отшашулар, фейрверктер) 
айналымы саласындағы заңды тұлғалардың қызметін бақылауды жүзеге асыру мəселелері 
бойынша ҚАІІБ (ЖІІБ(б)) мүдделі қызметтерімен өзара іс-қимыл жасасуды ұйымдастырады;

3) заңды тұлғалардың қызметтік тегіс ұңғылы, жарақат салатын патрондармен ату мүмкіндігі 
бар ұңғысыз атыс, газды жəне электр қаруының қолдағы бар жəне қажетті саны туралы 
мəліметті ІІД, Көліктегі ІІД келісуге дайындайды;

4) ІІО-да тіркелген азаматтық жəне қызметтік қаруды қолдана отырып жасалған қылмыстың 
жай-күйі туралы ақпаратты жинауды жəне жинақтауды ұдайы негізде жүзеге асырады.

ІІО-да тіркелген азаматтық жəне қызметтік қаруды қолдана отырып жасалған қылмыстың 
əрбір фактісі бойынша ақпаратты ҚАІІБ (ЖІІБ(б)) АҚҚАБ қызметкерлері тəулік ішінде ІІД, КІІД 
ƏПБ-ге жолдайды жəне дереу қызметтік тексеріс жүргізеді, оның қорытындысы 10 күндік 
мерзімде ІІД, Көліктегі ІІД ƏПБ-ге ұсынады.

Тіркелген азаматтық жəне қызметтік қаруды ұрлау фактілері бойынша қару иесінің қаруды 
сақтау бойынша заңнаманың барлық талаптарын сақтауын анықтау жəне қаруды сақтау 
ережелерін бұзған жағдайда қару иесін жауапкершілікке тарту бойынша шаралар қабылдау 
мақсатында АҚҚАБ бөліністерінің қызметкерлері оқиға орнына шығуды жүзеге асырады. 

Тіркелмеген қаруды қолдана отырыпмен қылмыстар жасаудың əрбір фактісі бойынша, 
сондай-ақ қаруды қолдана отырып жасалған ашылмаған қылмыстар туралы ақпаратты тəулік 
ішінде ҚАІІБ (ЖІІБ(б)) криминалдық полиция бөліністері ІІД, Көліктегі ІІД Криминалдық поли-
ция басқармасына жолдайды;

5) ІІО-да тіркелген азаматтық жəне қызметтік қаруды қолдана отырып жасалған қылмыстың 
жай-күйіне жасалған кешенді талдау, бөліністердің есептік деректеріне, көрсетілетін 
мемлекеттік қызметтерге жүргізілген мониторингке негізделген жұмыс нəтижелері негізінде 
тоқсан сайынғы жұмыс жоспарларын əзірлейді.

Оларға сəйкес ІІО-да тіркелген азаматтық, қызметтік жəне марапаттық қару, сондай-
ақ азаматтық пиротехникалық заттар мен олар қолданылып жасаған бұйымдар айналы-
мын бақылауды жүзеге асыудың жəне мемлекеттік көрсетілетін қызметтің сапасын жəне 
ведомствалық бақылау деңгейін арттыруға бағытталған іс-шаралар жүргізіледі, АҚҚАБ 
бөліністерінің жұмысында орын алған кемшіліктерді жою бойынша уақтылы шешімдер мен 
практикалық шаралар қабылау қамтамасыз етеді.

6) атқарылған жұмысқа жүргізілген талдау негізінде ІІО-да тіркелген азаматтық, қызметтік 
жəне марапаттық қару, сондай-ақ азаматтық пиротехникалық заттар мен олар қолданылып 
жасаған бұйымдар айналымын бақылауды, көрсетілетін мемлекеттік қызметтің сапасын 
жетілдіру бойынша ұсыныстар дайындайды жəне ІІД, КІІД ƏПБ-ге жолдайды.

29. ҚАІІБ ƏПб АҚҚАБ бөліністері өз құзыреті шегінде:
1) жеке жəне заңды тұлғаларға «Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызметі туралы» 

2015 жылғы 23 қарашадағы Қазақстан Республикасының Заңына сəйкес лауазымдары саяси 
мемлекеттік қызметшілерге жатқызылған мемлекеттік органдардың лауазымды адамдардың, 
Қазақстан Республикасы Парламенті депутаттарының жеке қауіпсіздігін қамтамасыз ету 
мақсатында пайдалануына арналғандарды жəне ойық қаруды қоспағанда, қызметтік қару мен 
оның патрондарын, сондай-ақ Қазақстан Республикасының азаматтарына марапаттық қаруды 
сатып алуға, сақтауға, сақтауға жəне алып жүруге, тасымалдауға рұқсаттар;

2) жеке жəне заңды тұлғаларға «Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызметі ту-
ралы» 2015 жылғы 23 қарашадағы Қазақстан Республикасының Заңына сəйкес лауазым-
дары саяси мемлекеттік қызметшілерге жатқызылған мемлекеттік органдардың лауазым-
ды адамдардың, Қазақстан Республикасы Парламенті депутаттарының жеке қауіпсіздігін 
қамтамасыз ету мақсатында пайдалануына арналғандарды жəне ойық қаруды, сондай-ақ 
Қазақстан Республикасының азаматтарына марапаттық қаруды қоспағанда, азаматтық жəне 
қызметтік қару мен оның патрондарын комиссиялық сатуға жолдамалар береді.

Жоғарыда көрсетілген рұқсаттардың барлық түрлеріне ҚАІІБ бастығы жəне оның орын-
басарлары қол қояды.

30. ЖІІБ(б) ƏПбАҚҚАБ бөліністері өз құзыреті шегінде:
1) заңды тұлғаларға «Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызметі туралы» 2015 жылғы 

23 қарашадағы Қазақстан Республикасының Заңына сəйкес лауазымдары саяси мемлекеттік 
қызметшілерге жатқызылған мемлекеттік органдардың лауазымды адамдардың, Қазақстан 
Республикасы Парламенті депутаттарының жеке қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатында 
пайдалануына арналғандарды жəне ойық қаруды қоспағанда, қызметтік қару мен оның па-
трондарын сатып алуға, сақтауға, сақтауға жəне алып жүруге, тасымалдауға рұқсаттар береді;

2) заңды тұлғаларға «Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызметі туралы» 2015 жылғы 
23 қарашадағы Қазақстан Республикасының Заңына сəйкес лауазымдары саяси мемлекеттік 
қызметшілерге жатқызылған мемлекеттік органдардың лауазымды тұлғаларының, Қазақстан 
Республикасы Парламенті депутаттарының жеке қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатында 
пайдалануына арналғандарды жəне ойық қаруды қоспағанда, азаматтық жəне қызметтік қару 
мен оның патрондарын комиссиялық сатуға жолдамалар береді.

Жоғарыда көрсетілген рұқсаттардың барлық түрлеріне ЖІІБ(б) бастығы жəне оның орын-
басарлары қол қояды.

31. Осы Нұсқаулықтың 8-тармағының 2-тармақшасында көрсетілген рұқсаттарды АҚҚАБ 
қызметкерлері Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрінің «Азаматтық жəне қызметтік қару 
мен оның патрондарының, азаматтық пиротехникалық заттар мен олар қолданылып жасалған 
бұйымдардың, жарылғыш материалдардың айналымы саласындағы мемлекеттік көрсетілетін 
қызметтер стандарттарын бекіту туралы» 2015 жылғы 24 сəуірдегі № 395 бұйрығының 
(Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 11211 болып тіркелген) жəне 
«Азаматтық жəне қызметтік қару мен оның патрондарының, азаматтық пиротехникалық зат-
тар мен олар қолданылып жасалған бұйымдардың, жарылғыш материалдардың айналымы 
саласындағы мемлекеттік көрсетілетін қызметтер көрсету регламентін бекіту туралы» 2015 
жылғы 23 мамырдағы № 474 бұйрығының (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу 
тізілімінде № 11514 болып тіркелген) талаптарына сəйкес «электрондық үкімет» порталы 
арқылы электрондық форматта, сондай-ақ ІІО кеңсесі арқылы қағаз тасымалдағышта береді.

32. Жеке жəне заңды тұлғалар рұқсат алу үшін кеңсе арқылы қағаз тасымалдағышта 
жүгінген кезде АҚҚАБ қызметкері өтінішті ЕЛ МДБ АЖ-ға енгізеді. 

33. Рұқсаттарды беру ЕЛ МДБ АЖ-да қалыптастырылған шығыс нысандарды (құжат) А-4 
форматта, қағаз тасымалдағышта басылып шығару арқылы жүзеге асырылады.

34. Азаматтық жəне қызметтік қару мен оның патрондарын комиссиялық сатуға жолдама-
лар ЕЛ МДБ АЖ-ға енгізусіз беріледі.

35. АҚҚАБ қызметкерлері беретін барлық қағаз тасымалдағыштардағы рұқсаттарға уəкілетті 
адам қол қояды жəне «Лицензиялау-рұқсат беру жүйесі» деген бедерi бар мөрмен расталады.

Мөр:
ІІМ-де – АҚҚАБ басқармасы бастығының кабинетінде, сейфте;
ІІД, КІІД-де – АҚҚАБ бөлім (бөлімше) батығының немесе топ басшысының кабинетінде, 

сейфте;
ҚАІІБ, ЖІІБ(б)-де – ҚАІІБ, ЖІІБ(б) батығының ƏПБ-ге жетекшілік ететін орынбасарының 

кабинетінде, сейфте сақталады.
36. Жеке жəне заңды тұлғалардың азаматтық жəне қызметтiк қару мен оның патрондары, 

сондай-ақ азаматтық пиротехникалық заттар мен олар қолданып жасаған бұйымдар (мəдени-
көпшілік іс-шараларды өткізуге арналған отшашулар, фейрверктер) айналымы саласындағы 
рұқсаттарды беру мəселелері бойынша өтініштерін тіркеуді ƏПК, ƏПБ жəне ҚАІІБ кеңсесінің 
қызметкері ЕЛ МДБ А-да жүзеге асырады.

Заңды тұлғалардың азаматтық жəне қызметтік қаруды комиссиялық сатуға жолдамалар 
беру туралы өтініштері кіріс хат-хабарлары бойынша тіркеледі.

3. Берілген рұқсаттардың жарамдық мерзімдерін, сондай-ақ жеке жəне заңды 
тұлғалардың қару мен патрондарды беруін жəне сатуын бақылау

37. Азаматтық жəне қызметтік қаруды сақтауға, сақтауға жəне алып жүруге берілген 
рұқсаттардың жарамдық мерзімдерін (қайта тіркеу) АҚҚАБ бөліністерінің қызметкерлері 
«Е-лицензиялау» МДБ жəне Қазақстан Республикасы ІІМ БДБ арқылы бақылайды.

38. Азаматтық қаруды қайта тіркеу мерзімін бұзушылық анықталған жағдайда АҚҚАБ 
қызметкері осы Нұсқаулыққа 4-қосымшаға сəйкес нысан бойынша азаматтық қару иелерін 
тексеру туралы УПИ-ге тапсырма дайындайды, оны осы Нұсқаулыққа 5-қосымшаға сəйкес 
нысан бойынша азаматтық қару иелерін тексеру туралы тапсырмаларды тіркеу журналына 
тіркегеннен кейін орындау үшін УПИ-ға береді.

39. Қару иесі анықталған кезде УПИ қарудың сақтау шартын, қару деректерінің қаруды 
сақтауға немесе сақтауға жəне алып жүруге рұқсатымен сəйкестігін, оның жарамдылық мерзімін 
тексереді, анықталған бұзушылқтар бойынша ҚР ƏҚБК сəйкес əкімшілік өндіріс қозғайды.

40. Азаматтық қару иесі тұрғылықты мекенжайы бойынша болмаған жағдайда УПИ оны 
анықтау бойынша іс-шаралар жүргізеді (көршілерден, туыстарынан, жаңа тұрғындардан (иесі 
көшіп кеткен жағдайда) жауап алады). Жүргізілген іс-шаралардың нəтижелері туралы ақпарат 
УПИ баянатында жазылады. Тексеріс нəтижелері туралы баянат қоса берілген материалда-
рымен бірге АҚҚАБ қызметкеріне беріледі.

41. УПИ-дің қару иесін тексеру туралы баянаты тексеріс маитериалдарымен жəне əкімшілік 
құқық бұзушылық туралы хаттаманың көшірмесімен бірге қару иесінің жеке ісіне тігіледі.

42. Азаматтық қару иесін тексеру туралы тапсырмаларды орындау нəтижелері ІІО 
бастығының қарауына енгізіледі.

43. Қару иесі тіркелген орны бойынша ІІО-ға хабарламай тұрғылықты мекенжайын ауыс-
тырған жағдайда АҚҚАБ қызметкері қару иесіне жаңа тұрғылықты мекенжайы бойынша ІІО-ға 
қаруды есепке қою туралы хабарлама жолдайды.

44. Қару иесінің тұрғылықты мекенжайын анықтау мүмкін болмаған жағдайда АҚҚАБ 
қызметкері ІІО ААО-ға Қазақстан Республикасы ІІМ БДБ «Криминалдық қару» есебіне «иесінің 
мекенжайын анықтау» санаты бойынша есепке қою үшін қаруға толтырылған ақпараттық-
іздестіру картасын ілеспе хатпен жолдайды. ІІМ БДБ «Криминалдық қару» есебіне қойғаннан 
кейін қару «Тіркелген қару» есебінен алынады.

45. Қару иелерінің мекенжайын анықтау мақсатында ІІО көші-қон полициясы бөліністерінің 
жəне əкімшілік полициясының тіркеу-емтихан бөліністерінің қызметкерлері азаматтар тұрғы-
лықты мекенжайы бойынша тіркеу, жеке куəлік алу, Қазақстан Республикасының аума ғынан 
тыс жерлерге тұрақты тұрға көшу үшін есептен шығу, сондай-ақ жүргізуші куəлігін алу, жүр-
гізуші куəлігін ауыстыру, автокөлік құралдарын тіркеу жəне қайта тіркеу үшін жүгінген жағдайда 
оларды Қазақстан Республикасы ІІМ БДБ «Криминалдық қару» есебі бойынша тексереді.

«Иесінің мекенжайын анықтау» санаты бойынша сəйкестіктер анықталған жағдайда ол 
туралы ақпарат ІІМ БДБ «Криминалдық қару» есебіне қоюға бастамашы болған ІІО АҚҚАБ 
бөлінісіне жолданады.

46. Қару иесінің тұрғылықты жерін анықтау бойынша барлық құжаттар қару иесінің жеке 
ісіне тігіледі.

47. Қызметтік қаруды қайта тіркеу мерзімінің бұзылғаны анықталған жағдайда АҚҚАБ 
қызметкері заңды тұлғаға (қару иесіне) еркін нысанда қызмкеттік қаруды қайта тіркеудің 
қажеттілігі туралы хат жолдайды.

48. Заңды тұлға келмеген немесе бірнеше заңды тұлғаның (қару иесінің) қызметтік қаруды 
қайта тіркеу мерзімін бұзғаны анықталған жағдайда АҚҚАБ қызметкері қызметтік қаруды 
сақтайтын заңды тұлғаларды тексеруге бағытталған жедел-профилактикалық іс-шараларды 
өткізу үшін материалдар дайындайды.

49. Бақылау функцияларын орындау шеңберінде ААО қызметкері бір жылдан аса ІІО-
да қайта тіркеуден өтпеген азаматтық жəне қызметтік қаруды анықтау мақсатында ІІМ БДБ 
«Тіркелген қару» есебіне талдау жүргізуді жүзеге асырады. Анықталған қару туралы ақпарат 
ІІО бастығына ұсынылады.

4. АҚҚАБ бөліністерінің есепке алуларды жүзеге асыруын ұйымдастыру
1-параграф. Лицензиялар мен рұқсаттарды беруді есепке алу

50. АҚҚАБ бөліністері беретін лицензиялар, қорытындылар, рұқсаттар мен жолдамалар 
есепке алынуға жатады.

51. Азаматтық жəне қызметтік қару мен оның патрондарын сақтауға, сақтауға жəне алып 
жүруге рұқсаттардың, сондай-ақ оларды комиссиялық сатуға жолдамалардың бланкілері қатаң 
есепке алу құжаттары болып табылады жəне типографиялық тəсiлмен нөмiрленеді. Азаматтық 
жəне қызметтік қару мен оның патрондарын комиссиялық сатуға жолдамалар тігіледі жəне ІІО-
ның «Лицензиялау-рұқсат беру жүйесі» деген бедерi бар мөрі қойылады.

52. АҚҚАБ бөліністері беретін қалған рұқсаттарды қалыптастыру ЕЛ БДБ АЖ-да жүзеге 
асырылады.

53. Берілген лицензиялар, қорытындылар, рұқсаттар мен жолдамалар осы Нұсқаулыққа 6, 
7, 8 жəне 9-қосымшаларға сəйкес нысан бойынша есепке алу кітаптарына енгізіледі. Есепке 
алу кітаптары нөмірленеді, тігіледі жəне ІІО-ның «Лицензиялау-рұқсат беру жүйесі» деген 
бедерi бар мөрі қойылады.

54. Есепке алу кітаптары ІІО кеңсесінде тіркеледі.
2-параграф. АҚҚАБ бақылайтын объектiлердi есепке алу

55. Есепке алуға азаматтық жəне қызметтік қаруды, азаматтық пиротехникалық заттар 
мен олар қолданылып жасалған бұйымдар (мəдени-көпшілік іс-шараларды өткізу кезіндегі 
отшашулар, фейрверктер) сақтайтын объектілер жəне ІІО берген рұқсаттар бойынша жұмыс 
істейтін атыс тирлері (атыс орындары) мен стендтер жатады.

Азаматтық жəне қызметтік қаруды сақтау объектілеріне:
1) Қазақстан Республикасының аумағында инкассациялауды жүзеге асыратын ұйымдар;
2) жеке күзет ұйымдары;
3) «Қазпочта» АҚ – ұлттық почта операторы;
4) Ауыл шаруашылығы министрлігінің жануарлар əлемін жəне ерекше қорғалатын табиғи 

аумақтарды қорғауды жүзеге асыратын бөліністері;
5) облыстық атқарушы органдардың мемлекеттік орман шаруашылығы мекемелері;
6) заңнамада белгіленген тəртіпте аңшылық жəне балық аулау шаруашылығын жүргізу 

құқығы берілген аңшылық жəне балық шаруашылықтары;
7) балалар-жасөспірімдер спорт мектептері, олимпиадалық резервтің мамандандырылған 

балалар-жасөспірімдер мектептері, жоғары спорттық шеберлік мектептері, олимпиадалық 
даярлық орталықтары, спорт клубтары, федерациялар, спорттағы дарынды балаларға 
арналған мектеп-интернаттар, штаттық ұлттық командалар мен спорттық резерв дирекциясы, 
дене шынықтыру-спорт қоғамдары.

8) Қазақстан Республикасының Президентi Іс басқармасының қарауындағы ұйымдардың 
аңшылық шаруашылықтары мен «Шаруашылық басқармасы» жабық акционерлік қоғамының 
аңшылық шаруашылықтары;

9) жеке күзет ұйымының күзетшісі жəне басшысы лауазымын атқаратын қызметкерлерді 
даярлауды жəне біліктілігін арттыруды жүзеге асыру жөніндегі мамандандырылған оқу 
орталықтары мен олардың филиалдары (арнайы оқыту курстары);

10) Қазақстан Республикасы əуежайларының Авиациялық қауіпсіздік қызметтері;
11) өз қызметін магистральдық теміржол желілері, магистральдық құбыржолдар, мұнай 

өңдеу өндірісі жəне атом энергиясы саласында жүзеге асыратын ұлттық компаниялар құрған 
күзет ұйымдары;

12) азаматтық жəне қызметтік қару мен оның патрондары саудасы бойынша 
мамандандырылған дүкендер жатады.

 56. АҚҚАБ бақылайтын объектiлердi, бұйымдар мен заттарды есепке алу осы Нұсқаулыққа 
10-қосымшаға сəйкес нысан бойынша объектілерді есепке алу кітабында жүзеге асырылады.

 57. АҚҚАБ əрбір объектісіне осы Нұсқаулыққа 11-қосымшаға сəйкес бақылау-қадағалау ісі 
(бұдан əрі – БҚІ) жүргізіледі, оған объектілерді, бұйымдар мен заттарды есепке алу кітабына 
сəйкес тіркеу нөмірі беріледі. Бір кəсіпорын объектілерінің БҚІ бір папкада болады. 

58. АҚҚАБ объектісінің БҚІ-сі екі бөлімнен тұрады.
Бiрiншi бөлiмде, объектiнi ашу үшiн негiз болған материалдар, қызмет түрiне лицензия 

алуға байланысты хат алмасулар, оның көшірмелері, сатып алуға рұқсаттардың телнұсқалары, 
азаматтық жəне қызметтік қаруды сақтауға, тасымалдауға, беруге, сатуға рұқсаттардың 
көшірмелері, қару мен оның патрондарының қолда бар жəне қажетті саны туралы мəліметтер, 
анықталған заң бұзушылықтар туралы материалдар мен оларға жауаптар, объектiлердi тек-
серу туралы актiлер мен баянаттар, лицензиялар мен рұқсаттар бергенi үшiн лицензиялық 
алымдар мен мемлекеттiк баждарды төлегенi туралы түбiртектердің көшірмелері болады.

Екiншi бөлiмде бекеттердің орналасқан жері, жұмыс істейтін жеке құрамның тiзiмдерi, 
заңды тұлғаның бұйымдар мен заттарды сақтауға, тасымалдауға жəне пайдалануға рұқсаты 
бар, сондай-ақ азаматтық жəне қызметтік қаруды сақтауға, тасымалдауға жəне қолдануға 
рұқсат алған жұмыс істейтін жұмыскерлерінің деректері, көрсетiлген адамдарды тексеру 
материал дары болады. 

59. АҚҚАБ қызметкерінің кабинетінде БҚІ сақталады. Ол объектіні басқа ІІО-ның бақылауына 
берген кезде соңғысына ілеспе хатпен беріледі.

АҚҚАБ-ның азаматтық жəне қызметтік қару мен оның патрондарын сақтайтын, қаруы 
мен патрондары жойылған немесе басқа заңды немесе жеке тұлғаларға қайта тіркелген 
объектілерінің БҚІ-сі жойылуға жатады.

Жойылуға жататын БҚІ осы Нұсқаулыққа 10-қосымшаға сəйкес нысан бойынша толтырылған 
азаматтық жəне қызметтік қару сақтайтын объектілердің бақылау-қадағалау істерін жою 
актісіне енгізіледі.

60. ІІД, КІІД ƏПБ əрбір ҚАІІО (ЖІІБ(б)-ға есепке алу ісін жүргізеді, онда ІІО АҚҚАБ 
қызметкерлері туралы деректер, осы ІІО қызмет көрсететiн АҚҚАБ объектiлерi туралы 
мəлiметтер олардың ведомстволық тиiстiлiгiн көрсете отырып, көрсетіледі.

61. Осы Нұсқаулықтың 55-тармағында көрсетілген заңды тұлғалардың ІІО-да тіркелген 
азаматтық жəне қызметтік қаруларын есепке алуды (тіркеу, қайта тіркеу) АҚҚАБ қызметкері ол 
туралы деректерді БДБ «Тіркелген қару» есебіне енгізу жəне түзету арқылы жүзеге асырады.

62. Осы Нұсқаулықтың 55-тармағында көрсетілген заңды тұлғалардың азаматтық жəне 
қызметтік қаруы:

1) рұқсатқа (бар болса) келісімшартты қоса бере отырып, оны сатып алуға рұқсаттың 
телнұсқасы негізінде қару сатып алған;

2) филиалдар, өкілдіктер осы Нұсқаулыққа 13-қосымшаға сəйкес нысан бойынша заңды 
тұлғаның өтініші жəне бұрын есебінде тұрған ІІО-ның қаруды есепке қою туралы хабараламасы 
негізінде негізгі заңды тұлғалардан қару алған немесе берген;

3) қаруды анықтаған ІІО қызметкерінің баянаты негізінде ұрланған, жоғалған, сондай-ақ 
иесінің мекенжайы анықталмаған қарулар анықталған;

4) заңды тұлғаның өтініші жəне заңды тұлғаның мемлекеттік қайта тіркелгені туралы 
анықтама негізінде заңды мекенжайы өзгерген;

5) дүкеннің қаруды қабылдау туралы белгісі бар комиссиялық сатуға жолдаманың негізінде 
заңды жəне жеке тұлғалардан азаматтық немесе қызметтік қаруды қару саудасы бойынша 
мамандандырылған дүкендер қабылдаған жағдайларда есепке қойылады.

63. Осы Нұсқаулықтың 55-тармағында көрсетілген заңды тұлғалардың азаматтық жəне 
қызметтік қаруы:

1) осы Нұсқаулыққа 14-қосымшаға сəйкес нысан бойынша қаруды есепке қойған ІІО-ның 
оны есепке қоғаны туралы хабарламасы негізінде қару сатылған, берілген;

2) қару иесінің ІІО-ның ақпаратты есепке алу кітабында (АЕК) тіркелген өтініші негізінде 
қару ұрланған, жоғалған;

3) қару иесінің өтініші негізінде рұқсаттан ерікті түрде бас тартқан;
4) қаруды жоюға қабылдау актісінің негізінде қару кəдеге жаратылған;
5) қару саудасы бойынша мамандандырылған дүкенге БДБ «Тіркелген қару» есебіне қаруды 

қойғаннан кейін қару иесінің өтініші негізінде комиссиялық сатуға жолданған жағдайларда 
есептен алынады.

Қару саудасы бойынша мамандандырылған дүкен қаруды сатқан жағдайда бұрын қару 
есепте тұрған ІІО-дан қаруды есепке қою үшін хабарлама жолданбайды.

Қаруды есепке қоюға арналған хабарлама жəне қаруды есепке қойғаны туралы хабарлама 
ЭҚАБЖ арқылы жолданады.

64. Шығындалған патрондарды есепке алу патрондарды тарату-тапсыру ведомосі жəне 
жауынгерлік оқ-дəрілерді есептен шығару актісі негізінде осы Нұсқаулыққа 2-қосымшаға сəйкес 
нысан бойынша жүргізіледі.

3-парагаф. Азаматтық қару иелерін есепке алу
65. Азаматтық қару иелерін есепке алуды осы Нұсқаулыққа 15-қосымшаға сəйкес нысан 

бойынша АҚҚАБ қызметкері азаматық қару иелерін есепке алу кітабында жүргізеді.
66. Кітап нөмірленіп, тігіледі жəне ІІО-ның «Лицензиялау-рұқсат беру жүйесі» деген бедері 

бар мөрмен расталады, ІІО-ның кеңсесінде тіркеледі.
67. Иелігінде азаматтық қару бар əрбір адамға осы Нұсқаулыққа 16-қосымшаға сəйкес 

нысан бойынша жеке іс ашылады, оған азаматтық қару иелерін есепке алу кітабына сəйкес 
тіркеу нөмірі беріледі.

68. Ойық атыс қаруы иелерінің жеке істері ІІД ƏПБ-де, ал тегіс ұңғылы, газды жəне электр 
қаруы иелерінің істері ҚАІІО-да жүргізіледі.

69. АҚҚАБ қызметкері мынадай құжаттардан: 
1) қаруды сатып алуға, сақтауға немесе сақтауға жəне алып жүруге рұқсат беру туралы 

мəселені қарау үшін негіз болатын өтініштен;
2) осы Нұсқаулыққа 17-қосымшаға сəйкес нысан бойынша азаматтық қару иесінің кар-

точкасынан;
3) қару иелерінің тексеріс материалдарынан (Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау 

министрінің міндетін атқарушының 2010 жылғы 23 қарашадағы № 907 бұйрығымен (Нормативтік 
құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 6697 болып тіркелген) бекітілген нысан 
бойын ша медициналық тексеру қорытындысынан, қаруды ұстаудың қауiпсiздiк қағидаларын 
бiлуі жəне сот тылығының жоқтығы, əкімшілік құқық бұзушылықтардың бар-жоғы туралы 
анықтамалар);

4) қаруды сатып алуға рұқсаттың телнұсқасы немесе қаруды сақтауға, сақтауға жəне алып 
жүруге рұқсат беру үшiн негiз болған басқа да құжаттардан;

5) қарудың əрбiр бiрлiгiн тiркеу (қайта тiркеу) жəне Салық кодексiне сəйкес азаматтық жəне 
қызметтік қару айналымы саласындағы рұқсаттарды беру үшiн мемлекеттiк бажды төлегені 
туралы түбiртектерден;

6) осы Нұсқаулыққа 18-қосымшаға сəйкес нысан бойынша қаруды сақтауға арналған 
жағдайлардың бар-жоғы туралы учаскелiк полиция инспекторының (бұдан əрі – УПИ), АҚҚАБ 
қызметкерінің баянатынан;

7) экстремизмге, терроризмге немесе ұйымдасқан қылмысқа қарсы күрес желісі бойынша 
ҰҚК, ҚСжАЕК-ның есептері бойынша, соттылығының жəне «Жекелеген қару түрлерінің айналы-
мына мемлекеттік бақылау жасау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 19-бабына сəйкес 
Қазақстан Республикасының ƏҚБтК-нің баптары бойынша əкімшілік құқық бұзушылықтардың 
бар-жоғы, ақталмайтын негіздер бойынша қылмыстық жауапкершіліктен босатылу мəніне 
жүргізілген тексеріс нəтижелерінен (материалдар);

8) Қазақстан Республикасының азаматтығын растайтын құжаттың көшірмесінен;
9) азаматтық қаруды сатып алу, сату, сыйға тарту заңдылығын көрсететін басқа да 

құжаттардан тұратын азаматтық қару иесінің жеке ісін қалыптастырады.
70. Азаматтық қару иелерiнiң жеке iстерi АҚҚАБ қызметкерінiң қызметтiк кабинетiнде 

сақталады. 
71. Азаматтық қаруды есепке алуды (тіркеу, қайта тіркеу) АҚҚАБ қызметкері Қазақстан 

Республикасы ІІМ БДБ «Тіркелген қару» есебіне енгізу жəне олар туралы деректерге түзетулер 
енгізу арқылы жүзеге асырылады.

72. Жеке тұлғалардың азаматтық қаруы:
1) қаруды сатып алуға берілген рұқсаттың телнұсқасы негізінде қару сатып алған;
2) қару иесінің өтініші, қаруды сақтауға, сақтау жəне алып жүруге рұқсаты негізінде 

азаматтық қару иесі жаңа тұрғылықты мекенжайға көшкен;
3) қаруды анықтаған ІІО қызметкерінің баянаты негізінде ұрланған, жоғалған, сондай-ақ 

қару иесі іздеуде жүрген немесе оның мекенжайы анықталмаған қару анықталған жағдайларда 
есепке қойылады.

73. Жеке тұлғалардың азаматтық қаруы:
1) осы Нұсқаулыққа 14-қосымшаға сəйкес нысан бойынша қаруды есепке қойған ІІО-ның 

қаруды есепке қойғаны туралы хабарламасы негізінде қару иесі оны сатқан, сыйға берген, 
тұрғылықты мекенжайын ауыстырған;

2) қару иесінің АЕК тіркелген өтініші негізінде қару жоғалған, ұрланған;
3) қару иесінің өтініші негізінде рұқсаттан ерікті түрде бас тартқан;
4) қаруды жоюға қабылдау актісі негізінде қару кəдеге жаратылған;
5) қару саудасы бойынша мамандандырылған дүкендерге БДБ «Тіркелген қару» 

есебіне қойылғаннан кейін қару иесінің өтініші негізінде қару комиссиялық сатуға жолданған 
жағдайларда есептен алынады.

Қару иесінің тұрғылықты мекенжайының ауысқаны туралы хабарлама осы Нұсқаулыққа 
13-қосымшаға сəйкес нысан бойынша қаруды есепке қою үшін жаңа тұрғылықты мекенжайы 
бойынша ІІО-ға жолданады.

Қарудың есепке қойылғаны туралы хабарлама алынғаннан кейін ғана қару иесінің жеке ісі 
аумақтығы бойынша ІІО-ға беріледі.

(Соңы. Басы 18-бетте) 

(Соңы 20-бетте) 
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Қаруды есепке қою үшін жəне қаруды есеке алынғаны туралы хабарламалар ЭҚАБЖ 
арқылы жолданады.

74. Қару иесі қайтыс болған, қылмыстық жауапкершілікке тартылған, қаруды сақтауға, 
сақтауға жəне алып жүруге рұқсатының əрекет ету мерзімі тоқтатылған, күші жойылған, оны 
ІІО-ға уақытша сақтауға тапсырған жағдайда қаруды қайта тіркеу немесе оны жою туралы 
мəселе шешілгенге дейін жеке іс АҚҚАБ қызметкерінің кабинетінде сақталады.

Ол туралы ІІМ БДБ «Тіркелген қару» есебіне тиісті түзетулер енгізіледі.
75. Қаруды жойғаннан немесе басқа адамға қайта тіркегеннен кейін азаматтық қару 

иелерінің істерін құрамына АҚҚАБ қызметкері, оның тікелей басшысы жəне ІІО іс жүргізуші 
кіретін комиссия жояды.

Жойылуға жататын жеке істер осы Нұсқаулыққа 19-қосымшаға сəйкес нысан бойынша 
қалыптастырылған азаматтық қару иелерінің жеке істерін жою актісіне енгізіледі.

ІІД, КІІД, ҚАІІБ, ЖІІБ ƏПБ АҚҚАБ бөліністерінің қызметкерлері көші-қон, криминалдық по-
лиция, жергілікті полиция қызметі, ААО бөліністерімен өзара іс-қимыл жасай отырып, ІІМ БДБ 
«Криминалдық қару» есебінде «мекенжайы анықталмаған» санаты бойынша есепте тұрған 
азаматтық қару иелерін іздеу бойынша іс-шараларды ұйымдастырады.

5. АҚҚАБ бөліністерінің ІІО-да тіркелген азаматтық, қызметтік жəне марапаттық 
қару, сондай-ақ азаматтық пиротехникалық заттар мен олар қолданылып 

жасаған бұйымдардың айналымын бақылауды жүзеге асырау бойынша қызметін 
ұйымдастыру

76. АҚҚАБ қызметкері кемінде жылына бір рет заңды тұлғалардың қызметтік жəне азаматтық 
қару мен оның патрондарына жəне пиротехникалық заттар мен олар қолданылып жасалған 
бұйымдармен жұмыс істеуге рұқсаты бар жұмыскерлерін ІІО-ның жəне ҚСжАЕК қолданыстағы 
есептері бойынша тексереді.

77. ІІМ БДБ «Тіркелген қару» есебіне бекітілген ІІД ААО қызметкерлері ұдай негізде 
азаматтық қару иелерін бастамашыл сəйкестіктер шеңберінде қолданыстағы ІІМ БДБ 
криминалдық есептері, ҚСжАЕК, сондай-ақ «ЖТ» МДБ (қайтыс болу мəніне) бойынша тексереді.

 Сəйкестіктер бар болған жағдайда ол туралы ақпарат АҚҚАБ бөліністеріне аумақтығы 
бойынша жолданады.

78. Азаматтық қару иелерін тұрғылықты мекенжайы бойынша тексеру ІІО-ның жедел-
профилактикалық іс-шаралар өткізу кезеңінде жүргізілген тексерістерін қоспағанда, жылына 
кемінде бір рет жүргізіледі.

Қазақстан Республикасы ҮҚ талаптарына сəйкес азаматтық қару иелерін (жеке тұлғаларды) 
тексеруді АҚҚАБ қызметкерлері жəне УПИ жүзеге асырады.

Азаматтық қару иелерін тексеру нəтижелері бойынша осы Нұсқаулыққа 18-қосымшаға 
сəйкес нысан бойынша тексеру туралы баянат жазылады.

УПИ-де қызмет көрсететін əкімшілік учаскеде жеке пайдалануында азаматтық қаруы бар 
адамдардың тізімі болуы тиіс.

79. Азаматтық жəне қызметтік қару, азаматтық пиротехникалық заттар мен олар 
қолданылып жасалған бұйымдар (мəдени-көпшілік іс-шараларды өткізуге арналған отша-
шулар, фейрверктер) сақталатын объектілерді тексеруді АҚҚАБ қызметкерлері Қазақстан 
Республикасы ҮҚ талаптарына сəйкес жүзеге асырады.

АҚҚАБ объектілерін тексеру нəтижелері бойынша осы Нұсқаулыққа 20-қосымшаға сəйкес 
нысан бойынша АҚҚАБ объектілерін тексергені туралы акті толтырылады.

Ішкі істер органдарының азаматтық жəне қызметтік қару айналымы саласындағы 
бақылау жөніндегі бөлімшелерінің қызметін ұйымдастыру туралы нұсқаулыққа 

1-қосымша

Азаматтық жəне қызметтік қару мен оның патрондарының, азаматтық 
пиротехникалық заттар мен оларды қолданып жасаған бұйымдар айналымы 

мəселелерi бойынша ақпараттар
1. АҚҚАБ əрекетiне түсетін құралдар мен заттарды сатып алуға, алып жүруге жəне сақтауға, 

тасымалдауға, əкелуге (əкетуге), кəсiпорындар ашуға жəне оның жұмыс істеуіне рұқсат алу 
үшiн ұсынылатын құжаттар тiзбесi.

2. Заңды немесе жеке тұлғалардың қызмет түрiне лицензия алуға, қызметтiк қаруды са-
тып алуға, сақтауға, тасымалдауға рұқсат алуы, қызметтiк қаруды алып жүруге жеке рұқсат 
алу, азаматтардың азаматтық қаруды, басқа да құралдар мен заттарды сатып алуға, сақтауға 
рұқсат алу үшiн iшкi iстер органына ұсынатын құжаттардың тiзбесi көрсетілген АҚҚАБ қызметiн 
регламенттейтін нормативтiк құқықтық актілердің үзiндiсi. Азаматтық, қызметтiк қаруды тiркеу, 
қайта тiркеу мерзiмдерi, қару сақтауға берiлген рұқсаттың күшiн жоюдың себептерi жəне т.б. 
көрсетiледi. 

3. Құжаттардың үлгiлерi: карточкалар, өтiнiштер, көру қабiлетiнің бұзылуына, психикалық 
ауруға немесе нашақорлыққа байланысты қаруды иеленуге терiс көрсеткiштердiң жоқтығы 
туралы медициналық қорытынды, есеп шотын көрсете отырып, лицензиялық, бiржолғы алым-
дарды, мемлекеттiк бажды төлеу туралы квитанция жəне т.б. 

4. Атыс, суық қаруды, жарылғыш заттарды дайындаумен, сақтаумен, алып жүрумен бай-
ланысты қылмыс құрамы туралы, адамдарды iшкi iстер органына заңсыз сақталған атыс 
қаруын, жарылғыш заттарды ерiктi тапсырғанда қылмыстық жауапкершіліктен босату тура-
лы қылмыстық заңнамадан, Қазақстан Республикасы əкiмшiлiк заңнамасының баптарынан 
көшiрмелер (үзiндiлер).

5. Азаматтық жəне қызметтік қару мен оның патрондарының, азаматтық пиротехникалық зат-
тар мен оларды қолданып жасаған бұйымдар айналымы саласындағы мемлекеттік қызметтерді 
«электрондық үкімет» порталы арқылы көрсету тəртібі.

Ішкі істер органдарының азаматтық жəне қызметтік қару айналымы саласындағы 
бақылау жөніндегі бөлімшелерінің қызметін ұйымдастыру туралы нұсқаулыққа 

2-қосымша
1-нысан 

«Бекітемін»
(ұйым, оқу орны басшысының лауазымы, 
тегі, аты, əкесінің аты (ол болған кезде)

_____________
(қолы)

Оқ-дəріні шығысқа шығару актісі

Мынадай құрамдағы комиссия: төраға_________________________________ (тегі, аты, 
əкесінің аты (ол болған кезде) 

мүшелері: 1._________________________ 2._____________________________ (тегі, аты, 
əкесінің аты (ол болған кезде)

 20__ ж. «___»__________________________________________негізінде (бұйрықтың, 
нұсқаудың, өкімнің нөмірі, күні)

мынадай ____________________________________________________________ (қару 
түрі, маркасы, калибрі) (керек емесі сызып тасталсын) 

жаттығу атыстары, атыстан жарыстар өткізілгені туралы туралы осы актіні жасады. 
____ парақта қоса берілген тарату-өткізу ведомосіне сəйкес атыстарда: 
____________________________ ________________________________________________ 
(қару түрі, калибрі) (саны цифрлармен жəне жазумен) _____________________________ __

_______________________________________________________________________________ 
оқ-дəрілер жұмсалған.
Комиссия оқ-дəрілерді берудің жəне жұмсаудың негізділігін тексеріп, 
___________________________________________________есебінен шығаруды ұсынады.
(ұйымның, мекеменің, кəсіпорынның, оқу орнының атауы) 
Жұмсалған патрондар:
_____________________________ _______________________________________________ 
(қару түрі, калибрі)   (саны цифрлармен жəне жазумен) 
Комиссия төрағасы __________________________________________________________ 
  (тегі, аты, əкесінің аты (ол болған кезде) (қолы)
Комиссия мүшелері:  1. ________________  2. _________________
   (тегі, аты, əкесінің аты  (тегі, аты, əкесінің аты 
  (ол болған кезде), қолы)  (ол болған кезде), қолы)

2-нысан
_________________________________________________ 

 (ұйымның атауы)
20__ж. «___» _____________ 

тирда оқ-дəрілерді тарату-өткізу ведомосі
№
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Патрондарды есепке алуға, сақтауға жəне беруге жауапты 
_____________________________________________________________________________ 

(тегі, аты, əкесінің аты (ол болған кезде), қолы)
Атыс басшысы 
___________________________________________________________________________ 

(тегі, аты, əкесінің аты (ол болған кезде), қолы)
20 __ ж. «____» ____________ 

Ішкі істер органдарының азаматтық жəне қызметтік қару айналымы саласындағы 
бақылау жөніндегі бөлімшелерінің қызметін ұйымдастыру туралы нұсқаулыққа 

3-қосымша
нысан 

Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі
_____________________________________________________________________________

(ішкі істер органының атауы)

Азаматтық пиротехникалық заттар мен оларды қолданып жасаған бұйымдарды 
сақтауға № ___ рұқсат 

Қызмет түрі ___________________________________________________________________
Сақтау мақсаты______________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________

 (заңды тұлғаның толық атауы, БСН, заңды тұлғаның мекенжайы)
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

(жауапты адамның тегі, аты, əкесінің аты (ол болған кезде), қызметтік телефоны)

жеке жауапкершілігіне берілді.
Азаматтық пиротехникалық заттардың жəне бұйымдардың атауы мен саны осы рұқсатқа 

қосымшада көрсетілген 

Рұқсаттың берілген күні 20 жылғы « » 
Рұқсаттың қолданылу мерзімі 20 жылғы « » 

Рұқсатты берген органның басшысы ______________________________________________
    (қолы, тегі, аты, əкесінің аты (ол болған кезде)
   Мөр орны

Азаматтық пиротехникалық заттар мен оларды қолданып жасалған бұйымдарды 
сақтауға № ___ рұқсатқа қосымша

Азаматтық пиротехникалық заттардың жəне бұйымдардың атауы мен саны
Р/с № Атауы Саны Ескертпе 

Ішкі істер органдарының азаматтық жəне қызметтік қару айналымы саласындағы 
бақылау жөніндегі бөлімшелерінің қызметін ұйымдастыру туралы нұсқаулыққа 

4-қосымша
нысан

№__ тапсырма
20 __ ж. «____» ______________ 
Учаскелік полиция инспекторы _________________________________________________
                (атағы, тегі, аты, əкесінің аты (ол болған кезде)
Біз ________________________________________________________________________ 

(қаруға рұқсат беруге, тіркеуге, қайта тіркеуге немесе басқаға)
_________________________________________________________________ байланысты
 
________________________________________________________________________бар

 (қару моделі, нөмірі, калибрі)
_____________________________________________________________________ тұратын

 (тұрғылықты мекенжайы)
азамат _____________________________________________________________ тексереміз.

 (тегі, аты, əкесінің аты (ол болған кезде)
Сізге 20 __жылғы «____»__________мерзімге дейін тексеру жүргізуді, оның барысында 

мынадай мəселелерді анықтауды ұсынамын:
1. Тұрғылықты жері бойынша азамат _________________________ қандай мінездеме 

беріледі, «Жекелеген қару түрлерінің айналымына мемлекеттік бақылау жасау туралы» 
Қазақстан Республикасы Заңының 19-бабына сəйкес оған қару иеленуге рұқсат беруге кедергі 
келтіретін мəн-жайлар бар ма. 

2. Қаруды сақтауға немесе сақтауға жəне алып жүруге рұқсат бар ма, беру күні, қолданылу 
мерзімі ________________________________________________________________________

3. Қаруды сақтау шарттары ____________________________________________________
    (сейф немесе металл шкаф бар ма, 
____________________________________________________________________________

бөгде адамдардың жəне балалардың қаруға рұқсаты бар ма).

  Бастық ______________________________(_____________)
           атағы, тегі, аты, əкесінің аты (ол болған кезде), қолы

Ішкі істер органдарының азаматтық жəне қызметтік қару айналымы саласындағы 
бақылау жөніндегі бөлімшелерінің қызметін ұйымдастыру туралы нұсқаулыққа 

5-қосымша
нысан

Азаматтық қару иелерін тексеру туралы тапсырмаларды тіркеу журналы 
Р/с 
№

Қару 
иесінің 
тегі, аты, 
əкесінің 
аты (ол 
болған 
кезде)

Қару 
иесінің 
мекен-
жайы 

Тапсырма 
алған 

қызметкердің 
лауазымы, 
тегі, аты, 

əкесінің аты 
(ол болған 
кезде) 

Қызмет-
кердің 
қолы 

Тексеру 
себебі

Тапсырманы 
орындаудың 
белгіленген 
мерзімі 

 Тексеру 
нəтижесі, 
азаматтық 
қару иесін 
тексеру 
туралы 
баянат-
ты ұсыну 

күні 

Ескертпе 

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Ішкі істер органдарының азаматтық жəне қызметтік қару айналымы саласындағы 
бақылау жөніндегі бөлімшелерінің қызметін ұйымдастыру туралы нұсқаулыққа 

6-қосымша

Жеке жəне заңды тұлғаларға қызмет түріне берілген мемлекеттік 
лицензияларды есепке алу кітабы

 ____________________________________________________________________________
(iшкi iстер органының атауы)

 ________________басталды
________________аяқталды 

Р/с
№

Лицен-
зияның 
тіркеу 
нөмірі, 
беру 
күні

Жүзеге 
асыруға 
лицен-
зия 

берілген 
қызмет 
түрі

Лицен-
зияның 
қолда-
нылу 
мерзімі 

Лицензия кімнің аты-
на берілді: жауапты 
адамның тегі,аты, 
əкесінің аты (ол 

болған кезде) жəне 
оның қызметтік теле-

фоны 

 Кəсіпкерлік 
қызмет 

субъектісінің 
толық атауы

 Кəсіп-
орынның 
мекенжайы 
мен теле-
фон нөмірі

Қызмет 
көрсетуді 
тоқтату 

(лицензия-
ны тоқтату, 
алу) негізі 
жəне күні

1 2 3 4 5 6 7 8

Ішкі істер органдарының азаматтық жəне қызметтік қару айналымы саласындағы 
бақылау жөніндегі бөлімшелерінің қызметін ұйымдастыру туралы нұсқаулыққа 

7-қосымша
 

______________________________________________________________________________
(iшкi iстер органының атауы)

АҚҚАБ бақылауындағы бұйымдар мен заттарды сатып алуға,
сақтауға рұқсаттардың берілуін есепке алу кітабы

______________басталды 
______________аяқталды 

Тіркеу 
нөмірі

Кəсіпорын, меке-
ме, ұйым атауы, 
ведомстволық 

тиесілігі (министрлік, 
ведомство жəне 
мекенжайы)

Кімнің атына рұқсат берілді, 
жауапты адамның тегі, аты, 
əкесінің аты (ол болған кез-

де) жəне қызметтік 
телефоны

Рұқсаттың 
нөмірі 

жəне оның 
əрекет ету 
мерзімі

Бұйымдардың, 
заттардың, 

материалдардың 
атауы, саны, 
салмағы 

1 2 3 4 5

Ішкі істер органдарының азаматтық жəне қызметтік қару айналымы саласындағы 
бақылау жөніндегі бөлімшелерінің қызметін ұйымдастыру туралы нұсқаулыққа 

8-қосымша
 нысан

 Қару мен оның патрондарын əкелуге (əкетуге)қорытынды беруді есепке алу 
кiтабы

Р/с
№

Кiмге берiлдi (жеке тұлғаның тегі, 
аты, əкесінің аты (ол болған кезде), 

кəсiпорынның атауы, олардың 
мекенжайы)

Берiлген 
күні

Қару мен оның 
патрондарының 

түрі жəне 
олардың саны

Ескертпе

1 2 3 4 5

Ішкі істер органдарының азаматтық жəне қызметтік қару айналымы саласындағы 
бақылау жөніндегі бөлімшелерінің қызметін ұйымдастыру туралы нұсқаулыққа 

9-қосымша

 Азаматтық қаруды сатып алуға, сақтауға, сақтауға жəне алып жүруге
рұқсатты есепке алу кітабы 

______________________________________________________________________________ 
(ішкі істер органның атауы)

Р/с 
№

Қару иесінің 
тегі, аты, 

əкесінің аты 
(ол болған 
кезде)

Тұрғылықты 
жерінің 

мекенжайы, 
телефоны

Қарудың 
маркасы, 
калибрі, 
зауыттық 
нөмірі

Рұқсаттың 
нөмірі, 
берілген 
күні 

Рұқсаттың 
қолданылу 
мерзімі

Қару иесінің 
тұрғылықты 
мекенжайы 
бойынша 
тексерілген 

күні

Ескерт-
пе

1 2 3 4 5 7 8 9

Ішкі істер органдарының азаматтық жəне қызметтік қару айналымы саласындағы 
бақылау жөніндегі бөлімшелерінің қызметін ұйымдастыру туралы нұсқаулыққа 

10-қосымша
нысан 

_____________________________________________________________________________ 
(iшкi iстер органының атауы)

объектiлерiн есепке алу кітабы
Тіркеу 
нөмірі

Кəсіпорын, 
мекеме, 
ұйым ата-
уы, ведом-
стволық 
тиесілігі 

(министрлік, 
ведомство 
жəне мекен-

жайы)

Кімнің аты-
на рұқсат 
берілді, 
жауапты 
адамның 
тегі, аты, 

əкесінің аты 
(ол болған 
кезде) жəне 
қызметтік 
телефоны

Рұқсаттың 
(лицен-
зияның) 
нөмірі 

жəне оның 
қолданылу 
мерзімі

Бұйым-
дардың, 

заттардың, 
материал-
дардың 
атауы, 
саны, 

салмағы 

Объектіге 
қызмет 

көрсететін 
УПИ-дың 
тегі, аты-
жөні 

Объектінің жабы-
луы, бұйымдар 
мен заттарды 

алу туралы белгі. 
Анықталған 

кемшіліктердің 
мəні жəне олар-
ды жою үшін 
белгіленген 
мерзімдер

1 2 3 4 5 6 7

Ескертпе. Кітап екі бөлімнен тұрады: 
1 - бөлім – ойық, тегіс ұңғылы қаруы бар объектілер: 
1) Лауазымды адамдар («Жекелеген қару түрлерінің айналымына мемлекеттік бақылау 

жасау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 6-бабы);
2) «Қазпошта» ААҚ;
3) Жергілікті атқарушы органдардың департаменттері мен басқармаларының ормандар 

мен жануарлар əлемін қорғау жөніндегі мемлекеттік мекемелері;
4) Орман жəне аңшылық шаруашылығы комитетінің облыстық аумақтық басқармалары; 
5) Балық шаруашылығының облыстық аумақтық басқармалары; 
6) Аңшылық балық аулау шаруашылығы;
7) Спорттық мектептер, қоғамдар, клубтар, федерациялар;
8) Инкассациялауды жүзеге асыратын ұйымдар (екінші деңгейлі банктерден басқа);
9) Екінші деңгейлі банктердің инкассациясы;
10) Жеке күзет ұйымдары;
11) Күзетшілерді даярлау жөніндегі арнайы оқу орталықтары.
2-бөлiм - Тирлер, атыс орындары, аңшылық спорттық стендтер, қару жөндеу шеберхана-

лары, қару, оқ-дəрiлер сататын дүкендер.

Ішкі істер органдарының азаматтық жəне қызметтік қару айналымы саласындағы 
бақылау жөніндегі бөлімшелерінің қызметін ұйымдастыру туралы нұсқаулыққа 

11-қосымша
нысан

Қазақстан Республикасы Iшкi iстер министрлiгi 
______________________________________________________________________________ 

(iшкi iстер органының атауы)
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

(заңды тұлғаның толық атауы)
АҚҚАБ объектiсiнiң 

№_____ бақылау-қадағалау iсi

_____________________басталды. 
    (жылы, айы, күнi) 

_____________________аяқталды.
    (жылы, айы, күнi)

Ішкі істер органдарының азаматтық жəне қызметтік қару айналымы саласындағы 
бақылау жөніндегі бөлімшелерінің қызметін ұйымдастыру туралы нұсқаулыққа 

12-қосымша
нысан

Азаматтық жəне қызметтік қаруды сақтайтын объектілерге арналған бақылау-
қадағалау істерін жою актісі 

20___ жылғы «___» _________                    __________________

Мынадай құрамдағы комиссия__________________________________________________
___________________________________________________________________________

мына объектілерге арналған бақылау-қадағалау істерін жойды:

Р/
с№

Заңды тұлғаның 
(қару иесінің) атауы, 
қызметтік қаруды 
сақтауға рұқсаттың 

нөмірі

Жоюдың негізі (қаруды жоюға 
арналған актінің нөмірі, күні, 

қару оған қайта тіркелген заңды 
тұлғаға берілген қаруды сақтауға 

рұқсаттың нөмірі, беру күні) 

Қаруды 
сақтауға соңғы 
рұқсат бойын-
ша қару саны 

Ескертпе 

1 2 3 4 5

Комиссия мүшелерінің қолдары:
АҚҚАБ қызметкері ____________________________________  _______________
                (тегі, аты, əкесінің аты (ол болған кезде)           (қолы)
Іс жүргізуші            ____________________________________  ______________
               (тегі, аты, əкесінің аты (ол болған кезде)           (қолы)
Бастық             _____________________________________  ______________
                (тегі, аты, əкесінің аты (ол болған кезде)            (қолы)

Ішкі істер органдарының азаматтық жəне қызметтік қару айналымы саласындағы 
бақылау жөніндегі бөлімшелерінің қызметін ұйымдастыру туралы нұсқаулыққа 

13-қосымша
нысан

Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі 
______________________________________________________________________________ 

(ішкі істер органының атауы)
20__ж. «_____» __________________
  Қаруды есепке қоюға арналған № __ хабарлама

_______________________________________________________ІІО бастығы (ІІО атауы)
___________________________________________________________________________ 

 (ішкі істер органының атауы) 
сақтауға берген _______жылғы «___»______________№___________________рұқсаты бар 
____________________________________________________________________________ 

(жеке тұлғаның тегі, аты, əкесінің аты (ол болған кезде), заңды тұлғаның атауы) 
өтініші бойынша______________________________________________________ берілген
              (қабылдаушы заңды тұлғаның атауы (заңды тұлғалар үшін)
мынадай қаруды жəне оның патрондарын есепке қою үшін жолдаймыз 

Р/с 
№ 

Қарудың атауы Қару түрі (ойық, тегіс 
ұңғылы жəне т.б.)

Қарудың нөмірі Ескертпе 

Берілген күннен бастап 7 күн ішінде жарамды. 
АҚҚАБ қызметкері _________(____________________________________) 
                (қолы)          (тегі, аты, əкесінің аты (ол болған кезде) 
Бастық __________ (____________________________________________)
                 (қолы)                          (тегі, аты, əкесінің аты (ол болған кезде) 
М.О. 20 __ ж. «___» ________ 

Ішкі істер органдарының азаматтық жəне қызметтік қару айналымы саласындағы 
бақылау жөніндегі бөлімшелерінің қызметін ұйымдастыру туралы нұсқаулыққа 

14-қосымша
нысан

Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі 
________________________________________________________________________________ 

(ішкі істер органының атауы)
20__ж. «_____» __________________
   № __ ескерту
________________________________________________________ІІО бастығы (ІІО атауы) 
_____________________________________________________________ өтініші бойынша 
(жеке тұлғаның тегі, аты, əкесінің аты (ол болған кезде), заңды тұлғаның атауы)
Мынадай қару есепке қойылды

Р/с № Қарудың атауы Қару түрі (ойық, гіс ұңғылы жəне т.б.) Қарудың № Ескертпе 

АҚҚАБ қызметкері _________(___________________________________) 
                (қолы)          (тегі, аты, əкесінің аты (ол болған кезде) 
Сақтауға басқа рұқсаттың берілуіне байланысты көрсетілген қаруды Сіздің ІІО-да есеп-

тен шығаруды сұраймын. 
20 __ ж. «___» _______ №___
Бастық ___________ (___________________________________)
  (қолы)          (тегі, аты, əкесінің аты (ол болған кезде)
М.О. 20 __ ж. «___» ________ 

Ішкі істер органдарының азаматтық жəне қызметтік қару айналымы саласындағы 
бақылау жөніндегі бөлімшелерінің қызметін ұйымдастыру туралы нұсқаулыққа 

15-қосымша

______________________________________________________________________________ 
(iшкi iстер органының атауы)

азаматтық қару иелерiн есепке алу кітабы
Р/с 
№

Қару 
иесінің
тегі, аты, 
əкесінің 
аты (ол 
болған 
кезде)

Тұрғы-
лықты 
мекен-
жайы, 
теле-
фоны

Қару-
дың 
мар-
касы, 
калиб-
рі, 

зауыт-
тық-
нөмірі

Рұқ-
сат-
тың 

(лицен-
зия-
ның) 
нөмірі

Қаруды сатып 
алуға, сақтауға, 
сақтауға жəне 
алып жүруге 
рұқсатты 

алу; қаруды 
тіркеуге, қайта 
тіркеу үшін 
мемлекеттік 
баждың 

төленген күні 
жəне сомасы

Қаруды 
сақтауға 
рұқсат-
тың 

қолда-
нылу 
мерзімі

Қару 
иесінің 
тұрғы-
лықты 
мекен 
жайы 

бойынша 
тексе-
рілген 
күні 

Есептен 
алу тура-
лы белгі 
(алған 
күні, ме-
кенжайы, 
иесі қай 
жерге 
кетті, 

есептен 
алу негізі 
мен күні) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Ішкі істер органдарының азаматтық жəне қызметтік қару айналымы саласындағы 
бақылау жөніндегі бөлімшелерінің қызметін ұйымдастыру туралы нұсқаулыққа 

16-қосымша

Қазақстан Республикасы Iшкi iстер министрлiгi 
______________________________________________________________________________ 

(iшкi iстер органының атауы)

Азаматтық қару иесiнiң №_____ жеке iсi
_____________________________________________________________________________ 

 (тегi, аты, əкесiнiң аты (ол болған кезде)

_____________________басталды. 
    (жылы, айы, күнi) 

_____________________аяқталды. 
    (жылы, айы, күнi) 

Ішкі істер органдарының азаматтық жəне қызметтік қару айналымы саласындағы 
бақылау жөніндегі бөлімшелерінің қызметін ұйымдастыру туралы нұсқаулыққа 

17-қосымша

Азаматтық қару иесінің №_________ карточкасы

Фотосурет  __________________________________________________________________
орны   (тегi, аты, əкесiнiң аты (ол болған кезде), туған жылы, 
3х4  _________________________________________________________________ 

айы мен күнi, туған жерi) 

мекенжайы__________________________________________________________________ 
   (облыс, қала (кент), көше атауы, үй жəне пəтер нөмiрi, үй тел.нөмiрi) 
Жеке басты куəландыратын құжат______________________________________________ 
   (сериясы, нөмiрi, қайда жəне қашан берiлдi) 
Ұлты_______________________________________________________________________ 
Жұмыс орны___________________Қызметтiк телефон нөмiрi___________ 20___ жылғы 

«___» _________________________________________________берген №____ рұқсатым бар. 
                    (iшкi iстер органының атауы) 
_____________________________________________________________ қару(лар)ым бар 
           (қарудың əр бiрлiгiнiң түрi, жүйесi, калибрi) 

Өтiнiш
Маған ______________________________________________________________________ 

(қару саны, түрi, жүйесi, калибрi жəне 
_____________________________________________________________________________ 

қарудың əр бiрлiгiнiң нөмiрi көрсетiледi) 
____________________________________________________ сатып алуға рұқсат беруді 

сұраймын. _____________________________________________________________________ 
(берiлген күні, жарамдылық мерзiмi, инспекцияның немесе 

_____________________________________________________________________берiлген 
аңшылар қоғамының толық атауы) 

№____ рұқсатым бар. 
20____жылғы «_____»________________ қолы_____________________ 
20____жылғы «_____»________________ 
______________________________________ сатып алуға рұқсат берiлдi 
         (қарудың түрi, жүйесi, калибрi) 
Мерзiмi 20___жылғы «_____»_______________________________ дейiн. 

(карточка-өтiнiштiң сыртқы бетi) 
Мынадай қаруды алып жүруге жəне сақтауға №_____ рұқсат берiлдi: 
1.__________________________________________________________________________ 

(қарудың əр данасының түрі, жүйесі, калибрi, нөмірi) 
2.__________________________________________________________________________ 

(қарудың əр данасының тегі, жүйесі, калибрi, нөмірi) 
3.___________________________________________________________________________ 

(қарудың əр данасының түрі, жүйесі, калибрi, нөмірi) 
20____ж. «____»___________________________ дейiн 
Қаруды алып жүруге жəне сақтауға рұқсат ұзартылды: 
20____ж. «____»___________________________ дейiн 
20____ж. «____»___________________________ дейiн 
20____ж. «____»___________________________ дейiн 
20____ж. «____»___________________________ дейiн 

Ішкі істер органдарының азаматтық жəне қызметтік қару айналымы саласындағы 
бақылау жөніндегі бөлімшелерінің қызметін ұйымдастыру туралы нұсқаулыққа 

18-қосымша
нысан

___________________________________ қарудың иесін тексеру туралы баянат
         (қару түрі: ойық, тегіс ұңғылы жəне т.б.)

Мен (біз)____________________________________________________________________
      (тексерушінің (лердің) лауазымы, тегі, аты, əкесінің аты (ол болған кезде) көрсетілсін)
_____________________________________________________________________________

(тегі, аты, əкесінің аты (ол болған кезде),
қатысуымен_________________________________________________________________
         (қару иесінің тегі, аты, əкесінің аты (ол болған кезде), толық мекенжайы көрсетілсін)
АҚҚАБ объектісін тексердім (тексердік) 
Бұл ретте мыналар анықталды:
1. Мыналар сақталуда (пайдаланылуда): 

Р/с 
№

Атауы (қару маркасы, түрі, 
калибрі, патрондар)

Өлшем бірлігі Нақты болуы Рұқсатта көрсетілген 
саны

1
2
3
4  
2.                                                         берген  жылғы «   »                        дейін 

 (ішкі істер органының атауы)
мерзімі бар          жылғы «   »                         № рұқсат бар. 
3. Тексеру нəтижелері: Қару мен оның патрондары еденге немесе қабырғаға нық бекітілген 

металл шкафта (сейфте) ____________________, оның қабырғалаларының қалыңдығы кемінде 
/                  (иə, жоқ) 
3 мм________, берік ішкі құлпы бар ________________, бөгде адамдардың қаруды алуын 
        (иə, жоқ)   (иə, жоқ)
болдырмайтын өзге құрылыста ________ , иесінің тұрғылықты тұратын жерінде_________, 
            (иə, жоқ)              (иə, жоқ) 
иесінің тұрғылықты жерінен тыс жерде (саяжайларда, бақшадағы үйшіктерде, гараждарда, 

қораларда, кішкентай вагондарда, күркелерде, шатырлардла жəне т.б.) __________________ , 
        (иə, жоқ)
жатақханада, уақытша вахталық үй-жайда, туысқандарда, таныстарда ______, жеке бөлмені 
                      (иə, жоқ)
бір отбасының мүшелері алған отбасылық жатақханаларда _______ сақталады, қару иесінің
    (иə, жоқ)
тұрғылықты жері бойынша қару ішкі істер органына уақытша тапсырылған _____________,
            (иə, жоқ)
орталықтандырылған бақылау пультіне шығаратын______, дербес ______, GSM _______ 
                 (иə, жоқ)             (иə, жоқ)         (иə, жоқ)
___________________________________________________________________________

 (сигнализация атауы) 
сигнализациясы бар, сигнализацияның сəйкестік сертификаты ______, сигнализацияның 
           (бар, жоқ)
жұмысы тексерілген__________ - жұмыс істейді ____________. 
                   (иə, жоқ)                  (иə, жоқ) 
Қарудың техникалық жай-күйі:
Тораптар мен бөлшектердің механизмдері жарамды ________, тораптар мен бөлшектердің 
                   (иə, жоқ)
құрамдас бөліктері бар _______________, сызаттардың, жарықтардың, коррозиялардың, 
  (иə, жоқ)
бақалшақтардың жəне т.б. болуы _______________________________________________
     (толық көрсету) 
________________________________________________________________ бірге тұрады
(тегін, атын, əкесінің атын (ол болған кезде), туысқандық дəрежесін, жасын көрсету)
Көршілер_____________________________________________________________________
    (тегі, аты, əкесінің аты (ол болған кезде)
4.Сақтаудағы (пайдаланудағы) кемшіліктер жəне оларды жою бойынша ұсыныстар:

Р/с № Анықталған кемшіліктер Оларды жою бойынша ұсыныстар Орындау мерзімі

1.
2
5. Соңғы тексерістің күні _______________________________________________________
6. Иесін тексеру бойынша шешім__________________________________________________
                      (одан əрі пайдалануға жəне сақтауға рұқсат беру, тыйым салу не сүргі салу 
_____________________________________________________________________________ 

 (нақты қайсысы), шешімнің себебін көрсету)
___________________________________________________________________________

Тексерушілердің қолдары:  ________________________________________
Иесінің (қатысушылардың) қолы  ________________________________________
   1. 

Ішкі істер органдарының азаматтық жəне қызметтік қару айналымы саласындағы 
бақылау жөніндегі бөлімшелерінің қызметін ұйымдастыру туралы нұсқаулыққа 

19-қосымша
 нысан

Азаматтық қару иелеріне жеке істерді жою актісі 
20___жылғы «___» _________                     __________________
Мынадай құрамдағы комиссия__________________________________________________

Объектілерге арналған бақылау-қадағалау істерін жойды:

Р/с 
№

Қару иесінің тегі, аты, 
əкесінің аты (ол болған 

кезде), азаматтық қаруды 
сақтауға, сатауға жəне 

алып жүруге рұқсаттың № 

Жою негізі (қаруды жоюға 
арналған актінің №, күні, қару 
қайта тіркелген жеке тұлғаға 
қаруды сақтауға берілген 

рұқсаттың №, күні) 

Қаруды 
сақтауға соңғы 
рұқсат бойын-
ша қару саны 

Ескертпе 

1 2 3 4 5

Комиссия мүшелерінің қолдары:
АҚҚАБ қызметкері____________________________________  _____________
             (тегі, аты, əкесінің аты (ол болған кезде)          (қолы)
Іс жүргізуші _________________________________________  _____________
         (тегі, аты, əкесінің аты (ол болған кезде)           (қолы)
Бастық _____________________________________________ _____________
         (тегі, аты, əкесінің аты (ол болған кезде)           (қолы)

Ішкі істер органдарының азаматтық жəне қызметтік қару айналымы саласындағы 
бақылау жөніндегі бөлімшелерінің қызметін ұйымдастыру туралы нұсқаулыққа

20-қосымша
нысан

АҚҚАБ объектісін тексеру туралы акті
20_жылғы «__»________    ____________________________
                      (елді мекен)
Мен (біз), ___________________________________________________________________
      (тексерушінің(лердің) лауазымын, тегін, атын, əкесінің атын (ол болған кезде) көрсету)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________ өкілінің(дерінің) қатысуымен
                              (ұйымның атауы)
___________________________________________________________________________
_________________________________________________АҚҚАБ объектісін тексердім(дік)
                     (объектінің атауын көрсету)
Бұл ретте мыналар анықталды:
1. Мыналар______________________________
________________________________________ сақталуда (пайдаланылуда)
(заттар мен бұйымдардың атауы, олардың саны, нөмірлері)
2. __________________________________________________________________________ 

 (ішкі істер органының атауы) 
20__ж. «__»_________берген 20__ж. «___»_____________ дейінгі мерзімімен №__ рұқсат 

(лицензия) бар
_______________________________________ жауапты адам болып табылады. (лауазымы, 

тегі, аты, əкесінің аты (ол болған кезде)
3. Тексеру нəтижелері:
_____________________________________________________________________________ 

Ескертпе: Жүзеге асырылатын тексеру түрі бойынша тексеру парағының талаптарын 
көрсету қажет. Көлем үлкен болған кезде жеке қосымша болып ресімделеді, ол актінің ажы-
рамас бөлігі болып табылады.

Сыртқы жағы
4. Сақтаудағы (пайдаланудағы) кемшіліктер жəне оларды жою бойынша ұсыныстар:

№ Тексеру кезінде анықталған 
кемшіліктер

Оларды жою бойынша 
ұсыныстар

Орындау мерзімі

5. Алдынғы тексерудің нəтижелері бойынша ұсыныстарды орындау ____________________
___________________________________________________________________________

 (соңғы тексеруді кім жүргізді, ұсыныстар орындалды немесе орындалмады, 
___________________________________________________________________________

 нақты қайсысы орындалмай қалды)
6. Объектіні тексеру бойынша шешім______________________________________________
                       (одан əрі сақтауға жəне пайдалануға рұқсат беру, 
___________________________________________________________________________

тыйым салу не сүргі салу (нақты қайсысы),
___________________________________________________________________________

 шешімнің себебін көрсету)
Тексерушілердің қолдары:
1.__________________________(___________________)
  (тегі, аты, əкесінің аты (ол болған кезде)
2.__________________________(___________________)
  (тегі, аты, əкесінің аты (ол болған кезде)
3.__________________________(___________________)
  (тегі, аты, əкесінің аты (ол болған кезде)
Актінің көшірмесін алдым:
4.__________________________(___________________)
 (тегі, аты, əкесінің аты (ол болған кезде)

Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрінің 
2016 жылғы 29 наурыздағы №313 бұйрығына 2-қосымша

Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрінің күші жойылған кейбір 
бұйрықтарының тізбесі

1) «Iшкi iстер органдарының лицензиялау-рұқсат ету жұмысын жүзеге асыру жөнiндегi жұмысы 
туралы» нұсқаулықты жəне «Iшкi iстер органдарында алынып қойылған, ерiктi түрде тапсырылған, та-
уып алынған қарулар мен оқ-дəрiлердi, жарылғыш заттар мен материалдарды, оқ-дəрiнi, суық қаруды 
қабылдап алу, есепке алу, сақтау жəне сақталуын қамтамасыз ету жөнiндегi жұмыстың тəртiбi туралы» 
ереженi бекiту туралы Қазақстан Республикасының Ішкі істер министрлігінің 2003 жылғы 1 наурыздағы 
№ 111 бұйрығы (Нормативтік құқықтық актілері мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 2257 болып тіркелген);

2) «Ішкі істер органдарының лицензиялау-рұқсат ету жұмысын жүзеге асыру жөніндегі 
жұмысы туралы» нұсқаулықты жəне «Ішкі істер органдарында алынып қойылған, ерікті түрде 
тапсырылған, тауып алынған қарулар мен оқ-дəрілерді, жарылғыш заттар мен материалдар-
ды, оқ-дəріні, суық қаруды қабылдап алу, есепке алу, сақтау жəне сақталуын қамтамасыз 
ету жөніндегі жұмыстың тəртібі туралы» ережені бекіту туралы Қазақстан Республикасы 
Ішкі істер министрінің 2003 жылғы 1 наурыздағы № 111 бұйрығына өзгерістер енгізу туралы 
Қазақстан Республикасының Ішкі істер министрлігінің 2006 жылғы 25 шілдедегі № 372 бұйрығы 
(Нормативтік құқықтық актілері мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 4393 болып тіркелген, «Заң 
газеті» газетінде 2006 жыл 29 қыркүйекте № 174(980) жарияланған);

3) «Iшкi iстер органдарының лицензиялау-рұқсат беру жүйесін жүзеге асыру жөнiндегi 
жұмысы туралы» нұсқаулықты жəне «Iшкi iстер органдарында алынған, ерiктi түрде 
тапсырылған, тауып алынған қарулар мен оқ-дəрiлердi, жарылғыш заттар мен материалдар-
ды, оқ-дəрiнi, суық қаруды қабылдап алу, есепке алу, сақтау жəне сақталуын қамтамасыз ету 
жөнiндегi жұмыстың тəртiбi туралы ереженi бекiту туралы» Қазақстан Республикасының Iшкi 
iстер министрлiгiнiң 2003 жылғы 1 наурыздағы № 111 бұйрығына өзгерістер мен толықтырулар 
енгізу туралы Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрінің 2011 жылғы 27 қазандағы № 566 
бұйрығы (Нормативтік құқықтық актілері мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 7453 болып тіркелген, 
«Егемен Қазақстан» 2012 жылғы 12 мамырдағы № 231-235 (27309) газетінде; Қазақстан 
Республикасы орталық атқарушы жəне өзге де орталық мемлекеттік органдарының актілер 
жинағы, 2012 жылғы № 3 (тираждың шыққан уақыты 20.06.2012) жарияланған);

4) Алып қойылған, ерiктi түрде тапсырылған, тауып алынған қаруды, оқ-дəрiлердi, жарылғыш 
материалдарды ішкi iстер органдарында қабылдау, есепке алу, сақтау жəне олардың сақталуын 
қамтамасыз ету қағидаларын бекiту туралы Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрінің 2015 
жылғы 24 ақпандағы № 150 бұйрығының 2 пункті (Нормативтік құқықтық актілері мемлекеттік 
тіркеу тізілімінде № 10565 болып тіркелген, «Əділет» ақпараттық-құқықтық жүйесі 2016 жылғы 
6 қаңтарда; «Егемен Қазақстан» 2016 жылғы 27 ақпанда № 39 (28767) газетінде жарияланған).

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2016 жылғы 11 ма-
мырда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №13694 бо-
лып енгізілді.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
ІШКІ ІСТЕР МИНИСТРЛІГІНІҢ БҰЙРЫҒЫ

2016 жылғы 20 сәуір                №422             Астана қаласы

Қазақстан Республикасының ішкі істер органдары 
қызметкерлерін кәсіби даярлау, қайта даярлау және 

олардың біліктілігін арттырудың мазмұны мен жүзеге 
асыру қағидаларын бекіту туралы

«Құқық қорғау қызметі туралы» 2011 жылғы 6 қаңтардағы Қазақстан Республикасының 
Заңы 36-бабының 5-тармағына сəйкес бұйырамын:

1. Мыналар:
1) осы бұйрыққа 1-қосымшаға сəйкес Қазақстан Республикасының ішкі істер органдары 

қызметкерлерін кəсіби даярлау, қайта даярлау жəне олардың біліктілігін арттырудың мазмұны;
2) осы бұйрыққа 2-қосымшаға сəйкес Қазақстан Республикасының ішкі істер органдары 

қызметкерлерін кəсіби даярлау, қайта даярлау жəне олардың біліктілігін арттыруды жүзеге 
асыру қағидалары бекітілсін.

2. Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің Кадр жұмысы департаменті (А.Ү. 
Əбдіғалиев):

1) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуді;
2) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркегеннен 

кейін күнтізбелік он күн ішінде мерзімді баспа басылымдарында жəне «Əділет» ақпараттық-
құқықтық жүйесінде ресми жариялауға жолдауды;

3) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркегеннен 
кейін алған күнінен бастап бес жұмыс күні ішінде Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық 
актілерінің эталондық бақылау банкіне орналастыру үшін «Қазақстан Республикасы Əділет 
министрлігінің Республикалық құқықтық ақпарат орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы 
республикалық мемлекеттік кəсіпорнына жолдауды;

4) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің интернет-ресурсында 
орналастыруды;

5) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркегеннен 
кейін он жұмыс күні ішінде осы тармақтың  1), 2), 3) жəне 4) тармақшаларында көзделген іс-
шаралардың орындалуы туралы мəліметтерді Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің 
Заң департаментіне ұсынуды қамтамасыз етсін. 

3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрінің 
бірінші орынбасары полиция генерал-лейтенанты М.Ғ.Демеуовке жүктелсін.

4. Осы бұйрық алғашқы ресми жарияланғаннан кейін күнтізбелік он күн өткен соң 
қолданысқа енгізіледі.

Министр полиция генерал-полковнигі  
Қ.ҚАСЫМОВ

 Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрінің 
2016 жылғы 20 сəуірдегі №422 бұйрығына 1-қосымша

Қазақстан Республикасының ішкі істер органдары қызметкерлерін кəсіби даярлау, 
қайта даярлау жəне олардың біліктілігін арттырудың мазмұны

1. Қызметкерлерді кəсіби даярлау, қайта даярлау жəне олардың біліктілігін артты-
ру Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің білім беру ұйымдарында, Қазақстан 
Респуб ликасының басқа да білім беру ұйымдары мен мекемелерінде жəне шетелде жүзеге 
асырылады.

2. Қызметкерлерді кəсіби даярлау міндеттеріне олардың белгілі бір лауазымдық міндеттерін 
орындауға қажетті жаңа немесе өзгертілген кəсіби дағдыларды жеделдетіліп игеру жатады.

Қызметкерлерді кəсіби қайта даярлаудың міндеттеріне қызметкерлердің қызметтік 
жұмыстың жаңа түрін немесе жаңа лауазымдық міндеттерді орындау үшін қажетті қосымша 
білім, машықтар мен дағдыларды игеру жатады.

Қызметкерлердің біліктілігін арттырудың міндеттеріне қойылған біліктілік талаптарына 
сəйкес олардың лауазымдық міндеттерін тиімді орындау үшін теориялық жəне практикалық 
білімін, машықтар мен дағдыларды тереңдету мен кеңейту жатады.

3. Ішкі істер органдары қызметкерлерін кəсіби даярлау, қайта даярлау жəне олардың 
біліктілігін арттыру ішкі істер органдарына жүктелген міндеттерді орындау үшін, қызмет 
ерекшеліктерін ескере отырып, қажетті білімді, дағдылар мен шеберліктерді меңгеруге, 
тереңдетуге жəне кеңейтуге бағытталған ұйымдастыру, оқу іс-шаралары, сонымен қатар 
ішкі істер органдарының бөліністерінде кəсіби қызметтік жəне дене шынықтыру дайындығы 
шеңберінде көздейді.

4. Ішкі істер органдары қызметкерлерін кəсіби даярлау, қайта даярлау жəне олардың 
біліктілігін арттыру оқу процесінің мазмұны қызмет бағыттары бойынша Ішкі істер министрлігінің 
(бұдан əрі – ІІМ) қызметтерімен жəне ведомстволарымен келісілетін тиісті оқу жоспарларымен 
жəне оқу бағдарламаларымен анықталады жəне ІІМ білім беру ұймымен бекітіледі.

5. Оқу жоспарлары мен бағдарламаларын ІІМ білім беру ұйымы əзірлейді жəне ІІМ білім 
беру ұйымының оқу-əдістемелік кеңесінің отырысында талқылайды.

6. Кəсіби даярлау, қайта даярлау жəне біліктілікті арттыру курстарының мазмұны мен 
көлемін білім беру ұйымы ІІМ қызметтерімен жəне ведомстволарымен бірлесіп анықтайды 
жəне мыналарды: 

1) нормативтік құқықтық актілерде, Мемлекет басшысының жолдаулары мен сөз 
сөйлеулерінде анықталған Қазақстан Республкасының ішкі жəне сыртқы саясатының негізгі 
бағыттарын;

2)  ұжымды тиімді басқару жəне ұйымдастырушылық-бақылау жұмысы нысандары мен 
əдістерін;

3) қолданыстағы заңнамаға енгізілген өзгертулер мен толықтыруларды ескере отырып, 
құқық қолдану қызметін жетілдіру мəселелерін ;

4) құқық қорғау органдарының озық жұмыс тəжірибесін, оның ішінде шетелдік тəжірибені 
зерделеу мəселелерін;

5) құқық қорғау органдарының алдында тұрған мндеттерді табысты іске асыруға бағытталған 
тиімді басқару жəне жедел дағдыларды қалыптастыру мəселелерін;

6) ішкі істер органдары жүйесінде жергілікті полиция қызметінің қалыптасуы, жай-күйі мен 
тиімділігі мəселелерін;

7) құқық қорғау қызметінің өзекті мəселелерін, қоғамдық тəртіп пен қауіпсіздікті қорғаудағы, 
сондай-ақ қылмысқа қарсы тұрудағы əлемдік жəне отандық тəжірибені қамтиды.

7.  Сабақ өткізуге жетекші ғалымдар, жоғары оқу орындарының ғылыми-педагогикалық 
қызметкерлері, құқық қорғау жəне басқа да мемлекеттік органдардың басшы құрамының 
өкілдері, құқық қорғау органдарының ардагерлері, сондай-ақ шетелдік сарапшылар тартылады. 

Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрінің 
2016 жылғы 20 сəуірдегі №422 бұйрығына 2-қосымша

Қазақстан Республикасының ішкі істер органдары қызметкерлерін кəсіби даярлау, 
қайта даярлау жəне олардың біліктілігін арттыруды жүзеге асыру

ҚАҒИДАЛАРЫ

1-тарау. Жалпы ережелер
1. Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрінің 2016 жылғы 20 сəуірдегі №422 

бұйрығымен бекітілген Қазақстан Республикасының ішкі істер органдары қызметкерлерін 
кəсіби даярлау, қайта даярлау жəне олардың біліктілігін арттыруды жүзеге асыру қағидалары 
(бұдан əрі – Қағидалар) «Құқық қорғау қызметі туралы» 2011 жылғы 6 қаңтардағы Қазақстан 
Республикасының Заңы 36-бабының 5-тармағына сəйкес əзірленді жəне Қазақстан 
Республикасының ішкі істер органдары қызметкерлерін (бұдан əрі – қызметкерлер) кəсіби 
даярлаудың, қайта даярлаудың жəне олардың біліктілігін арттыру тəртібін белгілейді.

2. Осы Қағидаларда қолданылатын негізгі терминдер мен анықтамалар:
1) кіріс бақылау – Ішкі істер министрлігінің (бұдан əрі - ІІМ) білім беру ұйымына түсу кезінде 

кəсіби қызметі бойынша білім деңгейін анықтауға арналған тестілеу;
2) шығыс бақылау – ІІМ білім беру ұйымындағы оқу процесі кезінде кəсіби қызметі бойынша 

алынған білім деңгейін анықтауға арналған тестілеу.
3. Қызметкерлерді кəсіби даярлау, қайта даярлау жəне біліктілігін арттыру:
1) Қазақстан Республикасы ІІМ білім беру ұйымдарында; 
2) Қазақстан Республикасының кадрларды кəсіби даярлау, қайта даярлау жəне біліктілігін 

арттыруды жүзеге асыратын ұйымдары мен мекемелерінде;
3) шет елдердің кадрлардың біліктілігін арттыруды жүзеге асыратын білім беру 

ұйымдарында;
4) ІІМ-нің кадрларды кəсіби даярлау, қайта даярлау жəне біліктілігін арттыруды жүзеге 

асыратын қызметтерінде жүзеге асырылады.
4. Қызметкерлерді кəсіби даярлау, қайта даярлау жəне біліктілігін арттыруды ІІМ Кад р 

жұмысы департаменті (бұдан əрі – КЖД) ІІМ ведомстволарымен жəне қызметтерімен бірлесіп 
ұйымдастырады.

5. Ішкі істер органдарының (бұдан əрі – ІІО) қызметкерлерін кəсіби даярлау, қайта даярлау 
жəне біліктілігін арттырудың негізгі мақсаттары:

1) Қазақстан Республикасы ІІО жоғары білікті кадр құрамын қалыптастыру;
2) қызметтік міндеттерді орындау үшін қажетті арнаулы білім, машықтар мен дағдыларды 

алу болып табылады.
6. ІІО қызметкерлерін қайта даярлау жəне олардың біліктілігін арттыру жұмысын жоспар-

лау құқық қолдану тəжірибесінің басым бағыттарын, аумақтық ерекшеліктерді, сандық жəне 
сапалы кадрлық құрамды, сондай-ақ ІІМ қызметтері, ведомстволары, білім беру ұйымдары 
жəне аумақтық ІІО ұсыныстарын ескере отырып жүзеге асырылады. 

7. ІІО қызметкерлері біліктілігін арттыруды кемінде үш жылда бір рет немесе Қазақстан 
Республикасының заңнамасында көзделген мерзімде өтеді.

ІІО қызметкерлері қызмет аясының өзгеруімен байланысты басқа қызметке ауысқан кезінде 
қайта даярлаудан өтеді.

8. ІІО қызметкерлерінің қайта даярлау жəне біліктілікті арттыру курстарынан өтуі туралы 
ақпаратты есепке алуды ІІО кадр қызметтері «Кадрлар» автоматтандырылған ақпараттық 
жүйесі базасында жүзеге асырады.

9. ІІО кадр қызметтері тоқсан сайын КЖД-ге осы Қағидаларға  1-қосымшаға сəйкес нысан 
бойынша ІІО қызметкерлерін қайта даярлаумен жəне біліктілігін арттырумен қамту бойынша 
есеп жібереді

2-тарау. Кəсіби даярлауды жүзеге асыру тəртібі
10. Кəсіби даярлау арнайы бастапқы оқыту нысанында ІІМ білім беру ұйымдарында ІІО-

ға бірінші рет түсетін адамдар (азаматтық қорғау органдарының қызметкерлерін қоспағанда) 
үшін «Қазақстан Республикасы ішкі істер органдарының қатардағы, кіші жəне орта басшы 
құрамдағы лауазымдарына бірінші рет қабылданатын адамдардың арнайы оқудан өту ережесін 
бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрінің 2011 жылғы 26 сəуірдегі № 187 
бұйрығына (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 6978 тіркелген) 
сəйкес, сондай-ақ ІІО бөліністерінің базасында кəсіби қызметтік жəне дене шынықтыру 
дайындықтары нысанында жүзеге асырылады

3-тарау. ІІМ білім беру ұйымдарында ІІО қызметкерлерін 
қайта даярлауды жүзеге асыру тəртібі

11. ІІО қызметкерлерін қайта даярлау ІІМ білім беру ұйымдарында жүзеге асырылады.
Қайта даярлау курстарының ұзақтығы кемінде 72 академиялық сағатты құрайды.
12. ІІМ қызметтері, ведомстволары, білім беру ұйымдары жəне аумақтық ІІО КЖД-ға қайта 

даярлау курстарының тақырыбы, оқуға жіберілетін ІІО қызметкерлердің саны мен санаты, 
сондай-ақ оқыту кезеңі бойынша өтінімді жыл сайын 1 тамызға дейін жолдайды.

13. ІІМ қызметтері, ведомстволары, білім беру ұйымдары жəне аумақтық ІІО қажеттілігі 
негізінде КЖД Қазақстан Республикасының Ішкі істер министрі (бұдан əрі – Министр) бекітетін 
ІІО қызметкерлерін кəсіби даярлаудың күнтізбелік жылға арналған жоспар-кестесін жыл сайын 
1-ші қазанға дейін əзірлейді.

14. ІІО кадр қызметтері қайта даярлауға жататын ІІО қызметкерлерінің тізімін 
қалыптастырады жəне оларды жоспар-кестеде белгіленген мерзімде ІІМ білім беру ұйымдарына 
жіберуді қамтамасыз етеді.

ІІО қызметкерлерінің қайта даярлау курстарына жіберу кезінде, оқу бағдарламасында 
мемлекеттік құпияларды құрайтын мəліметтермен танысу көзделсе, ІІО қызметкерлері ІІМ 
қызметтерінің, ведомстволарының, білім беру ұйымдарының жəне аумақтық ІІО-ның арнайы 
бөліністерінде мемлекеттік құпияларға рұқсаты туралы анықтама алады. 

15. ІІМ білім беру ұйымына қайта даярлауға келген ІІО қызметкерлері, ІІМ білім беру ұйымы 
бастығының бұйрығымен оқыту мерзіміне тыңдаушылар қатарына қабылданады.

16. Тыңдаушылардың дайындығы мен білім деңгейін анықтау үшін, оқыту бейіні бойынша 
ІІО қызметін реттейтін Қазақстан Республикасының заңнамасын білу бойынша, қабылданған 
күні кіріс бақылау жəне оқытуды аяқтаған кезінде білім деңгейінің өзгеру динамикасын көрсету 
үшін шығыс бақылау өткізіледі.

17. Шығыс бақылаудың деректері негізінде ведомстволық ІІМ білім беру ұйымдары 
ІІО қызметкерлерінің дайындық деңгейіне талдау жасайды, қажет болған жағдайда оқу 
бағдарламаларына өзгерістер мен толықтырулар енгізеді, ішкі істер органдарына қызметтік 
жұмыс барысында ІІО қызметкерлерін оқыту сапасын арттыру бойынша ұсыныстар жібереді.

18. Оқу жоспарын орындамағаны, тəртіпті жəне ішкі тəртіпті бұзғаны үшін тыңдаушылар 
əрбір анықталған факті бойынша қызметтік тексеру материалдарының негізінде ІІМ білім беру 
ұйымы бастығының бұйрығымен қайта даярлау курстарынан шығарылады.

ІІМ білім беру ұйымы бастығы бұйрығының көшірмесі екі жұмыс күні ішінде ІІО кадр 
қызметіне тəртіптік жауапкершілікке тарту мəселесін қарау үшін жіберіледі.

19. ІІМ білім беру ұйымдары қайта даярлау курсы аяқталғаннан кейін бір жұмыс күні ішінде 
тыңдаушыға осы Қағидаларға 2-қосымшаға сəйкес нысан бойынша оқығанын растайтын сер-
тификат береді, ал азаматтық қорғау органдарының қызметі бойынша қайта даярлау жəне 
біліктілікті арттыруды жүзеге асыратын ІІМ білім беру ұйымы тыңдаушыға «Азаматтық қорғау 
саласында даярлықтан немесе қайта даярлықтан өтуі туралы бірыңғай үлгідегі сертификатты 
белгілеу туралы» Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрінің 2015 жылғы 20 қазандағы № 
857 бұйрығымен (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 12292 болып 
тіркелген) белгіленген нысан бойынша сертификат береді.

20. ІІМ білім беру ұйымдары қайта даярлаудың əрбір курсы аяқталғаннан кейін жеті жұмыс 
күні ішінде КЖД-ге осы Қағидаларға  3-қосымшаға сəйкес нысан бойынша қайта даярлау жəне 
біліктілікті арттыру курстарындағы оқыту қорытындылары туралы мəліметтерді қоса бере 
отырып, ақпарат жібереді. 

4-тарау. ІІМ білім беру ұйымдарында ІІО қызметкерлерінің 
біліктілігін арттыруды жүзеге асыру тəртібі

21. ІІО қызметкерлерінің біліктілігін арттыру ІІМ білім беру ұйымдарында жұмыстан қол үзе отырып 
жүзеге асырылады, сондай-ақ «Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің əскери, арнаулы оқу 
орындарында білім беру технологияларын қолдана отырып оқу процесін ұйымдастыру қағидаларын 
бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрінің 2016 жылғы 16 қаңтардағы № 32 
бұйрығына (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде №13142 тіркелген) сəйкес 
қашықтықтан оқыту технологиясын қолдану арқылы біліктілікті арттыру курстарын өткізе алады. 

Біліктілігін арттыру курстарының ұзақтығы кемінде 36 академиялық сағатты құрайды.
22. ІІМ қызметтері, ведомстволары, білім беру ұйымдары жəне аумақтық ІІО қажеттілігі 

негізінде КЖД Министр бекітетін ІІО қызметкерлерінің біліктілігін арттырудың күнтізбелік жылға 
арналған жоспар-кестесін жыл сайын 1-ші қазанға дейін əзірлейді.

ІІМ қызметтері, ведомстволары, білім беру ұйымдары жəне аумақтық ІІО КЖД-ға біліктілігін 
арттыру курстарының тақырыбы, оқуға жіберілетін ІІО қызметкерлерінің саны мен санаты, 
сондай-ақ оқыту кезеңі бойынша өтінімді жыл сайын 1 тамызға дейін жолдайды.

23. ІІО кадр қызметтері біліктілігін арттыруға жататын ІІО қызметкерлерінің тізімін 
қалыптастырады жəне оларды жоспар-кестеде белгіленген мерзімде ІІМ білім беру ұйымдарына 
жіберуді қамтамасыз етеді.

ІІО қызметкерлерінің біліктілігін арттыру курстарына жіберу кезінде, оқу бағдарламасында 
мемлекеттік құпияларды құрайтын мəліметтермен танысу көзделсе, ІІО қызметкерлері ІІМ 
қызметтерінің, ведомстволарының, білім беру ұйымдарының жəне аумақтық ІІО-ның арнайы 
бөліністерінде мемлекеттік құпияларға рұқсаты туралы анықтама алады. 

24. ІІМ білім беру ұйымына біліктілігін арттыруға келген ІІО қызметкерлері, ІІМ білім беру 
ұйымы бастығының бұйрығымен оқыту мерзіміне тыңдаушылар қатарына қабылданады.

25. Тыңдаушылардың дайындығы мен білім деңгейін анықтау үшін, оқыту бейіні бойынша 
ІІО қызметін реттейтін Қазақстан Республикасының заңнамасын білу бойынша, қабылданған 
күні кіріс бақылау жəне оқытуды аяқтаған кезінде білім деңгейінің өзгеру динамикасын көрсету 
үшін шығыс бақылау өткізіледі.

26. Шығыс бақылаудың деректері негізінде ведомстволық ІІМ білім беру ұйымдары 
ІІО қызметкерлерінің дайындық деңгейіне талдау жасайды, қажет болған жағдайда оқу 
бағдарламаларына өзгерістер мен толықтырулар енгізеді, ішкі істер органдарына қызметтік 
жұмыс барысында ІІО қызметкерлерінің оқыту сапасын арттыру бойынша ұсыныстар жібереді.

27. Оқу жоспарын орындамағаны, тəртіпті жəне ішкі тəртіпті бұзғаны үшін тыңдаушылар 
əрбір анықталған факті бойынша қызметтік тексеру материалдарының негізінде ІІМ білім беру 
ұйымы бастығының бұйрығымен біліктілігін арттыру курстарынан шығарылады.

ІІМ білім беру ұйымы бастығы бұйрығының көшірмесі екі жұмыс күні ішінде ІІО кадр 
қызметіне тəртіптік жауапкершілікке тарту мəселесін қарау үшін жіберіледі.

28. ІІМ білім беру ұйымдары біліктілікті арттыру курсы аяқталғаннан кейін бір жұмыс күні 
ішінде тыңдаушыға осы Қағидаларға 4-қосымшаға сəйкес нысан бойынша оқығанын растай-
тын сертификат береді.

29. ІІМ білім беру ұйымдары біліктілікті арттырудың əрбір курсы аяқталғаннан кейін жеті 
жұмыс күні ішінде КЖД-ге осы Қағидаларға  5-қосымшаға сəйкес нысан бойынша біліктілікті 
арттыру курстарындағы оқыту қорытындылары туралы мəліметтерді қоса бере отырып, 
ақпарат жібереді. 

5-тарау. Қазақстан Республикасының білім беру ұйымдары мен шет елдерде 
біліктілікті арттыруды жүзеге асыру

30. Қазақстан Республикасының білім беру ұйымдарында ІІО қызметкерлерінің біліктілігін 
арттыру ІІМ білім беру ұйымдарының бағдарламасына енбейтін тақырыптар бойынша 
жүргізіледі.

(Соңы. Басы 19-бетте) 

(Соңы 21-бетте) 
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31. Шет елдерде ІІО қызметкерлерінің біліктілігін арттыру:
1) халықаралық келісімшарттар негізінде;
2) республикалық бюджет есебінен жүзеге асырылатын мемлекеттік қызметшілерді арнайы 

оқыту бағдарламасы мен мемлекеттік бағдарламалар шеңберінде;
3) халықаралық ұйымдар немесе шетел мемлекеттерінің үкіметтері қаражат бөлген немесе 

техникалық көмек көрсеткен кезінде, соның ішінде мемлекеттік қызмет саласындағы Өңірлік 
хаб шеңберінде немесе Қазақстан Республикасының заңнамасында тыйым салынбаған басқа 
да қаражат бөлген жағдайда жүзеге асырылады.

32. ІІО қызметкерін шетелде оқытуға іріктеу кезінде қабылдаушы тарап қоятын шарттардан 
басқа төмендегідей шарттар сақталады:

1) оқу басталар сəтінде ІІО қызметкерлерін шетелге оқуға жіберетін бөліністегі қызмет 
өтілінің кемінде бір жыл болуы;

2) оқыту бағдарламасы тақырыбының ІІО қызметкерінің атқаратын лауазымы, функционал-
дық міндеттері мен мамандығына, сондай-ақ ол қызмет ететін бөліністің негізгі мақсаттары 
жəне міндеттеріне сəйкес келуі тиіс. 

33. ІІО кадр қызметтері Қазақстан Республикасының бюджеттік заңнамасының талаптарына 
сəйкес Қазақстан Республикасының білім беру ұйымдарында жəне шет елдердің білім беру 
ұйымдарында біліктілігін арттыруды өткізуге арналған шығыстарды жоспарлайды.

Қазақстан Республикасының ішкі істер органдары қызметкерлерін кəсіби даярлау, 
қайта даярлау жəне олардың біліктілігін арттыру қағидаларына 1-қосымша

нысан

20___ жылғы______ тоқсандағы 
ІІО қызметкерлерін қайта даярлаумен жəне біліктілігін арттырумен қамту бойынша 

есеп
р/с
№ 

Ішкі істер 
органы

Қайта да-
ярлау

Біліктілікті арттыру Барлығы Оқу-
мен 
қам-
тыл-
маған-
дар

Ведомос-
твалық 

білім беру 
ұйымдары

Басқа министр-
ліктермен 

ведомстволар-
дың білім беру 
ұйымдары

жос-
пар

факт % жо-
спар

факт % жо-
спар

факт % жос-
пар

факт %

1.
2.
3.

БАРЛЫҒЫ:
Ескертпе: есеп тоқсан сайын ұсынылады.

Қазақстан Республикасының ішкі істер органдары қызметкерлерін кəсіби даяр-
лау, қайта даярлау жəне олардың біліктілігін арттыруды жүзеге асыру қағидаларына 

2-қосымша
нысан

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ІШКІ ІСТЕР МИНИСТРЛІГІ

____________________________________
(білім беру ұйымының атауы)

МИНИСТЕРСТВО
 ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РЕСПУБЛИКИ 

КАЗАХСТАН
____________________________________
(наименование организации образования)

СЕРТИФИКАТ

 Осы сертификат _______________________
______________________________________
(тегі, аты, əкесінің аты (бар болса))
_______________________________ берілді,

ол ___________________________________

______________________________________

_____________________________________

тақырыбы бойынша қайта даярлау курсы-
нан өтті

Білім беру ұйымының бастығы: ___________
________________ қаласы 20 ____ ж. 
«___»________

Тіркеу № _________________

М.О.

 Настоящий сертификат выдан 
___________________ 

_____________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии))
_____________________________________

в том, что он (а) прошел (а) курсы 
переподготовки по теме
__________________________________ 

_____________________________________

_____________________________________

Начальник организации образования: 
______________

город ________________ «___»________ 
20 ____ г.

Регистрационный № _______________

М.П.

Қазақстан Республикасының ішкі істер органдары қызметкерлерін кəсіби даяр-
лау, қайта даярлау жəне олардың біліктілігін арттыруды жүзеге асыру қағидаларына 

3-қосымша
нысан

Қайта даярлау курстарында оқытудың қорытындылары туралы 
мəлімет

санаты _______________________
оқыту мерзімі _________________

р/с
№

ІІМ 
бөлініс-
тері-нің
атауы

Жос-
пар

Қа-
был-
дан-
ды

Кеші-
гіп
кел-
ген-
дер

Бітір-
ген-
дер

Көтер-
ме-
ленді

Тəртіптік 
жауапкер-
шілікке

тартылды

Шығарылғандар
Теріс
себеп-
тер-
мен

Ауруы-
на
бай-

ланыс-
ты

Бас-
қа
се-
беп-
тер-
мен

Барлығы:
Қазақстан Республикасының ішкі істер органдары қызметкерлерін кəсіби даяр-

лау, қайта даярлау жəне олардың біліктілігін арттыруды жүзеге асыру қағидаларына 
4-қосымша

нысан

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ІШКІ ІСТЕР МИНИСТРЛІГІ

____________________________________
(білім беру ұйымының атауы)

МИНИСТЕРСТВО
 ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РЕСПУБЛИКИ 

КАЗАХСТАН
____________________________________
(наименование организации образования)

СЕРТИФИКАТ

 Осы сертификат _________________________

_______________________________________
(тегі, аты, əкесінің аты (бар болса))
_______________________________ берілді,

ол ___________________________________

______________________________________

_______________________________________

тақырыбы бойынша біліктілік арттыру кур-
сынан өтті

Білім беру ұйымының бастығы: _____________
___________ қаласы 20 ____ ж. «___»________

Тіркеу № _________________

М.О.

 Настоящий сертификат выдан _____________

______________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии))
______________________________________

в том, что он (а) прошел (а) курсы повышения 
квалификации по теме
______________________________________ 

______________________________________

______________________________________

Начальник организации образования: _______

город ____________ «___»________ 20 ____ г.

Регистрационный № _______________

М.П.

Қазақстан Республикасының ішкі істер органдары қызметкерлерін кəсіби даяр-
лау, қайта даярлау жəне олардың біліктілігін арттыруды жүзеге асыру қағидаларына 

5-қосымша
нысан

Біліктілікті арттыру курстарында оқытудың қорытындылары туралы 
мəлімет

санаты _______________________

оқыту мерзімі _________________

р/с
№

ІІМ 
бөлініс-
терінің
атауы

Жос-
пар

Қа-
был-
дан-
ды

Кешігіп
келген-
дер

Бітір-
ген-
дер

Көтер-
ме-
ленді

Тəртіптік 
жауапкер-
шілікке
тартылды

Шығарылғандар
Теріс
себеп-
тер-мен

Ауруына
байланы-
сты

Басқа
себеп-
термен

Барлығы:
Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2016 жылғы 20 ма-

мырда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №13722 
болып енгізілді.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
ІШКІ ІСТЕР МИНИСТРЛІГІНІҢ БҰЙРЫҒЫ

2016 жылғы 13 мамыр            №500            Астана қаласы

Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің білім 
беру ұйымдарына, бюджет қаражаты есебiнен оқу ақысын 

төлей отырып, Қазақстан Республикасы Ішкі істер 
министрлігінің жолдамасы бойынша шет мемлекеттердiң 

құқық қорғау органдарының жоғары білім беретін 
кәсіптік оқу бағдарламаларын іске асыратын білім беру 

ұйымдарына түсетiн адамдармен келiсiмшарт жасасу, 
ұзарту, өзгерту, бұзу және тоқтату қағидаларын бекіту 

туралы

«Құқық қорғау қызметі туралы» 2011 жылғы 6 қаңтардағы Қазақстан Республикасы Заңының 
9-бабына сəйкес бұйырамын:

1. Осы бұйрыққа 1-қосымшаға сəйкес Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің 
білім беру ұйымдарына, бюджет қаражаты есебiнен оқу ақысын төлей отырып, Қазақстан 
Республикасы Ішкі істер министрлігінің жолдамасы бойынша шет мемлекеттердiң құқық қорғау 
органдарының жоғары білім беретін кəсіптік оқу бағдарламаларын іске асыратын білім беру 
ұйымдарына түсетiн адамдармен келiсiмшарт жасасу, ұзарту, өзгерту, бұзу жəне тоқтату 
қағидалары бекітілсін.

2. Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің Кадр жұмысы департаменті 
(А.Ү.Əбдіғалиев):

1) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуді;
2) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркегеннен 

кейін күнтізбелік он күн ішінде мерзімді баспа басылымдарында жəне «Əділет» ақпараттық-
құқықтық жүйесінде ресми жариялауға жолдауды;

3) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркегеннен 
кейін алған күнінен бастап бес жұмыс күні ішінде Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық 
актілерінің эталондық бақылау банкіне орналастыру үшін «Қазақстан Республикасы Əділет 
министрлігінің Республикалық құқықтық ақпарат орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы 
республикалық мемлекеттік кəсіпорнына жолдауды;

4) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің интернет-ресурсында 
орналастыруды;

5) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркегеннен 
кейін он жұмыс күні ішінде осы тармақтың 1), 2), 3) жəне 4) тармақшаларында көзделген іс-
шаралардың орындалуы туралы мəліметтерді Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің 
Заң департаментіне ұсынуды қамтамасыз етсін. 

3. Осы бұйрыққа 2-қосымшаға сəйкес Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрінің кейбір 
бұйрықтарының күші жойылды деп танылсын.

4. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрінің 
бірінші орынбасары полиция генерал-лейтенанты М.Ғ. Демеуовке жүктелсін.

5. Осы бұйрық алғашқы ресми жарияланған күннен кейін күнтізбелік он күн өткен соң 
қолданысқа енгізіледі.

Министр полиция генерал-полковнигі 
Қ.ҚАСЫМОВ

Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрінің 
2016 жылғы 13 мамырдағы №500 бұйрығына 1-қосымша 

Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің білім беру ұйымдарына, бюджет 
қаражаты есебiнен оқу ақысын төлей отырып, Қазақстан Республикасы Ішкі істер 

министрлігінің жолдамасы бойынша шет мемлекеттердiң құқық қорғау органдарының 
жоғары білім беретін кəсіптік оқу бағдарламаларын іске асыратын білім беру 

ұйымдарына түсетiн адамдармен келiсiмшарт жасасу, ұзарту, өзгерту, бұзу жəне 
тоқтату қағидалары

1-тарау. Жалпы ережелер
1. Осы Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің білім беру ұйымдарына, бюд-

жет қаражаты есебiнен оқу ақысын төлей отырып, Қазақстан Республикасы Ішкі істер 
министрлігінің жолдамасы бойынша шет мемлекеттердiң құқық қорғау органдарының жоғары 
білім беретін кəсіптік оқу бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарына түсетiн 
адамдармен келiсiмшарт жасасу, ұзарту, өзгерту, бұзу жəне тоқтату қағидалары (бұдан əрі – 
Кағидалар) «Құқық қорғау қызметі туралы» 2011 жылғы 6 қаңтардағы Қазақстан Республикасы 
Заңының 9-бабына сəйкес əзірленді жəне Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің 
(бұдан əрі - ІІМ) жоғары жəне жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру бағдарламаларын іске 
асыратын білім беру ұйымдарына, сондай-ақ бюджет қаражаты есебiнен оқу ақысын төлей 
отырып, ІІМ жолдамасы бойынша шет мемлекеттердiң құқық қорғау органдарының жоғары 
білім беру бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарына оқуға түсетiн адамдармен 
келiсiмшарт жасасу, ұзарту, өзгерту, бұзу жəне тоқтату тəртiбiн анықтайды.

2-тарау. Келісімшартты жасасу, ұзарту, өзгерту, бұзу жəне тоқтату тəртiбi
 2. Жоғары білім беру бағдарламаларын іске асыратын ІІМ білім беру ұйымдарына оқуға 

түсетін адамдармен Келісімшарт қабылдау комиссиясының ІІМ білім беру ұйымдарына 
қабылдау туралы шешімі жəне ІІМ білім беру ұйымы бастығының қабылдау туралы бұйрығы 
шыққаннан кейін жасалады. 

Келісімшарт осы Қағидаларға 1-қосымшаға сəйкес нысан бойынша жасалады жəне оған 
курсант жəне ІІМ білім беру ұйымының бастығы қол қояды. Келісімшарт екі данада қазақ не-
месе орыс тілінде ресімделеді, оның біреуі жеке ісіне тіркеледі, екіншісі курсантқа беріледі. 
Келісімшарттың əрқайсысының бірдей заңды күші бар. 

3. Жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру бағдарламаларын іске асыратын ІІМ-нің білім 
беру ұйымдарына оқуға түсетін адамдармен Келісімшарт қабылдау комиссиясының ІІМ білім 

беру ұйымының магистратурасына немесе докторантурасына қабылдау туралы шешімі жəне 
ІІМ білім беру ұйымы бастығының қабылдау туралы бұйрығы шыққаннан кейін жасалады. 

Келісімшарт осы Қағидаларға 2-қосымшаға сəйкес нысан бойынша жасалады жəне оған 
ІІМ білім беру ұйымының бастығы, магистратураға немесе докторантураға қабылданған 
қызметкер жəне қызметкерді оқуға жіберген ІІМ, ішкі істер департаменттерінің, көліктегі ішкі 
істер департаментінің, қылмыстық-атқару жүйесі департаменттерінің, төтенше жағдайлар 
департаменттерінің (бұдан əрі – аумақтық ІІО) басшылары қол қояды. 

Келісімшарт үш данада қазақ немесе орыс тілінде ресімделеді, оның біреуі жеке іске 
тіркеледі, екіншісі магистрантқа (докторантқа) беріледі, үшіншісі магистрантты (доктор-
антты) оқуға жіберген ІІМ, аумақтық ІІО, білім беру ұйымына жолданады. Келісімшарттың 
əрқайсысының бірдей заңды күші бар. 

4. Оқу ақысын бюджет қаражаты есебiнен төлей отырып, ІІМ-нің жолдамасы бойынша 
шет мемлекеттердiң құқық қорғау органдарының жоғары білім беру бағдарламаларын іске 
асыратын білім беру ұйымдарына түсетiн адамдармен Келісімшарт қабылдау комиссиясының 
шет мемлекеттердiң білім беру ұйымдарына оқуға жіберу туралы шешімі жəне Қазақстан 
Республикасы Ішкі істер министрінің оқуға жіберу туралы бұйрығы шыққаннан кейін, ІІМ кадр 
қызметінде жеке ісін қалдыра отырып, жасалады. 

Келісімшарт осы Қағидаларға 3-қосымшаға сəйкес нысан бойынша жасалады жəне оған 
курсант жəне Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрінің орынбасары қол қояды жəне. 
Келісімшарт екі данада қазақ немесе орыс тілінде ресімделеді, олардың біреуі жеке іске 
тіркеледі, екіншісі курсантқа беріледі. Келісімшарттың əрқайсысының бірдей заңды күші бар. 

5. Жасы он сегізге толмаған адамдармен келісімшарт жасалған жағдайда, олардың ата-
аналарының, бала асырап алушыларының немесе қамқоршыларының еркін нысандағы жаз-
баша келісімі қоса беріледі. 

6. Курсант, магистрант, докторант ІІМ-нің бір білім беру ұйымынан екінші білім беру ұйымына 
ауысқан жағдайда келісімшарт онымен қайта жасалады. 

7. Келісімшарт тараптардың келісімі бойынша өзгертілуі мүмкін. 
8. Келісімшарт: 
1) əскери-дəрігерлік комиссия курсантты, магистрантты, докторантты денсаулық жағдайы 

бойынша қызметке жарамсыз немесе шекті түрде жарамды деп таныған; курсант қайтыс 
болған жағдайда; 

2) өз еркі бойынша; 
3) қызметкер ІІМ білім беру ұйымын жəне оқу ақысын бюджет қаражаты есебiнен төлей 

отырып, ІІМ жолдамасы бойынша шет мемлекеттердiң құқық қорғау органдарының жоғары 
білім беру бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарын аяқтаған соң 5 жыл ішінде 
ішкі істер органдарында қызмет өткеруден бас тартқан; 

4) қызметкер жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру бағдарламаларын іске асыратын 
ІІМ-нің білім беру ұйымдарын аяқтаған соң 3 жыл ішінде ішкі істер органдарында қызмет 
өткеруден бас тартқан; 

5) оқу үлгерімі нашар болған жағдайда; 
6) «Құқық қорғау қызметі туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 80-бабы 

1-тамағының 5), 6), 8), 9), 11), 12), 12-1), 13), 14), 15), 16) жəне 17) тармақшаларында көзделген 
негіздер бойынша жұмыстан босатылған жағдайда мерзімінен бұрын бұзылады. 

9. Келісімшартты мерзімінен бұрын бұзған курсанттар арнайы есептен шығарылады жəне 
ІІМ білім беру ұйымының кадр қызметі тұрғылықты жері бойынша əскери есепке қою жəне 
«Əскери қызмет жəне əскери қызметшілердің мəртебесі туралы» Қазақстан Республикасы З
аңына сəйкес əскерге шақыру үшін əскери басқару органдарына жолдайды. 

10. Осы Қағидалардың 13-тармағының 1) тармақшасынан басқа келісімшартты мерзімінен 
бұрын бұзған курсанттар оларды оқыту кезеңiнде оқытуға, стипендия төлеуге, тамақтандыруға, 
заттай жабдықталымына жəне каникулдық демалыс кезеңінде оқу орнына жəне кері жол жүру 
шығыстарына жұмсалған бюджет қаражатын мемлекетке қайтарады. Ұстауға жататын сома 
ІІМ білім беру ұйымдарында болған əрбір толық айға барабар есептеледі. 

Қызметтен босатылған қызметкерлерден бюджет қаражатын мемлекет пайдасына өтеуді 
аумақтық ІІО жүзеге асырады. 

ІІМ білім беру ұйымдарынан оқудан шығарылған курсанттардан, магистранттардан жəне 
докторанттардан бюджет қаражатын мемлекет пайдасына өтеуді ІІМ білім беру ұйымы 
жүзеге асырады. 

11. Тараптар өздерінің келісімшартта көрсетілген міндеттемелерін толық аяқтағаннан кейін 
келісімшарт өз күшін тоқтатады.

Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің білім беру ұйымдарына, оқу 
ақысын бюджет қаражаты есебiнен төлей отырып, Қазақстан Республикасы Ішкі істер 
министрлігінің жолдамасы бойынша шет мемлекеттердiң құқық қорғау органдарының 

жоғары білім беретін кəсіптік оқу бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарына 
түсетiн адамдармен келiсiмшарт жасасу, ұзарту, өзгерту, бұзу жəне тоқтату тəртiбi 

туралы қағидаларға 1-қосымша 
нысан

КЕЛІСІМШАРТ
________________ қ.         «___»________20____ ж.
___________________________________________________________________________ 

(ІІМ білім беру ұйымының атауы)
 ________________________________________________________ мекенжайы бойынша 
орналасқан _________________________________________ (20____ ж. «____» ________ 
Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрлігі берген №________________
сериясы______________ лицензия) Жарғының негізінде əрекет ететін бұдан əрі «ІІМ-нің 

білім беру ұйымы» деп аталатын ___________________________________________________
__________________ ____________________________________________________________, 

(лауазымы, арнаулы (əскери) атағы, тегі, аты, əкесінің аты (болған кезде)) 
бір тараптан жəне бұдан əрі «курсант» деп аталатын ______________________________
 ________________________________________________________ мекенжайда тұратын
 ___________________________________________________________________________ 

(тегі, аты, əкесінің аты (болған кезде))
ІІМ-нің білім беру ұйымына оқуға қабылданған адаммен төмендегілер туралы осы 

Келісімшартты жасасты.
1. Келісімшарттың мəні

 1. ІІМ-нің білім беру ұйымы Мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандартына
 сəйкес, күндізгі оқыту нысаны
бойынша:_____________________________________________________________ ______

______________________________________________________________________________ 
(мамандықтың атауы жəне шифры, оқыту нысаны) 

жоғары білім беру бағдарламалары мамандығы бойынша курсантты оқытуды ұйымдастыру 
жөніндегі міндеттемелерді өзіне алды. 

Оқыту мерзімі:________________________________________________________________ 
  (білім беру ұйымындағы оқу кезеңі көрсетіледі)

2. Тараптардың құқықтары жəне міндеттері
 2. ІІМ-нің білім беру ұйымы: 
1) заңнамада белгіленген тəртіппен осы келісімшартты өзгертуге жəне бұзуға; 
2) курсантты көтермелеуге, оны Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген 

тəртіппен материалдық жəне тəртіптік жауапкершілікке тартуға; 
3) курсанттан білім беру ұйымының мүлкіне келтірген зиянды өндіріп алуға; 
4) осы Келісімшарттың 5-тармағының 10), 11) тармақшаларында көзделген жағдайларда 

курсантқа стипендия төлеуді, оқу кезеңінде тамақтануына, заттай жабдықталымына жəне 
каникулдық демалыс кезеңінде оқу орнына жəне кері жол жүру шығыстарын қоса алғанда, 
оқытуға жұмсалған бюджеттік қаражатты қайтаруға; 

5) курсантқа «Құқық қорғау қызметі туралы» Қазақстан Республикасының Заңында көздел
ген каникулярлық демалыстар жəне демалыстардың басқа да түрлерін беруге; 

6) қажет болған жағдайда, жазбаша өкім бойынша курсантты қызметтік міндеттерін белгі-
ленген уақыттан тыс, сондай-ақ түнгі уақытта, демалыс жəне мереке күндері атқаруға тартуға; 

7) курсантты үш айдан аспайтын мерзімге заңнама белгіленген жағдайларда республиканың 
өзге өңір лерінде қоғамдық тəртіпті сақтауға немесе төтенше жағдайдың құқықтық режимін қам-
та масыз етуге жəне төтенше жағдайлардың салдарларын жоюға қатысу үшін тартуға құқылы. 

3. Білім беру ұйымы: 
1) курсантты «Білім туралы» Қазақстан Республикасының Заңына жəне Қазақстан 

Республикасының мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарттарының талаптарына 
сəйкес білім алу шарттарымен қамтамасыз етуге; 

2) 18 жасқа толмаған курсанттармен келісімшарт жасалған жағдайда ата-аналарының, 
асырап алушыларының немесе қамқоршыларының келісімін алуға; 

3) курсантқа ай сайын стипендия төлеуге; 
4) курсантты нысанды жəне арнайы киім-кешекпен тегін қамтамасыз етуге; 
5) нормативтік актілермен белгіленген оқу жағдайларын жасауға жəне курсантты қажетті 

жеке қорғану құралдарымен қамтамасыз етуге; 
6) курсантты медициналық қызмет көрсетумен қамтамасыз етуге; 
7) Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген тəртіппен жəне жағдайларда 

курсантқа қызметтік міндеттерін орындаумен байланысты келтірілген зиянды өтеуге; 
8) курсанттың оқу кезеңдерін растайтын құжаттарды мемлекеттік мұрағатқа тапсыруға; 
9) əскери билетін (тіркеу куəлігін), сондай-ақ еңбек кітапшасын сақтауды қамтамасыз етуге 

жəне оған қажетті жазбалар енгізуге; 
10) курсанттың жеке ісіне оның оқуына жұмсалған шығын туралы анықтаманы тіркеуге; 
11) курсантты аумақтық ішкі істер департаменттерінің, Көліктегі ішкі істер департаментінің, 

қылмыстық-атқару жүйесі департаменттерінің, төтенше жағдайлар департаменттерінің 
өтінімдеріне сəйкес ішкі істер органдарының бөліністеріне бөлуге; 

4. Курсант: 
1) осы келісімшартты өзгертуге жəне бұзуға; 
2) қауіпсіздік жəне гигиена талаптарына жауап беретін оқу, тұру жəне медициналық 

қамтамасыз ету шарттарына; 
3) қызметтік міндеттерін орындаумен байланысты денсаулығына келтірілген зиянның 

өтелуіне; 
4) қолданыстағы заңнамада көзделген кепілдіктер мен өтемақыларды алуға; __________

______________________________________________________________________________
(кепілдіктер мен өтемақылардың қосымша түрлерін көрсету) 

5) егер ол оқуды үздік бітірсе, аумақтық ішкі істер департаменттерінде, Көліктегі ішкі 
істер департаментінде, қылмыстық-атқару жүйесі департаменттерінде, төтенше жағдайлар 
департаменттерінде қызмет орнын таңдауға құқылы. 

5. Курсант: 
1) осы келісімшартта көрсетілген мамандық мен мамандану бойынша кəсіби қызметтің 

барлық түрлерін дұрыс меңгеруге; 
2) қызметтік тəртіпті сақтауға; 
3) білім беру ұйымының мүлкін күтіп ұстауға; 
4) еңбекті қорғау, өрт қауіпсіздігі қағидалары мен санитарлық-гигиеналық нормалардың 

талаптарын орындауға; 
5) оның лауазымына сəйкес өзіне сеніп тапсырылған қызметтік жəне заңмен қорғалатын 

өзге де құпияны құрайтын мəліметтерді жарияламауға; 
6) туындаған адамдардың өмірі мен денсаулығына, білім беру ұйымы мен білім алушылар 

мүліктерінің сақталуына қауіп төндірген жағдайлар туралы хабарлауға; 
7) оқуға қабылдау кезінде кадр қызметіне еңбек кітапшасын, əскери билетін (олар болған 

кезде) жəне басқа да жеке құжаттарын ұсынуға; 
8) отбасы жағдайы өзгерген, оны немесе жақын туыстарын қылмыстық жауапкершілікке 

тарқан, олардың біреуі шетелге тұрақты тұруға кеткен жағдайларда бұл туралы үш күн мерзім 
ішінде баянат арқылы тікелей бастығына баяндауға; 

9) ішкі істер органдарының тиісті бөлінісінде кемінде 5 жыл қызмет өткеруге жəне Қазақстан 
Республикасы Ішкі істер министрлігі білім беру ұйымдарының бітірушілерін бөлу хаттамасына 
сəйкес бөлінген жерге 5 жұмыс күні ішінде келуге; 

10) үлгермеушілігі, тəртіпсіздігі, өз еркі бойынша оқудан шығарылған жағдайда, сондай-ақ 
«Құқық қорғау қызметі туралы» Қазақстан Республикасының Заңында көзделген негіздер бой-
ынша келісімшартты мерзімінен бұрын бұзған жағдайда оқуға, стипендия төлеуге, оның оқу 
кезеңінде тамақтануына, заттай жабдықталымына жəне каникулдық демалыс кезеңінде оқу 
орнына жəне кері жолақы шығыстарына жұмсалған бюджет қаражатын мемлекетке қайтаруға 
міндетті. Ұстауға жататын сома білім беру ұйымында болған əрбір толық айға барабар есептеледі; 

11) оқу орнын бітіргеннен кейін ішкі істер органдарында қызмет өткеруден бас тартқан 
жағдайда, сондай-ақ «Құқық қорғау қызметі туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 80-
бабы 1-тармағының 5), 6), 8), 9), 11), 12), 12-1), 13), 14), 15), 16) жəне 17) тармақшаларында 
көзделген негіздер бойынша жұмыстан босатылған жағдайда бес жыл өткенге не келісімшартты 
мерзімінен бұрын бұзғанға дейін стипендия төлеуді, оның оқу кезеңінде тамақтануына, заттай 
жабдықталымына жəне каникулдық демалыс кезеңінде оқу орнына бару жəне кері жолақы 
шығыстарын қоса алғанда, оқуға жұмсалған бюджет қаражатын мемлекетке қайтаруға міндетті. 
Ұстауға жататын сома білім беру ұйымында болған əрбір толық айға барабар есептеледі. 

6. Келісімшарт тараптардың келісімі немесе тараптардың біреуінің бастамасы бойынша, 
сондай-ақ Келісімшартың талаптары бұзылған кезінде мерзімінен бұрын бұзылуы мүмкін. 

«Құқық қорғау қызметі туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 80-бабы 
1-тармағының 12), 12-1), 13), 14), 15), 16) жəне 17) тармақшаларын қоспағанда, келісімшарт 
тараптардың біреуінің бастамасы бойынша, егер де бұл тарап екінші тарапты оның мерзімі 
аяқталардан 30 күн бұрын, жазбаша түрде ескертсе, келісімшарт бұзылуы мүмкін. 

7. Осы Келісімшарттың талаптары тараптардың өзара жазбаша келісімдері бойынша 
өзгеруі жəне толықтырылуы мүмкін. 

8. Келісімшарт 2 данада жасалады, олардың біреуі курсанттың жеке ісінде сақталады. 
Осы келісімшартқа______________________________________________ (курсанттың оқу 

орнына тапсырған жеке құжаттарының тізбесі)
___________________________________________________________________________
_______________________________________________________________ қоса беріледі. 
9. Осы Келісімшарт тараптар өз міндеттерін толық орындағаннан кейін күшін жойяды. 
10. Осы Келісімшарттың тараптары арасында оның шарттарын орындау бойынша 

туындаған даулар Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген тəртіппен шешіледі. 
11. Осы Келісімшартпен көзделген шарттарды орындамауы жəне оларды тиісті 

орындалмағаны үшін, тараптар Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес 
жауапкершілікке тартылады.

Курсант:              ІІМ білім беру ұйымы: 
_____________________________________        Банктік деректемелер: 
(курсанттың немесе оның заңды             ЖСК ________________________ 
өкілінің тегі, аты, əкесінің аты (болған кезде))      БЖК ________________________ 
____________________________________          БСН_________________________ 
Жеке басын куəландыратын құжаттың            16 код _____________________
№__________________________________            Бастық: 
ЖСН________________________________           ____________________________
Мекенжайы__________________________           (тегі, аты, əкесінің аты (болған кезде))
____________________________________           Қолы _________ Күні ________ 
Телефоны___________________________           М.О. 
Электрондық поштасы_________________
Қолы _________ Күні __________________

Білім беру ұйымының жарғысымен, білім беру қызметін жүргізуге құқық беретін лицензиямен, 
Ішкі тəртіптеме қағидаларымен, осы Келісімшартпен таныстым ____________________________

     (қолы)

Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің білім беру ұйымдарына, оқу 
ақысын бюджет қаражаты есебiнен төлей отырып, Қазақстан Республикасы Ішкі істер 
министрлігінің жолдамасы бойынша шет мемлекеттердiң құқық қорғау органдарының 

жоғары білім беретін кəсіптік оқу бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарына 
түсетiн адамдармен келiсiмшарт жасасу, ұзарту, өзгерту, бұзу жəне тоқтату тəртiбi 

туралы қағидаларға 2-қосымша 
нысан

КЕЛІСІМШАРТ
___________ қ.         20_____ ж. «____» ________ 
__________________________________________________________________________, 

(ІІМ білім беру ұйымының атауы) 
________________________________________ мекенжайы бойынша орналасқан 

______________________________________________ (20____ ж. «____» ________ 
Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрлігі берген №________________ серия-
сы______________ лицензия) Жарғы негізінде əрекет ететін, одан əрі «ІІМ жоғары оқу орны» 
деп аталатын __________________________________________________________________
__, бір тараптан жəне бұдан əрі магистрант/PhD докторант» деп аталатын қызметкер ______
_________________________________________________________________________ жəне 

(арнаулы атағы, тегі, аты, əкесінің аты (болған кезде)) ______________________________ 
негізінде əрекет ететін, бұдан əрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын ______________________
________________ _______________________________________________________________ 

(ІІМ, аумақтық ІІО, ІІМ білім беру ұйымының атауы) 
______________________________________________________ атынан, екінші тарап-

тан__________________________________магистранттың/докторанттың (арнаулы атағы, тегі, 
аты, əкесінің аты (болған кезде), мүддесінде, төмендегілер туралы осы келісімшартты жасасты:

1. Келісімшарттың мəні
 1. ІІМ білім беру ұйымы жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру бағдарламалары бойынша 

магистрантты/PhD докторантын мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандартына сəйкес 
күндізгі оқыту нысаны бойынша оқытуды ұйымдастыру жөніндегі міндеттемелерді өзіне алады. 
Мамандықтың шифры жəне атауы: _______________________________________ __________

2. Тараптардың құқықтары жəне міндеттері
 2. ІІМ-нің білім беру ұйымы: 
1) мемлекеттік білім беру тапсырысына сəйкес магистрантты/PhD докторантын конкурстың 

қорытындылары бойынша қабылдауға; 

2) Қазақстан Республикасының жоғары оқу орнынан кейінгі білім берудің мемлекеттік 
жалпыға міндетті стандарттарының талаптарына сəйкес оқытуды қамтамасыз етуге; 

3) магистрантқа/PhD докторантына оқуға жіберілгенге дейін атқарған соңғы штаттық лауа-
зымы (уақытша атқарған емес) бойынша лауазымдық жалақысының жетпіс пайызы мөлшерінде 
ай сайын лауазымдық жалақы төлеуге міндетті. 

3. ІІМ-нің білім беру ұйымы: 
1) магистранттан/PhD докторантын осы Келісімшартқа, ІІМ білім беру ұйымының ішкі 

тəртіптеме қағидаларына жəне Жарғысына сəйкес міндеттерін адал жəне тиісінше орында-
уды талап етуге; 

2) магистрантқа/PhD докторантына оқу жəне жеке жоспарды орындамағаны ІІМ білім беру 
ұйымының, ішкі тəртіптеме қағидаларын жəне Жарғысын бұзғаны үшін оқудан шығаруға дейінгі 
тəртіптік ықпал ету шараларын қолдануға; 

3) магистранттың/PhD докторантын оқу жетістіктерін тексеру мақсатында ағымдағы бақылау 
жəне аралық аттестаттау нысанын белгілеуге құқылы. 

4. Магистрант/PhD докторанты: 
1) жоғары оқу орнынан кейінгі білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандарттары 

көлемінде білімді, машықтар мен практикалық дағдыларды меңгеруге; 
2) ІІМ білім беру ұйымы басшысының бұйрықтары мен өкімдерін, Жарғы мен ішкі тəртіптеме 

қағидаларын жəне осы Келісімшарттың талаптарын сақтауға жəне орындауға; 
3) отбасылық жағдайы, тұрғылықты орны, телефоны өзгерген кезде ол туралы жоғарыда 

көрсетілген мəн-жайлар туындаған басталған сəттен бастап үш жұмыс күні ішінде хабарлауға міндетті. 
5. Магистратурада/PhD докторантурасын білім алу кезеңінде: 
1) мынадай бөлімдерді: 
жеке оқу жоспарын; 
ғылыми-зерттеу/эксперименттік-зерттеу жұмысын (тақырыбы, зерттеу бағыты, есептілік 

мерзімі жəне нысаны); 
практиканы (бағдарлама, база, есептілік мерзімі жəне нысаны); 
негіздемесі мен құрылымы бар магистрлік/PhD докторлық диссертацияларының 

тақырыптарын; 
магистрлік/докторлық диссертацияларды орындау жоспарын; 
ғылыми жарияланымдар мен тағылымдамалар жоспарын қамтитын жеке оқу жұмыс жо-

спарын орындау; 
2) білім беру ұйымы белгілеген мерзімдерде жеке жоспардың орындалуы туралы есеп беру; 
3) аралық аттестаттаудан өту; 
4) магистрлік/докторлық диссертацияларды дайындау; 
5) диссертацияны сараптамалық кеңеске ұсыну; 
6) қорытынды аттестаттаудан өту: кешенді емтихан тапсыру, көпшілік алдында магистрлік/

докторлық диссертацияны қорғау; 
7) оқуды аяқтағаннан кейін оны оқуға жіберген ІІМ, аумақтық ІІО, ІІМ білім беру ұйымында 

кемінде үш жыл жұмыс істеу талап етіледі. 
6. Магистрант/PhD докторанты: 
1) магистратураның/PhD докторантурасының білім беру бағдарламасында көзделген 

тапсырмаларды орындау мақсатында ІІМ білім беру ұйымының материалдық-техникалық 
жарақтарын пайдалануға; 

2) ғылыми-зерттеу жұмыстарының барлық түрлеріне, конференцияларға, симпозиумдарға 
қатысу, басылымдарға, оның ішінде ІІМ білім беру ұйымының басылымдарына өзінің 
жұмыстарын ұсынуға; 

3) жоғары оқу орнынан кейінгі оқу процесін ұйымдастыру мазмұнын, оқыту əдістемесін 
жетілдіру, оқытушылардың жеке құрамы бойынша ұсыныстарды кез келген түрде (жазбаша, 
ауызша) енгізуге құқылы.

3. Ерекше шарттар
 7. Мемлекеттік білім беру тапсырысы бойынша оқып жатқан магистрант/PhD докторанты 

үшін оқуды аяқтағаннан кейін үш жыл бойы ___________________________________________
________________________________________________________________________________ 

(ІІМ, аумақтық ІІО, ІІМ білім беру ұйымының атауы) 
жұмыс істеуі міндетті шарт болып табылады. 
8. Тапсырыс беруші магистрантты/PhD докторантын оқытуды аяқтағаннан кейін оқуға 

жіберілгенге дейінгі лауазымнан төмен емес лауазымға тағайындайды. 
9. Магистрант/PhD докторанты оқудан шығарылған жағдайда мемлекеттік тапсырыс бой-

ынша білім алу құқығынан айырылады.
4. Тараптардың жауапкершілігі

 10. Осы келісімшарт бойынша міндеттемелерді орындамағаны не тиісінше орындамағаны 
үшін тараптар Қазақстан Республикасының Азаматтық Кодексіне сəйкес жауапкершілікте 
болады. 

11. Келісімшарттың 7-тармағын орындамағаны үшін магистрант/PhD докторанты өзінің 
білім алуымен байланысты республикалық бюджет шығындарының орнын толтыруға міндетті.

5. Дауларды шешу тəртібі
 12. Осы Келісімшартты орындау процесінде туындайтын келіспеушіліктер мен дауларда, 

өзара қолайлы шешімдер əзірлеу мақсатында тікелей тараптар қарайды. 
13. Тараптар арасында келіссөздер, өзара қолайлы шешімдер əзірлеу жолымен шешілмеген 

мəселелер Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сəйкес шешіледі.
6. Келісімшарттың қолданыс мерзімі, талаптарды өзгерту жəне оны бұзу тəртібі
 14. Осы Келісімшарт оған тараптар қол қойған күнінен бастап күшіне енеді жəне оқу 

аяқталғаннан кейін ІІМ, аумақтық ІІО бөліністерінде, ІІМ білім беру ұйымында кемінде үш жыл 
жұмыс істегеннен кейін күшін жояды. 

15. Осы Келісімшарттың талаптары тараптардың өзара жазбаша келісімдері бойынша 
өзгеруі жəне толықтырылуы мүмкін. 

16. Осы Келісімшарттың бірдей заңды күшке ие 3 данада қазақ немесе орыс тілдерінде 
жасалады жəне бір данадан білім беру ұйымдарына, магистрантқа/PhD докторантына жəне 
тапсырыс берушіге беріледі.

ІІМ/аумақтық ІІО/ІІМ білім беру ұйымы: ІІМ білім беру ұйымы:
е/ш _____________________________ 
БЖК ____________________________ 
БСН ____________________________ 
Мекенжайы ______________________
 ________________________________ 
________________________________ 
_________________________ бастығы

Банктік деректемелер: 
ЖСК ________________________ 
БЖК _________________________ 
БСН__________________________
16-код________________________

Магистрант/докторант: 
Т.А.Ə (болған кезде).______________________
________________________________________ 
Жеке куəлітің № __________________________ 
ЖСН ___________________________________
Мекенжайы______________________________
________________________________________
Телефоны_______________________________ 
Электрондық поштасы_____________________ 
Магистрант/докторант

Білім беру ұйымының жарғысымен, білім беру қызметін жүргізуге құқық беретін лицензиямен, 
Ішкі тəртіптеме қағидаларымен, осы Келісімшартпен таныстым____________________________ 

                 (магистранттың/докторанттың қолы)

Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің білім беру ұйымдарына, оқу 
ақысын бюджет қаражаты есебiнен төлей отырып, Қазақстан Республикасы Ішкі істер 
министрлігінің жолдамасы бойынша шет мемлекеттердiң құқық қорғау органдарының 

жоғары білім беретін кəсіптік оқу бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарына 
түсетiн адамдармен келiсiмшарт жасасу, ұзарту, өзгерту, бұзу жəне тоқтату тəртiбi 

туралы қағидаларға 3-қосымша 
нысан

КЕЛІСІМШАРТ
Астана қ.            20__жылғы «__»_________
Бұдан əрі «ІІМ» деп аталатын, Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрінің 20____жылғы 

«___»_________№___ бұйрығы негізінде əрекет ететін Қазақстан Республикасы Ішкі істер 
министрлігі атынан _____________________________________________________________
________ _____________________________________________________________________
__ бір тараптан жəне бұдан əрі «Қызметкер» деп аталатын, шет елге оқуға жіберілетін _____
______________________________________________________________________________ 

(тегі, аты, əкесінің аты (болған кезде), лауазымы, арнаулы атағы) 
екінші тараптан, ал бірге «Тараптар» деп аталатын төмендегілер туралы осы Келісімшартты 

жасады:
1. Келісімшарттың мəні

 1. ІІМ қызметкерді ___________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
(ел, қала, оқу орны) 20 ___ жылғы «___»_________ бастап 20 ___ жылғы «___»_________ 

дейінгі кезеңде оқуға жібереді.
2. Тараптардың құқықтары

 2. ІІМ: 
1) Қызметкер осы Келісімшарттың талаптарының біреуін бұзуға жол берген жағдайда, 

сондай-ақ қызметтік қажеттілік туындаған барлық жағдайларда оны мерзімінен бұрын 
шақыртып алуға; 

2) Қызметкердің шет елде оқу барысында алған білімін практикада қолдануын талап етуге; 
3) Қызметкер: оқуын жалғастырудан бас тартқан; шет мемлекетің заңнамасында 

көзделген елде болу жəне оқу орнының ішкі тəртіптеме қағидаларын бұзған; Қазақстан 
Республикасының азаматтығынан шыққан; Ішкі істер органдарындағы қызметтен босатылған 
жағдайларда қызметкерді шет елде оқыту республикалық бюджет қаражаты есебінен 
қаржыландырылған кезде оның шет елде оқуымен жəне жол жүруімен байланысты Қазақстан 
Республикасы ІІМ жұмсаған барлық шығындарды «Құқық қорғау қызметі туралы» Қазақстан 
Республикасының Заңына сəйкес өндіру бойынша шаралар қабылдауға құқылы. 

3. Қызметкер:
1) Оқуын мынадай негіздер бойынша: 
қызметкер оқитын елдің тиісті құжаттарымен расталған жағдайда Қызметкердің өзінің 

ауруына байланысты; 
растайтын құжаттар болған жағдайда Қызметкердің жақын туыстарының немесе оның 

асырауындағы адамдардың ауруы немесе қайтыс болуына байланысты мерзімі аяқталғанға 
дейін уақытша тоқтатуға немесе бұзуға; 

2) ІІМ алдында осы келісімшарттың мерзімін ұзарту туралы, сондай-ақ ақшалай қаражатты 
мемлекет кірісіне қайтару мерзімін ұзарту туралы өтініш білдіруге құқылы.

3. Тараптардың міндеттері
 4. ІІМ: 
1) оқыту республикалық бюджет қаражаты есебінен қаржыландырылған жағдайда 

қызметкерді жоғарыда көрсетілген оқу орнында 20___жылғы «____»______ мен 20___жылғы 
«____»______аралығында оқытуды ұйымдастыруға не оқыту Қазақстан Республикасының 
заңнамасында тыйым салынбаған өзге де көздер арқылы қаржыландырылған жағдайда оқуға 
жіберуді ұйымдастыруға; 

2) Қызметкерді оқыту, оның тұру, тамақтану, ақшалай үлес, жоғарыда көрсетілген оқу 
орнындағы ай сайынғы стипендиясын толық төлеуді ұйымдастыруға, сондай-ақ оқу орнына 
жіберу кезінде (оқитын жеріне дейін), жаздық каникулярлық демалысын өткізетін жеріне жəне 
оқу орнына кері қайтуға, автомобиль, темір жол көлігімен жол жүру құнын төлеуге; 

3) шет елде оқуын аяқтағаннан кейін Қызметкерді алған мамандығына сəйкес лауазымға 
тағайындауға; 

4) шет елде оқу кезеңінде Қызметкер қайтыс болған жағдайда ІІМ қаражаты есебінен 
Қазақстан Республикасының аумағында оның денесін жерлеуді ұйымдастыруға міндеттенеді. 
Жақын туысқандары Қазақстан Республикасынан тыс жерде жерлеу орнын белгілеген жағдайда 
ІІМ Қызметкердің денесін Қазақстан Республикасының аумағына жеткізуді төлейді. 

5. Қызметкер: 
1) өзі оқитын шет елдік оқу орны қоятын талаптарды орындауға; 
2) оқу орнының бағдарламасында көзделген білім мен кəсіби дағдыларды меңгеруге; 
3) демалыс орнына келген соң жəне кері қайтқаннан кейін бір ай ішінде жол жүру құжаттарын 

ІІМ-ге ұсынуға; 
4) оқуды тоқтату қажеттілігі туралы ІІМ-ге уақтылы хабарлауға; 
5) оқуын аяқтағаннан кейін Қазақстан Республикасына қайтып келуге жəне ішкі істер ор-

гандарында оқуын аяқтаған сəттен бастап кемінде бес жыл қызмет етуге міндеттенеді. Осы 
міндеттемені орындамаған жағдайда Қызметкер «Құқық қорғау қызметі туралы» Заңға сəйкес 
қайта еспетеуді ескере отырып, оқуға жұмсалған қаржылай қаражатты толық көлемде ІІМ-ге 
қайтарады. 

6) Қызметкер осы Келісімшарттың 2-тармағының 3) тармақшасында көзделген жағдайларда 
оқудан шығарылған сəттен бастап бір жыл ішінде оның шет елде оқуына жұмсалған қаржылай 
қаражатты (оқу орнына бару жəне кері қайту билеттерінің құнын, оқуына, тамақтануына, 
тұруына, заттай үлесіне, демалыс кезеңіндегі жолақысын, медициналық сақтандыруға, 
стипендияға, оқу əдебиеттері мен Қызметкерді шет елде ұстауды растайтын басқа да 
шығыстарды) қайтаруға міндеттенеді.

4. Тараптардың жауапкершілігі
 6. Осы келісімшарт бойынша міндеттемелерді орындамағаны не тиісінше орындамағаны 

үшін тараптар Қазақстан Республикасының Азаматтық Кодексіне сəйкес жауапкершілікте 
болады.

5. Келісімшарттың қолданыс мерзімі
7. Келісімшарт Қызметкердің оқу кезеңіне жасалады жəне Тараптар осы Келісімшарт бой-

ынша өз міндеттемелерін толық орындағанға дейін əрекет етеді. 
8. Тараптардың жазбаша келісімі бойынша, сондай-ақ екінші тарап келісімшарттың та-

лаптарын бұзған жағдайда, бір тараптың бастамасы бойынша Келісімшарт мерзімінен бұрын 
бұзылуы немесе өзгертілуі мүмкін. 

9. Осы Келісімшартта тікелей көзделген жағдайларды қоспағанда, осы Келісімшарт 
ұзартуға жатпайды.

6. Келісімшарт бойынша тараптардың жауапкершілігін болдырмайтын мəн-жайлар
 10. Егер орындалмауы еңсерілмейтін күш əрекетінің (форс-мажорлық мəн-жайлар) салда-

рынан, яғни: Қызметкердің қайтыс болуы, су басу, өрт, жер сілкінісі, басқа да дүлдей зілзалалар, 
сондай-ақ соғыс, əскери іс-қимыл, бүлік, блокада, заңнамада немесе атқарушы билік органдары 
белгілеген актілер немесе шектеулер, жарияланған немесе жарияланбаған ереуілдер немесе 
Тараптардың бақылауынан тыс Келісімшарт жасалғаннан кейін туындаған басқа да кез келген 
мəн-жайларда осы келісім-шарт бойынша кез келген міндеттемелерін толық немесе ішінара 
орындамағаны үшін тараптардың ешқайсысы жауапкершілікте болмайды. 

11. Міндеттемелерін орындауға еңсерілмейтін күштің мəн-жайлары кедергі жасаған Тарап 
жазбаша түрде (факсимильдік байланыспен, жеделхатпен) олар біткен сəттен бастап 24 сағат 
ішінде бұл туралы екінші тарапқа хабарлауға міндетті. Форс-мажорлық мəн-жайлар əрекеті 
аяқталғаннан кейін тараптар үш күн ішінде бір-біріне хабарлайды, кері жағдайда Тараптар 
залалдың орнын толтырудан босатылмайды. 

12. Осы Келісімшарт бойынша міндеттемелерді орындау мерзімі 10-тармақта көрсетілген 
форс-мажорлық жағдайлар əрекетінің мерзіміне жəне оның салдарына шамалас ұзартылады.

7. Дауларды қарау
 13. Осы келісімшартта көзделген міндеттемелерді орындау барысында туындаған кез 

келген даулар келіссөздер жүргізу жолымен шешіледі. Жойылмайтын қарама-қайшылықтар 
туындаған жағдайда соңғы шешімді Қазақстан Республикасының соты қабылдайды.

8. Өзге де шарттар
 14. Осы келісімшарт Қызметкердің кінəсінен бұзылған жағдайда келтірген материалдық 

залалдың орнын толтыру осы Келісімшарттың міндетті шарты болып табылады. 
15. Келісім-шарт екі данада, əр тарап үшін бір данадан жасалған, екі данасы да бірдей 

жəне бірдей заң күші бар, екі тарап қол қойған сəттен бастап күшіне енеді.
9. Қорытынды ережелер

16. Осы Келісімшарттың ережелері Тараптар жасаған өзге келісім-шарттар бойынша 
тараптардың міндеттемелерін қозғамайды.

10. Тараптардың деректемелері
Қазақстан Республикасы   _______________________________ 
Ішкі істер министрлігі   Тегі, аты, əкесінің аты (болған кезде)
010000, Астана қ., Тəуелсіздік  _______________________________ 
көшесі, 1. Тел.8-717  _______________________________ 
БИК ККMFKZ2A   мекенжайы 
Банк: «Қазақстан Республикасы  _______________________________ 
Қаржымині Қазынашылық комитеті» ММ  лауазымы 
ИИК KZ92070101KSN0000000 _______________________________ 
БИН 960340000514   телефоны 
    _______________________________ 
    кызметтік куəлік 
   _______________________________ 
    жеке куəлік, кім 
   _______________________________ 
    жəне қашан берді 
   _______________________________ 
    ЖСН
__________________________  _______________________________ 
М.О.     (қолы)

Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрінің 
2016 жылғы 13 мамырдағы №500 бұйрығына 2-қосымша 

Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрінің күші жойылды деп танылатын 
бұйрықтарының тізбесі

 1) «Қазақстан Республикасы ішкі істер органдарында қызмет өткерудің кейбір мəселелері 

туралы» Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрінің 2011 жылғы 27 мамырдағы № 246 
бұйрығының 1-тармағы 12) жəне 13) тармақшаларының (Нормативтік құқықтық актілерді 
мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 7032 болып тіркелген, «Казахстанская правда» газетінің 2011 
жылғы 20 тамыздағы № 265-266 (26686-26687) сандарында, 2011 жылғы 30 қарашадағы № 31 
Қазақстан Республикасы орталық атқарушы жəне өзге де орталық мемлекеттік органдарының 
актілер жинағында жарияланған); 

2) «Қазақстан Республикасы ішкі істер органдарында қызмет өткерудің кейбір мəселелері 
туралы» Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрінің 2011 жылғы 27 мамырдағы № 
246 бұйрығына өзгерістер енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрінің 2013 
жылғы 2 сəуірдегі № 220 бұйрығының (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу 
тізілімінде № 8442 болып тіркелген, «Казахстанская правда» газетінің 2013 жылғы 7 тамыздағы 
№ 246 (27520) санында жарияланған); 

3) «Қазақстан Республикасы ішкі істер органдарында қызмет өткерудің кейбір мəселелері 
туралы» Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрінің 2011 жылғы 27 мамырдағы № 246 
бұйрығына өзгерістер енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрінің 2013 
жылғы 27 тамыздағы № 521 бұйрығының (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу 
тізілімінде № 8442 болып тіркелген, «Казахстанская правда» газетінің 2013 жылғы 7 тамыздағы 
№ 277 (28216) санында жарияланған); 

4) «Қазақстан Республикасы ішкі істер министрінің кейбір бұйрықтарына өзгерістер 
енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрінің 2014 жылғы 3 шілдедегі № 
398 (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 9641 болып тіркелген, 
«Юридическая газета» газетінің 2014 жылғы 26 тамыздағы № 126 (2694) санында жарияланған) 
күші жойылды деп танылсын.

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2016 жылғы 17 мау-
сымда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №13796 
болып енгізілді.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
ІШКІ ІСТЕР МИНИСТРЛІГІНІҢ БҰЙРЫҒЫ

2015 жылғы 7 желтоқсан             №998            Астана қаласы

Қазақстан Республикасы ішкі істер органдарындағы кадр 
саясатын іске асырудың кейбір мәселелері туралы 

«Құқық қорғау қызметі туралы» 2011 жылғы 6 қаңтардағы Қазақстан Республикасының Заңы 
5-1-бабының 9) тармақшасына, 7-бабының 2-тармағына, 29-бабының 3 жəне 7-тармақтарына 
сəйкес бұйырамын:

1. Мыналар:
1) осы бұйрыққа 1-қосымшаға сəйкес Қазақстан Республикасы ішкі істер органдарының 

кадрмен қамтамасыз ету жəне кадр саясаты субъектілерінің жұмыс сапасы нəтижелерін 
бағалау əдістемесі; 

2) осы бұйрыққа 2-қосымшаға сəйкес Қазақстан Республикасы ішкі істер органдары 
қызметкерлерінің кəсіби құзыреттерін, негізгі көрсеткіштерін жəне бəсекеге қабілеттілік 
көрсеткішінің есебін айқындау қағидалары мен əдістері; 

3) осы бұйрыққа 3-қосымшаға сəйкес Қазақстан Республикасы ішкі істер органдары 
қызметкерлерінің мансаптық өсу жүйесі мен өлшемшарты; 

4) осы бұйрыққа 4-қосымшаға сəйкес Қазақстан Республикасы ішкі істер органдарында 
кадрлық болжамды жүзеге асыру əдістемесі бекітілсін.

2. Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің Кадр жұмысы департаменті (А.Ү. 
Əбдіғалиев) заңнамада белгіленген тəртіпте:

1) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуді;
2) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркегеннен 

кейін күнтізбелік он күн ішінде мерзімді баспа басылымдарында жəне «Əділет» ақпараттық-
құқықтық жүйесіне ресми жариялауға жолдауды;

3) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркегеннен 
кейін күнтізбелік он күн ішінде Қазақстан Республикасы Нормативтік құқықтық актілерінің 
эталондық бақылау банкіне орналастыру үшін «Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінің 
Республикалық құқықтық ақпарат орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық 
мемлекеттік кəсіпорынға жолдауды;

4) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің интернет-ресурсында 
орналастыруды;

5) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркегеннен 
кейін он жұмыс күні ішінде осы тармақтың 1), 2), 3) жəне 4) тармақшаларында көзделген іс-
шаралардың орындалуы туралы мəліметтерді Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің 
Заң департаментіне ұсынуды қамтамасыз етсін. 

3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау Ішкі істер министрінің бірінші орынбасары по-
лиция генерал-лейтенанты М.Ғ. Демеуовке жəне Ішкі істер министрлігінің Кадр жұмысы 
департаментіне (А.Ү. Əбдіғалиев) жүктелсін.

4. Осы бұйрық алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң 
қолданысқа енгізіледі.

Қазақстан Республикасының Ішкі істер министрі полиция генерал-полковнигі 
Қ.ҚАСЫМОВ

Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрінің 
2015 жылғы 7 желтоқсандағы №998 бұйрығына 1-қосымша

Қазақстан Республикасы ішкі істер органдарының кадрмен қамтамасыз ету жəне кадр 
саясаты субъектілерінің жұмыс сапасы нəтижелерін бағалау əдістемесі 

1. Жалпы ережелер
1. Осы Қазақстан Республикасы ішкі істер органдарының кадрмен қамтамасыз ету жəне кадр 

саясаты субъектілерінің жұмыс сапасы нəтижелерін бағалау əдістемесі (бұдан əрі – Əдістеме) 
ішкі істер органдарында кадрмен қамтамасыз ету жəне кадр саясаты субъектілерінің жұмыс 
сапасы бойынша шаралардың тиімділігін анықтауға арналған. 

2. Кадр саясатының субъектілері ішкі істер органдарының аумақтық бөліністеріндегі жəне 
олардың облыстардағы, Астана, Алматы қалаларындағы жəне Көліктегі ведомстволарындағы, 
қылмыстық-атқару жүйесіндегі, төтенше жағдайлар бөліністеріндегі, мамандандырылған күзет 
қызметіндегі, жоғары оқу орындарындағы (бұдан əрі – ішкі істер органдарының аумақтық 
бөліністері) бірінші басшылар жəне олардың орынбасарлары болып табылады. 

3. Кадр саясатының субъектілерін бағалау объектілері ішкі істер органдарының аумақтық 
бөліністері жəне олардың облыстардағы, Астана, Алматы қалаларындағы жəне Көліктегі ве-
домстволары, қылмыстық-атқару жүйесі, төтенше жағдайлар бөліністері, мамандандырылған 
күзет қызметі, жоғары оқу орындары болып табылады.

4. Ішкі істер органдарының кадрмен қамтамасыз ету жəне кадр саясаты субъектілерінің 
жұмыс сапасы нəтижелерін бағалауды (бұдан əрі – Кадр саясаты субъектілерін бағалау) 
Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің Кадр қызметі (бұдан əрі – Кадр қызметі) 
жүзеге асырады. 

5. Кадр саясаты субъектілерін бағалау күнтізбелік жылдың қорытындысы бойынша жүзеге 
асырылады.

6. Кадр саясатының субъектілерін бағалау мынадай:
1) адам ресурстарын пайдалану тиімділігі;
2) ішкі істер органдарының қызметкерлерін оқыту;
3) тəртіпті, заңдылықты сақтау жəне сыбайлас жемқорлық профилактикасы бойынша 

жұмыстың тиімділігі;
4) кəсіби даярлық деңгейі өлшемшарттары бойынша жүзеге асырылады.

2. «Адам ресурстарын пайдалану тиімділігі» өлшемшарттары
7. Осы өлшемшарт бойынша бағалау осы Əдістемеге 1-қосымшаға сəйкес нысан бойын-

ша ішкі істер органдарының аумақтық бөліністері беретін осы ішкі істер органының аумақтық 
бөлінісіндегі басшы буынның, басқа аумақтық бөліністерге, құқық қорғау органдарына жəне 
əскери құралымдарына қызметке жіберу тəртібінде жұмыстан шығарылған жəне кеткен 
қызметкерлер туралы ақпараты, осы Əдістемеге 2-қосымшаға сəйкес нысан бойынша осы 
ішкі істер органының аумақтық бөлінісіндегі қызметкерлер қатарынан осы ішкі істер органының 
аумақтық бөлінісіндегі жоғары тұрған басшы лауазымға тағайындалған қызметкерлердің жыл-
жуы туралы ақпараты, осы Əдістемеге 3-қосымшаға сəйкес нысан бойынша басқа аумақтық 
бөліністерден, құқық қорғау органдарынан жəне əскери құралымдардан қызметке жіберу 
тəртібінде осы ішкі істер органының аумақтық бөлінісіндегі жоғары тұрған басшы лауазымдарға 
тағайындалған қызметкерлер туралы ақпараты, осы Əдістемеге 4-қосымшаға сəйкес нысан 
бойынша жыл сайынғы ақылы еңбек демалысын уақтылы беру туралы ақпараты негізінде 
жүргізіледі. 

8. Бағалау мынадай формула бойынша есептеледі: 
К1 = Р1 + Р2 + Р3 +Р4

мұнда К1 – осы өлшемшарт бойынша ішкі істер органы аумақтық бөлінісінің бағасы;
Р1 – «кадрлардың тұрақтамау деңгейі» көрсеткіші;
Р2 – «штаттық лауазымдардың жасақталмау деңгейі» көрсеткіші;
Р3 – «ішкі істер органдары аумақтық бөліністерінің қызметкерлерін жылжыту» көрсеткіші;
Р4 – «еңбек демалысын уақтылы беру» көрсеткіші. 
Осы өлшемшарт бойынша ең жоғарғы мəн 25 балды құрайды.
9. «Кадрлардың тұрақтамау деңгейі» көрсеткіші бойынша бағалау мынадай формула 

бойынша есептеледі:
Р1 = k * (1 – а / 0,07 * b)

мұнда k – алынған нəтижелерді үлестік мəнге келтіруге арналған коэффициент (6,25-ке тең);
a – есеп беру кезеңіндегі жұмыстан шығарылған, кеткен (іссапарға жіберілген) ішкі істер 

органдары аумақтық бөліністерінің қызметкерлер саны; 
b – ішкі істер органының аумақтық бөлінісі қызметкерлерінің нақты саны.
Ауысушылық бойынша бағалауды есептеу кезінде мынадай:
зейнетке шығуына байланысты;
ішкі істер органының қайта құрылуына немесе штаттың қысқаруына байланысты;
сырқаты бойынша, қайтыс болуына байланысты;
саяси лауазымға тағайындалуына байланысты жұмыстан шығарылған қызметкерлер 

ескерілмейді. 
Ішкі істер органының аумақтық бөлінісі басшысының ауысуына байланысты келесі 3 ай 

ішінде 3 % астам басшы буын қызметкерлері өз қалауы бойынша жұмыстан босатылған, басқа 
бөліністерге, оның ішінде құқық қорғау органдарына жəне əскери құралымдарға іссапарға 
жіберілген жағдайда 3 балл алынады. 

Осы көрсеткіш бойынша ең жоғарғы мəн 6,25 балды құрайды. 
10. «Штаттық лауазымдардың жасақталмау деңгейі» көрсеткіші бойынша бағалау мынадай 

формула бойынша есептеледі: 
Р2 = k * (1 – а / 0,1 * b)

мұнда k – алынған нəтижелерді үлестік мəнге келтіруге арналған коэффициент (6,25-ке тең); 
a – ішкі істер органының аумақтық бөлінісіндегі бос штаттық лауазымдар саны 

(жасақталмау);
b – ішкі істер органы аумақтық бөлінісінің штаттық кестесіне сəйкес лауазымдардың ор-

таша саны (штаттық саны). 
Лауазымдардың орташа саны бірінші тоқсаннан бастап төртінші тоқсанды қоса алғанда 

ішкі істер органының аумақтық бөлінісі лауазымдар саны жиынтығының орташа мəні ретінде 
анықталады.

Егер алынған нəтиже минус белгісімен шықса, онда ішкі істер органының аумақтық бөлінісіне 
осы көрсеткіш бойынша 0 мəні қойылады. 

Осы көрсеткіш бойынша ең жоғарғы мəн 6,25 балды құрайды. 
11. «Ішкі істер органы аумақтық бөлінісінің қызметкерлерін жылжыту» көрсеткіші бойынша 

бағалау мынадай формула бойынша есептеледі: 
Р3 = k * а / b

мұнда k – алынған нəтижелерді үлестік мəнге келтіруге арналған коэффициент (6,25-ке тең);
a – осы аумақтық бөлінісінің қызметкерлері қатарынан осы ішкі істер органының аумақтық 

бөлінісіндегі жоғары тұрған лауазымға тағайындалған қызметкерлердің саны;
b – басқа аумақтық бөліністерден, құқық қорғау органдарынан жəне əскери құралымдардан 

іссапарға жіберу тəртібінде кадр резервінен жылжытуға осы ішкі істер органының аумақтық 
бөлінісіндегі жоғары тұрған басшы лауазымдарға тағайындалған қызметкерлердің жалпы саны. 

 Егер жоғары тұрған бос лауазымдардың болмауына байланысты ішкі істер органының 
аумақтық бөлінісінде жоғары тұрған лауазымдарға тағайындаулар болмаған жағдайда ішкі 
істер органының аумақтық бөлінісіне осы көрсеткіш бойынша 3 балл қойылады. 

Егер ішкі істер органының аумақтық бөлінісінде осы бөліністің кадр резервінен жоғары тұрған 
лауазымдарға тағайындаулар болған жəне басқа аумақтық бөліністерден, құқық қорғау органда-
рынан жəне əскери құралымдардан іссапарға жіберу тəртібінде лауазымдарға тағайындаулар 
болмаған жағдайда ішкі істер органына осы көрсеткіш бойынша ең жоғарғы мəн қойылады. 

Осы көрсеткіш бойынша ең жоғарғы мəн 6,25 балды құрайды. 
12. «Еңбек демалысын уақтылы беру» көрсеткіші бойынша бағалау мынадай формула 

бойынша есептеледі:
Р4 = k * а / b

 мұнда k – алынған нəтижелерді үлестік мəнге келтіруге арналған коэффициент (6,25-ке тең);
a – жыл сайынғы ақылы еңбек демалысы есеп беру кезеңінде толық көлемде берілген ішкі 

істер органы аумақтық бөлінісінің қызметкерлер саны;
b – ішкі істер органы аумақтық бөлінісі қызметкерлерінің нақты саны.
Осы көрсеткіш бойынша ең жоғарғы мəн 6,25 балды құрайды. 

3. «Ішкі істер органдарының қызметкерлерін оқыту» өлшемшарттары
13. Осы өлшем бойынша бағалау осы Əдістемеге 5-қосымшаға сəйкес нысан бойынша ішкі 

істер органдарының аумақтық бөліністері беретін біліктілігін арттырудан жəне қайта даярлаудан 
өтуге жататын жəне өткен қызметкерлер туралы ақпарат жəне осы Əдістемеге 6-қосымшаға 
сəйкес нысан бойынша біліктілікті арттырудан жəне қайта даярлаудан өтуге жататын жəне 
өткен қызметкерлер туралы ақпарат негізінде жүргізіледі.

14. Бағалау мынадай формула бойынша есептеледі: 
K2 = Р1 + Р2

мұнда K2 – ішкі істер органы аумақтық бөлінісінің осы өлшемшарты бойынша бағасы; 
Р1 – «ішкі істер органдары қызметкерлерінің біліктілігін арттыру» көрсеткіші; 
Р2 – «ішкі істер органдарының қызметкерлерін қайта даярлау» көрсеткіші.
Осы өлшемшарт бойынша ең жоғарғы мəн 25 балды құрайды.
15. «Ішкі істер органдары қызметкерлерінің біліктілігін арттыру» көрсеткіші бойынша бағалау 

мынадай формула бойынша есептеледі: 
Р1 = k * a / b 

мұнда k – алынған нəтижелерді үлестік мəнге келтіруге арналған коэффициент (17,5-ке тең);
a – есеп беру кезеңінде біліктілігін арттырудан өтуге жататын қызметкерлер қатарынан 

біліктілігін арттырудан өткен ішкі істер органдары аумақтық бөлінісінің қызметкерлер саны; 
b – есеп беру кезеңінде біліктілігін арттырудан өтуге жататын ішкі істер органдары аумақтық 

бөліністерінің қызметкерлер саны.
Осы өлшемшарт бойынша ең жоғарғы мəн 17,5 балды құрайды. 
16. «Ішкі істер органдарының қызметкерлерін қайта даярлау» көрсеткіші бойынша бағалау 

мынадай формула бойынша есептеледі: 
Р1 = k * c / d

мұнда k – алынған нəтижелерді үлестік мəнге келтіруге арналған коэффициент (7,5-ге тең);
c – қайта даярлауға жататындардың қатарынан есеп беру кезеңінде қайта даярлаудан 

өткен ішкі істер органдарының аумақтық бөлінісінің қызметкерлер саны; 
d – есеп беру кезеңінде қайта даярлаудан өтуге жататын ішкі істер органдарының аумақтық 

бөлінісінің қызметкерлер саны. 
Осы көрсеткіш бойынша ең жоғарғы мəн 7,5 балды құрайды.
4. «Тəртіпті, заңдылықты сақтау жəне сыбайлас жемқорлық профилактикасы 

жөніндегі жұмыстың тиімділігі» өлшемшарттары
17. Бағалау ішкі істер органының аумақтық бөлінісі мен өзіндік қауіпсіздік бөлінісі беретін 

сыбайлас жемқорлық қылмыстарды жасағаны үшін сотталған, этикалық құқық бұзушылықтарды 
жасаған, теріс себептер бойынша жұмыстан шығарылған қызметкерлер туралы ақпарат 
негізінде жүргізіледі. 

18. Бағалауды жүргізу кезінде сыбайлас жемқорлық қылмыс жасағаны үшін сотталған, 
этикалық құқық бұзушылық жасаған, аумақтық ішкі істер органы жеке құрамының 1000 бірлігіне 
есептеуде теріс себептер бойынша жұмыстан шығарылған қызметкерлердің саны ескеріледі. 

19. «Тəртіпті, заңдылықты сақтау жəне сыбайлас жемқорлық профилактикасы жөніндегі 
жұмыстың тиімділігі» өлшемшарты бойынша бағалау осы Əдістемеге 7-қосымшаға сəйкес 
нысан бойынша қойылады.

20. Бағалау мынадай формула бойынша есептеледі:
К3 = Р1 + Р2 + Р3

мұнда К3 – ішкі істер органы аумақтық бөлінісінің осы өлшемшарт бойынша бағасы; 
Р1 – «сыбайлас жемқорлық қылмыс жасағаны үшін сотталған, оның ішінде қылмыс 

жасау сəтінде осы ішкі істер органы аумақтық бөлінісінің қызметкері болып табылатын 
қызметкерлердің саны» көрсеткіші;

Р2 – «этикалық құқық бұзушылықты жасаған, оның ішінде құқық бұзушылықты жасау сəтінде 
осы ішкі істер органы аумақтық бөлінісінің қызметкері болып табылатын қызметкерлердің 
саны» көрсеткіші;

Р3 – «теріс себептер бойынша жұмыстан шығарылған, оның ішінде жұмыстан 
шығару сəтінде осы ішкі істер органы аумақтық бөлінісінің қызметкері болып табылатын 
қызметкерлердің саны» көрсеткіші. 

Осы өлшемшарт бойынша ең жоғарғы мəн 25 балды құрайды.
21. «Сыбайлас жемқорлық қылмыс жасағаны үшін сотталған, оның ішінде қылмыс 

жасау сəтінде осы ішкі істер органы аумақтық бөлінісінің қызметкері болып табылатын 
қызметкерлердің саны» көрсеткіші бойынша бағалау мынадай формула бойынша есептеледі: 

(Соңы. Басы 20-бетте) 

(Жалғасы 22-бетте) 
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Р2 = 1000 * (а / b)
a – ішкі істер органның өзі анықтаған, сыбайлас жемқорлық қылмыс жасағаны үшін сотталған 

қызметкерлердің санын қоспағанда, сыбайлас жемқорлық қылмыс жасағаны үшін сотталған 
қызметкерлердің, оның ішінде қылмыс жасау сəтінде осы ішкі істер органы аумақтық бөлінісінің 
болып табылған қызметкерлердің саны; 

b – ішкі істер органының аумақтық бөлінісі қызметкерлерінің нақты саны.
Осы көрсеткіш бойынша ең жоғарғы мəн 15 балды құрайды.
22. «Этикалық құқық бұзушылықты жасаған, оның ішінде құқық бұзушылықты жасау сəтінде 

осы ішкі істер органы аумақтық бөлінісінің қызметкері болып табылатын қызметкерлердің саны» 
көрсеткіші бойынша бағалау мынадай формула бойынша есептеледі: 

Р2 = 1000 * (а / b)
a – ішкі істер органның өзі анықтаған этикалық құқық бұзушылықты жасаған қызметкерлердің 

санын қоспағанда, этикалық құқық бұзушылықты жасаған, оның ішінде құқық бұзушылықты 
жасау сəтінде осы ішкі істер органы аумақтық бөлінісінің қызметкері болып табылатын 
қызметкерлердің саны;

b – ішкі істер органының аумақтық бөлінісі қызметкерлерінің нақты саны. 
Осы көрсеткіш бойынша ең жоғарғы мəн 6 балды құрайды. 
23. «Теріс себептер бойынша жұмыстан шығарылған қызметкерлердің, оның ішінде 

жұмыстан шығару сəтінде осы ішкі істер органы аумақтық бөлінісінің қызметкері болып 
табылатын қызметкерлердің саны» көрсеткіші бойынша бағалау мынадай формула бойынша 
есептеледі:

Р1 = 1000 * (а / b)
a – этикалық құқық бұзушылықты жасаған, сыбайлас жемқорлық қылмыс жасағаны үшін 

сотталған қызметкерлердің санын қоспағанда, теріс себептер бойынша жұмыстан шығарылған, 
оның ішінде жұмыстан шығару сəтінде осы ішкі істер органы аумақтық бөлінісінің қызметкері 
болып табылған қызметкерлердің саны;

b – ішкі істер органының аумақтық бөлінісі қызметкерлерінің нақты саны.
Осы көрсеткіш бойынша ең жоғарғы мəн 4 балды құрайды. 

5. «Кəсіби даярлық деңгейі» өлшемшарттар
24. Осы өлшемшарт бойынша бағалау осы Əдістемеге 8-қосымшаға сəйкес нысан бойынша 

ішкі істер органдарының аумақтық бөліністері беретін біліктілік беруге жататын жəне біліктілік 
берілген қызметкерлер туралы ақпараты жəне осы Əдістемеге 9-қосымшаға сəйкес нысан 
бойынша ішкі істер органының аумақтық бөлінісі оқу-материалдық базасының жабдықталуы 
туралы ақпараты негізінде жүргізіледі.

25. «Кəсіби даярлық деңгейі» көрсеткіші бойынша бағалауды жүргізу кезінде жыл сайын 
Кадр қызметіне беретін есеп беру кезеңінен кейінгі жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша 
кадрдың жай-күйіне жүргізілген мониторинг бойынша ішкі істер органдарының аумақтық бөлінісі 
есептерінің тиісті деректері ескеріледі.

26. Бағалау мынадай формула бойынша есептеледі: 
К4 = Р1 + Р2

мұнда K4 – ішкі істер органы аумақтық бөлінісінің осы өлшемшарты бойынша бағасы; 
Р1 – «сыныптық біліктілік беру» көрсеткіші;
Р2 – «ішкі істер органы аумақтық бөлінісінің оқу-материалдық базасы» көрсеткіші.
Осы өлшем бойынша ең жоғарғы мəн 25 балды құрайды. 
27. «Сыныптық біліктілік беру» көрсеткіші бойынша бағалау мынадай формула бойынша 

есептеледі: 
Р1 = k1 * a / b 

k1 – алынған нəтижелерді үлестік мəнге келтіруге арналған коэффициент (16-ға тең); 
a – қызметтік даярлық бойынша тестілеу, дене шынықтыру бойынша, оның ішінде күрестің 

жауынгерлік тəсілдері жəне атыс даярлығы бойынша нормативтерді тапсыру қорытындысы 
бойынша сыныптық біліктілік берілген ішкі істер органы аумақтық бөлінісінің қызметкерлер саны; 

b – сыныптық біліктілікті беруге жататын ішкі істер органы аумақтық бөлінісінің қызметкерлер 
саны.

Осы көрсеткіш бойынша ең жоғарғы мəн 16 балды құрайды. 
28. «Ішкі істер органы аумақтық бөлінісінің оқу-материалдық базасы» көрсеткіші бойынша 

бағалау мынадай формула бойынша есептеледі: 
Р2 = c + d + е

с – спорт ғимаратының бар-жоғы;
d –атыс тирінің бар-жоғы;
е – оқу-материалдық кабинетінің бар-жоғы. 
С, d жəне е-нің біреуі болған жағдайда ішкі істер органының аумақтық бөлінісіне 

жарақталуына байланысты əрқайсысына 3 балға дейін қосылады.
Осы көрсеткіш бойынша ең жоғарғы мəн 9 балды құрайды. 

6. Кадр саясатының субъектілерін қорытынды бағалау 
29. Кадр саясатының субъектілерін қорытынды бағалау барлық өлшемшарттар бойынша 

есептердің алынған нəтижелерін қосу арқылы анықталады: 
О = К1 + К2 + К3 + К4

мұнда О – кадрмен қамтамасыз ету жəне жұмыс сапасының нəтижелері бойынша ішкі істер 
органы аумақтық бөлінісінің қорытынды бағасы;

К1 – «адам ресурстарын пайдалану тиімділігі» өлшемшарты бойынша ішкі істер органы 
аумақтық бөлінісінің бағасы;

К2 – «ішкі істер органдарының қызметкерлерін оқыту» өлшемшарты бойынша ішкі істер 
органы аумақтық бөлінісінің бағасы;

К3 – «тəртіпті, заңдылықты сақтау жəне сыбайлас жемқорлық профилактикасы бойын-
ша жұмыс тиімділігі» өлшемшарты бойынша ішкі істер органы аумақтық бөлінісінің бағасы;

К4 – «кəсіби даярлық деңгейі» өлшемшарты бойынша ішкі істер органы аумақтық 
бөлінісінің бағасы. 

30. Кадрмен қамтамасыз ету жəне кадр саясаты субъектілерінің жұмыс сапасы нəтижелерін 
бағалау туралы қорытындыны осы Əдістемеге 10-қосымшаға сəйкес нысан бойынша Кадр 
қызметі дайындайды. 

31. Балдар осы Əдістемеге 11-қосымшаға сəйкес нысан бойынша кадрмен қамтамасыз ету 
жəне ішкі істер органы аумақтық бөлінісінің жұмыс сапасы нəтижелерін бағалауға арналған 
өлшемшарттар мен көрсеткіштер бойынша қойылады.

32. Алынған бағалау нəтижесіне сəйкес ішкі істер органы аумақтық бөлінісінің қызметі 
тиімділігінің дəрежесі анықталады. Ішкі істер органының аумақтық бөлінісі тиімділігінің жоғары 
дəрежесі 80-нен бастап 100 балға дейін, орта дəрежесі – 60-тан бастап 79,99 балға дейін, 
төмен дəрежесі – 50-ден бастап 59,99 балға дейін бағалау көрсеткішіне сəйкес келеді. Бағалау 
нəтижелері бойынша 49,99 балдан төмен алған ішкі істер органы аумақтық бөлінісінің қызметі 
тиімсіз болып танылады. 

Қазақстан Республикасы Ішкі істер органдарының кадрмен қамтамасыз ету жəне кадр 
саясаты субъектілерінің жұмыс сапасы нəтижелерін бағалау əдістемесіне 1-қосымша 

нысан

Осы ішкі істер органының аумақтық бөлінісіндегі жұмыстан шығарылған жəне басқа 
аумақтық бөліністерден, құқық қорғау органдарынан жəне əскери құралымдарынан 

іссапарға жіберу тəртібінде кеткен басшы буын қызметкерлері туралы ақпарат 
р/с 
№

Жұмыстан шығарылған не іссапарға 
жіберілген басшы буын қызметкерінің 

атағы, Т.А.Ə., бұрын атқарған 
лауазымның толық атауы 

Кету себебі 
(жұмыстан 

шығару бабы, 
қайда іссапарға 

жіберілді)

Жұмыстан 
шығару, 

іссапарға жіберу 
күні; бұйрықтың 

нөмірі 

Ескертпе 

Ішкі істер органы аумақтық бөлінісінің бас-
шысы

________ ____________________ 
 (қолы) (қойылған қолды ашып көрсету)

Ішкі істер органының аумақтық бөлінісі кадр 
қызметінің басшысы ________ ___________________ 

 (қолы) (қойылған қолды ашып көрсету)

20___жылғы «____ » ______________
Қазақстан Республикасы Ішкі істер органдарының кадрмен қамтамасыз ету жəне кадр 
саясаты субъектілерінің жұмыс сапасы нəтижелерін бағалау əдістемесіне 2-қосымша 

нысан

Осы аумақтық бөлінісінің қызметкерлері қатарынан осы ішкі істер органының 
аумақтық бөлінісіндегі жоғары тұрған басшылық лауазымға тағайындалған 

қызметкерлерді жылжыту туралы ақпарат 
р/с 
№

Жоғары тұрған 
лауазымға 

тағайындалған 
адамның атағы, 

Т.А.Ə. 

Ішкі істер органы 
аумақтық бөлінісінің 

штаттық кестесіне сəйкес 
құрылымдық бөліністің 
(бөлім, басқарма, де-
партамент) толық ата-
уын көрсете отырып, 

атқаратын лауазымның 
толық атауы 

Ішкі істер органы 
аумақтық бөлінісінің 

штаттық кестесіне сəйкес 
құрылымдық бөліністің 

(бөлім, басқарма, депар-
тамент) толық атауын 
көрсете отырып, бұрын 
атқарған лауазымның 

толық атауы 

Лауазымға 
тағайындау күні, 
тағайындау ту-
ралы бұйрықтың 

нөмірі 

Қазақстан Республикасы Ішкі істер органдарының кадрмен қамтамасыз ету жəне кадр 
саясаты субъектілерінің жұмыс сапасы нəтижелерін бағалау əдістемесіне 3-қосымша 

нысан

Басқа аумақтық бөліністерден, құқық қорғау органдарынан жəне əскери 
құралымдардан іссапарға жіберу тəртібінде осы ішкі істер органының аумақтық 
бөлінісіндегі жоғары тұрған лауазымдарға тағайындалған қызметкерлер туралы 

ақпарат 
р/с 
№

Жоғары тұрған 
лауазымға 

тағайындалған 
адамның атағы, 

Т.А.Ə. 

Ішкі істер органы 
аумақтық бөлінісінің 
штаттық кестесіне 
сəйкес құрылымдық 
бөліністің (бөлім, 
басқарма, депар-
тамент) толық ата-
уын көрсете оты-
рып, атқаратын 

лауазымның толық 
атауы 

Ішкі істер органы 
аумақтық бөлінісінің 
штаттық кестесіне 
сəйкес құрылымдық 
бөліністің (бөлім, 
басқарма, департа-
мент) толық атауын 

көрсете отырып, бұрын 
атқарған лауазымның 

толық атауы 

Лауазымға 
тағайындау күні, 
тағайындау ту-
ралы бұйрықтың 

нөмірі 

Ішкі істер органы аумақтық бөлінісінің бас-
шысы 

________ ____________________ 
(қолы) (қойылған қолды ашып көрсету) 

Ішкі істер органының аумақтық бөлінісі кадр 
қызметінің басшысы 

________ ____________________ 
 (қолы) (қойылған қолды ашып көрсету) 

20___жылғы «____ »__________ 

Қазақстан Республикасы Ішкі істер органдарының кадрмен қамтамасыз ету жəне кадр 
саясаты субъектілерінің жұмыс сапасы нəтижелерін бағалау əдістемесіне 4-қосымша 

нысан

Жыл сайынғы ақылы еңбек демалыстың уақтылы берілуі туралы ақпарат 
Атауы Қызмет-

керлердің 
нақты саны

Бағаланатын жылы 
жыл сайынғы еңбек 
демалысы толық 
көлемде берілген 

қызметкерлердің саны 

Ішкі істер органының 
аумақтық бөлінісіндегі 
жыл сайынғы ақылы 
еңбек демалысы 

күндерінің орташа саны 
Ішкі істер органының, 

ведомствоның 
аумақтық бөлінісі 

Ішкі істер органы аумақтық бөлінісінің бас-
шысы

________ ____________________ 
(қолы) (қойылған қолды ашып көрсету)

Ішкі істер органының аумақтық бөлінісі кадр 
қызметінің басшысы 

________ _______________________ 
(қолы) (қойылған қолды ашып көрсету)

20___жылғы «____ » ______________

Қазақстан Республикасы Ішкі істер органдарының кадрмен қамтамасыз ету жəне кадр 
саясаты субъектілерінің жұмыс сапасы нəтижелерін бағалау əдістемесіне 5-қосымша 

нысан

Біліктілігін арттырудан өтуге жататын жəне өткен қызметкерлер туралы ақпарат 
Атауы Біліктілігін арттыру-

дан өтуге жататын 
қызметкерлердің 

саны 

Біліктілігін арт-
тырудан өткен 
қызметкерлердің 

саны 

Біліктілігін арт-
тырудан өтпеген 
қызметкерлердің 

саны 

Ішкі істер органының, 
ведомствоның 

аумақтық бөлінісі 

Қазақстан Республикасы Ішкі істер органдарының кадрмен қамтамасыз ету жəне кадр 
саясаты субъектілерінің жұмыс сапасы нəтижелерін бағалау əдістемесіне 6-қосымша 

нысан

Қайта даярлаудан өтуге жататын жəне өткен қызметкерлер туралы ақпарат
Атауы  Қайта даярлау-

дан өтуге жататын 
қызметкерлердің 

саны 

Қайта даяр-
лаудан өткен 

қызметкерлердің 
саны

 Қайта даярла-
удан өтпеген 

қызметкерлердің 
саны 

Ішкі істер органының, 
ведомствоның 

аумақтық бөлінісі 

Ішкі істер органы аумақтық бөлінісінің бас-
шысы

________ ____________________ 
(қолы) (қойылған қолды ашып көрсету)

Ішкі істер органының аумақтық бөлінісі кадр 
қызметінің басшысы 

________ ____________________ 
 (қолы) (қойылған қолды ашып көрсету)

20___жылғы «____ » ______________

Қазақстан Республикасы Ішкі істер органдарының кадрмен қамтамасыз ету жəне кадр 
саясаты субъектілерінің жұмыс сапасы нəтижелерін бағалау əдістемесіне 7-қосымша 

нысан
 

1-кесте

Сыбайлас жемқорлық қылмыс жасағаны үшін сотталған, оның ішінде 
ішкі істер органы өзі анықтаған сыбайлас жемқорлық қылмыс жасағаны 
үшін сотталған қызметкерлерді қоспағанда, жеке құрамның 1000 бірлігіне 

қылмыс жасау сəтінде осы ішкі істер органы аумақтық бөлінісінің 
қызметкері болып табылатын қызметкерлердің саны 

Балл 

0 15
0-ден жоғары 1,12-ге дейін 14
0,13-тен 0,24-ке дейін 13
0,25-тен 0,36-ға дейін 12
0,37-ден 0,48-ге дейін 11
0,49-дан 0,6-ға дейін 10
0,61-ден 0,72-ге дейін 9
0,73-тен 0,84-ке дейін 8

0,85-тен 0,96-ға дейін 7
0,97-ден 1,08-ге дейін 6
1,09-дан 1,2-ге дейін 5
1,21-ден 1,32-ге дейін 4
1,33-тен 1,44-ке дейін 3
1,45-тен 1,56-ға дейін 2
1,57-ден 1,68-ге дейін 1
1,68-ден жоғары 0

2-кесте

Этикалық құқық бұзушылық жасағаны үшін сотталған, оның ішінде 
ішкі істер органы өзі анықтаған этикалық құқық бұзушылық жасағаны 

үшін сотталған қызметкерлерді қоспағанда, жеке құрамның 1000 бірлігіне 
құқық бұзушылық жасау сəтінде осы ішкі істер органы аумақтық 
бөлінісінің қызметкері болып табылатын қызметкерлердің саны 

Балл 

0 6
0-ден жоғары 0,30-ға дейін 5
0,31-ден 0,60-қа дейін 4
0,61-ден 0,90-ға дейін 3
0,91-ден 1,20-ға дейін 2
1,21-ден 1,50-ге дейін 1
1,50-ден жоғары 0

3-кесте

Теріс себептер бойынша жұмыстан шығарылған, оның ішінде қылмыстық 
құқық бұзушылықты жасағаны, этикалық құқық бұзушылық жасағаны 
үшін сотталған қызметкерлердің санын қоспағанда, жеке құрамның 

1000 бірлігіне жұмыстан шығару сəтінде осы ішкі істер органы аумақтық 
бөлінісінің қызметкері болып табылатын қызметкерлердің саны 

Балл 

0 4
0-ден жоғары 0,80-ге дейін 3
0,81-ден 1,60-қа дейін 2
 1,61-ден 2,40-қа дейін 1
2,40-тан жоғары 0
Қазақстан Республикасы Ішкі істер органдарының кадрмен қамтамасыз ету жəне кадр 
саясаты субъектілерінің жұмыс сапасы нəтижелерін бағалау əдістемесіне 8-қосымша 

нысан

Біліктілік беруге жататын жəне біліктілік берілген қызметкерлер туралы ақпарат 
Атауы Сыныптық біліктілік 

беруге жататын 
аумақтық бөліністің 

қызметкерлер 
саны 

Қызметтік даярлық бойынша тестілеуді, дене 
шынықтыру, оның ішінде күрестің жауынгерлік 

тəсілдері жəне атыс даярлығы бойынша 
нормативтерді тапсыру қорытындысы бойынша 

сыныптық біліктілік берілген қызметкерлердің саны 
Ішкі істер 
органының, 

ведомствоның 
аумақтық бөлінісі 
Қазақстан Республикасы Ішкі істер органдарының кадрмен қамтамасыз ету жəне кадр 
саясаты субъектілерінің жұмыс сапасы нəтижелерін бағалау əдістемесіне 9-қосымша 

нысан

Ішкі істер органының аумақтық бөлінісі оқу-материалдық базасының жабдықталуы 
туралы ақпарат 

Атауы Спорт ғимаратының 
бар-жоғы 

Атыс тирінің бар-
жоғы

Оқу-əдістемелік 
кабинетінің бар-жоғы 

Ішкі істер органының, 
ведомствоның аумақтық 

бөлінісі 

Ішкі істер органы аумақтық бөлінісінің бас-
шысы 

________ ____________________ 
(қолы) (қойылған қолды ашып көрсету) 

Ішкі істер органының аумақтық бөлінісі кадр 
қызметінің басшысы 

________ ____________________ 
 (қолы) (қойылған қолды ашып көрсету) 

20___жылғы «____ »__________ 

Қазақстан Республикасы Ішкі істер органдарының кадрмен қамтамасыз ету жəне кадр 
саясаты субъектілерінің жұмыс сапасы нəтижелерін бағалау əдістемесіне 10-қосымша 

нысан

Кадрмен қамтамасыз ету жəне кадр саясаты субъектілерінің жұмыс сапасы 
нəтижелерін бағалау туралы қорытынды 

_______________________________________________________________
(аумақтық ішкі істер органының атауы)

________________
(есеп беру кезеңі)

№ Бағалау өлшемшарттары Əрбір өлшемшарттың бағалау балы 
1 Адам ресурстарын пайдалану тиімділігі 25
2 Ішкі істер органдарының қызметкерлерін 

оқыту 
25

3 Тəртіпті, заңдылықты сақтау жəне сыбай-
лас жемқорлық профилактикасы жөніндегі 
жұмыстың тиімділігі 

25

4 Кəсіби даярлық деңгейі 25
Жалпы бағалау: 100
Жалпы бағалаудың мəні: Ішкі істер органы аумақтық бөлінісінің 

қызметі тиімділігінің жоғары дəрежесі 
Ба ғалау  өлшемшарт тары  бойынша  іш к і  і с т ер  ор ганының  аумақ тық 

бөлінісін кадрмен қамтамасыз ету жəне оның жұмыс сапасы нəтижелерін тал-
дау:________________________________________________________

_______________________________________________________________

Қорытындылар мен ұсынымдар: _________________________________________

Ішкі істер органы бірінші 
басшысының орынбасары 

_____________ _______________________ 
 (қолы) (қойылған қолды ашып көрсету)

Ішкі істер органы кадр қызметінің 
басшысы 

 
 ______________ _______________________ 
(қолы) (қойылған қолды ашып көрсету)

20___жылғы «____ »______________

Қазақстан Республикасы Ішкі істер органдарының кадрмен қамтамасыз ету жəне 
кадр саясаты субъектілерінің жұмыс сапасы нəтижелерін бағалау əдістемесіне 

11-қосымша 
нысан

Ішкі істер органы аумақтық бөлінісінің кадрмен қамтамасыз ету жəне жұмыс сапа-
сы нəтижелерін бағалауға арналған өлшемшарттар мен көрсеткіштер 

р/с № Өлшемшарттың/көрсеткіштің атауы Балдар
1 Адам ресурстарын пайдалану тиімділігі 25

1.1. Кадрлардың тұрақтамау деңгейі 6,25
1.2 Штаттық лауазымдардың жасақталмау деңгейі 6,25
1.3. Ішкі істер органы аумақтық бөліністерінің қызметкерлерін жылжыту 6,25
1.4. Еңбек демалысын уақтылы беру 6,25
2 Ішкі істер органдарының қызметкерлерін оқыту 25

2.1 Ішкі істер органдары қызметкерлерінің біліктілігін арттыру 17,5
2.2 Ішкі істер органдарының қызметкерлерін қайта даярлау 7,5
3 Тəртіпті, заңдылықты сақтау жəне сыбайлас жемқорлық профилактикасы 

жөніндегі жұмыстың тиімділігі 
25

3.1 Сыбайлас жемқорлық қылмыс жасағаны үшін сотталған, оның ішінде 
қылмыс жасау сəтінде осы ішкі істер органы аумақтық бөлінісінің қызметкері 
болып табылатын қызметкерлердің саны
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Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрінің 
2015 жылғы 7 желтоқсандағы № 998 бұйрығына 2-қосымша

Қазақстан Республикасы ішкі істер органдары қызметкерлерінің кəсіби 
құзыреттерін, негізгі көрсеткіштерін жəне бəсекеге қабілеттілік көрсеткішінің 

есебін айқындау қағидалары мен əдістері 

1. Жалпы ережелер
1. Қазақстан Республикасы ішкі істер органдары қызметкерлерінің кəсіби құзыреттерін, 

негізгі көрсеткіштерін жəне бəсекеге қабілеттілік көрсеткішінің есебін айқындау қағидалары 
мен əдістері (бұдан əрі – Қағидалар) Қазақстан Республикасы ішкі істер органдары (бұдан əрі – 
ІІО) қызметкерлерінің кəсіби құзыреттерін, негізгі тиімділік көрсеткіштерін, бəсекеге қабілеттілік 
көрсеткіштерін айқындау жəне есептеу тəртібі мен əдістері белгілейді. 

 2. Осы Қағидаларда қолданатын негізгі терминдер мен түсініктер:
1) басқарушылық құзыреттер – басқарушылық қызметті тиімді жүзеге асыру үшін қажетті 

білімдер, машықтар мен дағдылар;
2) бəсекеге қабілеттіліктің көрсеткіші – қызметке кандидаттың жəне қызметкердің кəсіби 

құзыреттеріне, сондай-ақ лауазым үшін негізгі көрсеткіштеріне жəне кəсіби жетістіктері туралы 
объективті деректеріне негізделген кəсіби əлеуетінің нысандалған сандық мəні;

3) жұмыстар циклы – қызметтік жұмыстың нақты нəтижесіне қол жеткізуге бағытталған 
қызметтік іс-шаралар, процестік немесе өзге де кəсіби іс-қимылдар кешені;

4) кəсіби жетістіктердің көрсеткіші – көтермелеулер, сыныптылығы, академиялық немесе 
ғылыми дəрежесінің, ғылыми атағының болуы, спорт дəрежесінің болуы; 

5) лауазымдық талаптар – лауазымның біліктілік талаптары, лауазымдық нұсқаулықтар, 
жұмыс стандарттары, кəсіби құзыреттердің модельдері, негізгі тиімділік көрсеткіштері, бəсекеге 
қабілеттілік көрсеткіштері;

6) лауазымның негізгі көрсеткіштері – құқық қорғау, арнаулы мемлекеттік органдарындағы 
жəне əскери қызметтегі жұмыс өтілі, құқық қорғау, арнаулы мемлекеттік органдарындағы жəне 
əскери қызметтегі басқарушы лауазымдардағы жұмыс өтілі, негізгі тиімділік көрсеткіштері, кəсіби 
қызметтік жəне дене шынықтыру даярлығының деңгейі, аттестаттау нəтижелері; 

7) нысаналы индикатор – объективті бағалауға ұшырайтын жұмысты немесе жұмыс циклын 
орындау кезінде алынған нəтиженің көрсеткіші; 

8) орындаушылық құзыреттер – орындаушылық қызметін тиімді жүзеге асыру үшін қажетті 
білімдер, машықтар мен дағдылар; 

9) синтез əдісі – объектілерді, құбылыстарды (процестерді) жəне мөлшерлерді біріктіру 
тəсілдері мен заңдылықтар жиынтығы; 

10) талдау əдісі – объектілердің, құбылыстардың (процестердің) жəне мөлшерлердің 
құрылымдық бөліктерге бөлудің тəсілдер мен заңдылықтар жиынтығы; 

11) негізгі тиімділік көрсеткіші – қызметкердің орындаған жұмыстардың (жұмыстар 
циклының) мақсаттарына (оң нəтижесіне) қол жеткізу көрсеткіші; 

12) үлестік мəн – ІІО қызметкерінің тиімділігі мен бəсекеге қабілеттілігін анықтауға əсер 
ететін оның қызметінің сапалы көрсеткіштерінің сандық (цифрлық) мəні; оң үлестік мəн 
оң сипаттағы бəсекеге қабілеттіліктің көрсеткіштеріне (қызметтік жетістіктеріне жəне тағы 
басқалары) беріледі; теріс үлестік мəн теріс сипаттағы бəсекеге қабілеттіліктің көрсеткіштеріне 
(жазалауларға жəне тағы басқалары) беріледі жəне «минус» белгісі бар цифрлық белгілеуімен 
көрсетіледі;

13) басқарушылық лауазымды атқарып отырған ІІО қызметкерлерінің кəсіби құзыреттерінің 
үлгілік моделі – əрбір құзыреттің мазмұнын, əрбір құзыретке сəйкес келуіне қызметкерді бағалау 
нысандары мен тəсілдерін сипаттай отырып, басқарушылық функцияны орындаумен байла-
нысты лауазымды атқарып отырған (лауазымды атқаруға үміткер) ІІО қызметкерінің меңгеруі 
тиіс кəсіби құзыреттердің құрылымдық ресімделген тізбесі;

14) орындаушылық лауазымды атқарып отырған ІІО қызметкерлерінің кəсіби құзыреттерінің 
үлгілік моделі – əрбір құзыреттің мазмұнын сипаттай, əрбір құзыретке сəйкес келуіне 
қызметкерді бағалау нысандары мен тəсілдерін сипаттай отырып, орындаушылық функция-
ны орындаумен байланысты лауазымды атқарып отырған (лауазымды атқаруға үміткер) ІІО 
қызметкерінің меңгеруі тиіс кəсіби құзыреттердің құрылымдық ресімделген тізбесі; 

15) ІІО-ға қызметке кандидаттардың кəсіби құзыреттерінің үлгілік моделі – əрбір құзыреттің 
мазмұнын сипаттай, əрбір құзыретке сəйкес келуіне кандидатты бағалау нысандарын сипат-
тай отырып, ІІО-ға қызметке кандидаттың меңгеруі тиіс кəсіби құзыреттердің құрылымдық 
ресімделген тізбесі;

16) ІІО қызметкерлерінің кəсіби құзыреттері – ІІО жүйесінде жəне тиісті лауазымда кəсіби 
қызметін тиімді жүзеге асыру үшін қажетті білімдері, машықтары жəне дағдылары; əрбір кəсіби 
құзырет нақты білімдердің, машықтардың жəне дағдылардың жиынтығымен сипатталады. 

2. Кəсіби құзыреттерді айқындау тəртібі мен əдістері
3. ІІО жүйесіндегі кəсіби құзыреттер осы Қағидаларға 1-қосымшаға сəйкес ІІО қызметкер-

лерінің кəсіби құзыреттерінің тізбесімен жəне осы Қағидаларға 2-қосымшаға сəйкес ІІО-ға 
қызметке кандидаттардың кəсіби құзыреттерінің тізбесімен (бұдан əрі – кəсіби құзыреттердің 
тізбелері) айқындалады. 

Кəсіби құзыреттердің тізбелері талдау жəне синтез əдістерін қолдана отырып əзірленген. 
4. Кəсіби құзыреттердің тізбелері негізінде мыналар:
1) осы Қағидаларға 3-қосымшаға сəйкес орындаушылық лауазымды атқарып отырған ІІО 

қызметкерлерінің кəсіби құзыреттерінің үлгілік моделі; 
2) осы Қағидаларға 4-қосымшаға сəйкес басқарушылық лауазымды атқарып отырған ІІО 

қызметкерлерінің кəсіби құзыреттерінің үлгілік моделі;
3) осы Қағидаларға 5-қосымшаға сəйкес ІІО-ға қызметке кандидаттардың кəсіби 

құзыреттерінің үлгілік моделі айқындалған.
5. Кəсіби құзыреттердің үлгілік моделдері негізінде қызметкерлердің жəне ІІО-ға қызметке 

кандидаттардың кəсіби құзыреттерінің деңгейін бағалау жүзеге асырылады.
Қызметкер (қызметке кандидат) «Құзыреттің сипаттамасы» деген бағандағы əрбір ұстанымы 

бойынша «Қызметкерді (қызметке кандидатты) құзыретке сəйкес келуіне тексеру нысаны» 
бағандағы бағалаудың тиісті нысаны бойынша бағаланады. Бағалау нəтижесінде қызметкердің 
(қызметке кандидаттың) көрсеткен білімдерінің, машықтарының жəне дағдыларының сапасына 
(деңгейіне) байланысты «Баға» бағанында «1»-ден «5»-ке дейін балл қойылады, мұнда: «1» 
- «қанағаттанбайтындай» деген баға, «2» - «нашар» деген баға, «3» - «қанағаттанарлықсыз» 
деген баға, «4» - «жақсы» деген баға, «5» - «үздік» деген баға.

Əрбір ұстаным бойынша бағалар сомасы қызметкердің (қызметке кандидаттың) кəсіби 
құзыретінің жалпы бағасының сандық мəнін құрайды.

Қызметкердің (қызметке кандидаттың) кəсіби құзыретінің деңгейін жалпы бағалаудың 
пайыздық мəні мынадай формула бойынша есептеледі:

КҚ = (С * 100) / Б
мұнда, 
КҚ – пайыздық мəніндегі кəсіби құзыретінің деңгейінің жалпы бағасы, 
С – сандық мəніндегі кəсіби құзыретінің деңгейінің жалпы бағасы,
Б – сандық мəніндегі кəсіби құзыретінің деңгейін бағалаудағы ең жоғарғы ықтимал балы. 
6. Қызметкердің (қызметке кандидаттың) кəсіби құзыретінің деңгейі, егер оның пайыздық 

мəніндегі бағасы 90 % жəне одан көп құрайтын болса, онда ол жоғары болып танылады. 
Кəсіби құзыретінің деңгейі, егер оның пайыздық мəніндегі бағасы 70 %-дан 89,9 %-ға дейін 

құрайтын болса, онда ол орташа болып есептеледі.
Кəсіби құзыретінің деңгейі, егер оның пайыздық мəніндегі бағасы 50 %-дан 69,9 %-ға дейін 

құрайтын болса, онда ол төмен болып танылады. 
Кəсіби құзыретінің деңгей, егер оның пайыздық мəніндегі бағасы 49,9 %-дан төмен болса, 

онда ол қанағаттанбайтындай болып танылады. 
7. Кəсіби құзыретінің деңгейін бағалау кəсіби құзыреттердің үлгілік моделі негізінде ІІО-

ға қызметке кандидатты қабылдаған кезде міндетті болып табылады, сондай-ақ аттестаттау 
жəне кадр резервіне қою кезінде, жоғары тұрған лауазымға жоғарылату кезінде ескеріледі. 

3. Негізгі тиімділік көрсеткіштерін анықтау тəртібі 
8. ІІО-ның қызметкерлері үшін негізгі тиімділік көрсеткіштерінің бірыңғай жүйесі белгіленеді.
ІІО қызметкерлерінің жұмысы негізгі тиімділік көрсеткіштері жүйесі мыналардан:
1) орындаушылық лауазымды атқарып отырған қызметкерлердің қызметі тиімділігінің 

негізгі көрсеткіштерінен;
2) басқарушылық лауазымды атқарып отырған қызметкерлердің қызметі тиімділігінің негізгі 

көрсеткіштерінен тұрады. 
ІІО қызметкерінің негізгі тиімділік көрсеткіштері сандық жəне пайыздық мəнінде есептеледі.
9. Орындаушылық лауазымды атқарып отырған ІІО қызметкерінің негізгі тиімділік 

көрсеткіштері атқарылған жұмыстардың (жұмыс циклдарының) тиімділік көрсеткіштерінің 
жиынтығын құрайды. 

Атқарылған жұмыстардың (жұмыс циклдарының) тиімділік көрсеткіштері тиімділікке 
бағалауға жататын жұмыстар тізбесіне (бұдан əрі – жұмыстар тізбесі) сəйкес жұмыстардың 
немесе жұмыс циклдарының əрбір түрі үшін көзделген мақсатқа жету болып табылады.

Əрбір лауазым үшін тиімділікке бағалауға жататын жұмыстар тізбесі ІІМ-нің Кадр қызметімен 
келісу бойынша ІІМ орталық аппаратының қызметтерімен жəне бөліністерімен жасала-
ды. Тізбеге тек қана нақты соңғы нəтижелері бар, тиімділік тұрғысынан бағалануы мүмкін 
жұмыстардың түрлері жəне циклдары енгізіледі. Тізбеге енгізілген жұмыстардың əрбір түрі 
(циклы) үшін мақсатты индикатор анықталады. 

Атқарылған жұмыстың (жұмыстар циклының) тиімділік көрсеткіші жұмыс нəтижесінен бай-
ланысты үлестік мəнде көрсетіледі.

Жұмыстың (жұмыстар циклының) мақсатына толық жеткен жағдайда «2» деген үлестік мəн, 
мақсатқа ішінара (толық емес) жеткен жағдайда – «1» деген үлестік мəн, мақсатқа жетпеген 
жағдайда – «0» деген үлестік мəн беріледі. 

Үлестік мəндер жиынтығы орындаушылық лауазымды атқарып отырған қызметкерінің 
негізгі тиімділік көрсеткішін құрайды.

Орындаушылық лауазымды атқарып отырған қызметкерінің негізгі тиімділік көрсеткішінің 
пайыздық мəні мынадай формула бойынша есептеледі:

ТТК = (S * 100) / (ЖС * 2)

мұнда,
ТТК – пайыздық мəніндегі негізгі тиімділік көрсеткіштері,
S – атқарылған жұмыстар санына сəйкес тиімділіктің үлестік мəндерінің сомасы, 
ЖС – атқарылған жұмыстар саны. 
10. Басқарушылық лауазымды (басшы лауазымын) атқарып отырған ІІО қызметкерінің негізгі 

тиімділік көрсеткіштері сеніп тапсырылған бөліністің тиімділік көрсеткіштері болып табылады. 
Сандық мəніндегі ІІО бөлінісінің тиімділік көрсеткіштері қызметкерлердің санына қатысты 

оның барлық қызметкерлерінің сандық мəніндегі негізгі тиімділік көрсеткіштерінің сомасы 
айқындайды. 

Есеп мынадай формула бойынша есептеледі: 

БТК = ҚТКК1 + ҚТКК2 + ҚТКК3… / ҚС

мұнда, БТК – сандық мəніндегі бөліністің тиімділік көрсеткіші, 
ҚТКК – сандық мəніндегі бөлініс қызметкерінің тиімділік көрсеткіші, 
ҚС – бөліністегі қызметкерлердің саны. 

Басқарушылық лауазымды атқарып отырған қызметкерінің негізгі тиімділік көрсеткіштерінің 
пайыздық мəні пайыздық мəніндегі сеніп тапсырылған бөліністің тиімділік көрсеткіштерінің 
орташа мəнін құрайды. 

Есеп мынадай формула бойынша есептеледі: 

БТОК = ҚТТК1 + ҚТТК2 + ҚТТК3… / ҚС

мұнда,
БТОК – пайыздық мəніндегі бөлініс тиімділігінің орташа көрсеткіші, 
ҚТТК – пайыздық мəніндегі қарамағындағы қызметкерінің негізгі тиімділік көрсеткіші, 
ҚС – қарамағындағы қызметкерлер саны. 
11. Қызметкердің негізгі тиімділік көрсеткіштері егер барлық атқарылған (есептеу кезінде 

ескерілген) жұмыстардың 90 % жəне тиімділіктің аса ең жоғарғы ықтимал көрсеткішін құраса, 
онда ол жоғары болып танылады. 

Негізгі тиімділік көрсеткіштері егер барлық атқарылған (есептеу кезінде ескерілген) 
жұмыстардың тиімділіктің ең жоғарғы ықтимал көрсеткішін 70 %-дан 89,9 %-ға дейін құраса, 
онда ол орташа болып есептеледі. 

Негізгі тиімділік көрсеткіштері егер барлық атқарылған (есептеу кезінде ескерілген) 
жұмыстардың тиімділіктің ең жоғарғы ықтимал көрсеткішінен 50 %-дан 69,9 %-ға дейін құраса, 
онда ол төмен болып танылады.

Негізгі тиімділік көрсеткіштері егер барлық атқарылған (есептеу кезінде ескерілген) 
жұмыстардың тиімділіктің ең жоғарғы ықтимал көрсеткіштерін 49,9 %-дан төмен құраса, онда 
ол қанағаттанарлықсыз болып танылады. 

12. Негізгі тиімділік көрсеткіштері осы Қағидаларға 7-қосымшаға сəйкес нысан бойынша 
орындаушылық лауазымды атқарып отырған ІІО қызметкерінің тиімділігін бағалау парағына, 
осы Қағидаларға 8-қосымшаға сəйкес нысан бойынша басқарушылық лауазымды атқарып 
отырған ІІО қызметкерінің тиімділігін бағалау парағына енгізіледі.

Қызметкердің негізгі тиімділік көрсеткіші сыйақы беру, көтермелеу, оқыту, кадр резервіне 
қою жəне мансаптық өсу бойынша негіз болып табылады.

4. Бəсекеге қабілеттілік көрсеткішін анықтау жəне есептеу тəртібі 
13. ІІО-ның қызметкерлері үшін бəсекеге қабілеттілік көрсеткіштерінің (өлшемшарттарының) 

бірыңғай жүйесі белгіленеді.
ІІО қызметкерлерінің бəсекеге қабілеттілік көрсеткіштері (өлшемшарттары):
лауазымның негізгі көрсеткіштері;
кəсіби жетістіктер көрсеткіштері болып табылады.
Лауазымның негізгі көрсеткіштері: 
құқық қорғау, арнаулы мемлекеттік органдарындағы жəне əскери қызметтегі жұмыс өтілінен; 
құқық қорғау, арнаулы мемлекеттік органдарындағы жəне əскери қызметтегі басқарушылық 

лауазымдардағы жұмыс өтілінен; 
негізгі тиімділік көрсеткіштерінен, кəсіби қызметтік жəне дене шынықтыру даярлығының 

деңгейінен; 
аттестаттау нəтижелерінен тұрады. 
Кəсіби жетістіктер көрсеткіштері: 
көтермелеулерден; 
сыныптығынан; 
академиялық немесе ғылыми дəрежесі, ғылыми атағының болуынан; 
спорт дəрежесінің болуынан тұрады.
Қызметкердің бəсекеге қабілеттілігін анықтаған кезде ескерілетін жеке көрсеткіші «жаза-

лаулар» болып табылады.
14. Бəсекеге қабілеттілік көрсеткіштерін жіктеу. 
Маңыздылық дəрежесі бойынша бəсекеге қабілеттіліктің көрсеткіштері үш санатқа бөлінеді: 

базалық (барынша маңызды), маңызды жəне қосымша. 
Бəсекеге қабілеттілік көрсеткіштері оң жəне теріс болып бөлінеді. Теріс сипаттағы 

көрсеткіштерге «тиімділіктің қанағаттанарлықсыз көрсеткіші», «аттестаттаудың теріс 
қорытындысы», «кəсіби қызметтік жəне дене шынықтыру даярлығы бойынша сынақтарды 
тапсырудың теріс нəтижелері» жатады. Сондай-ақ, «жазалаулар» көрсеткіші теріс сипатта 
болады. 

Базалық (аса маңызды) көрсеткіштерге: 
білім деңгейі, құқық қорғау, арнаулы мемлекеттік органдарындағы жəне əскери қызметтегі, 

қызметтің жалпы өтілі; 
құқық қорғау, арнаулы мемлекеттік органдарындағы жəне əскери қызметтегі басқарушылық 

лауазымдардағы жұмыс өтілі; 
негізгі тиімділік көрсеткіші жатады.
Маңызды көрсеткіштерге: 
кəсіби қызметтік жəне дене шынықтыру даярлығының деңгейі;
аттестаттау нəтижелері;
көтермелеулер;
сыныптық жатады. 
Қосымша көрсеткіштерге: 
біліктілікті арттырудан өтуі;
спорт дəрежесі жатады. 
15. Бəсекеге қабілеттіліктің əрбір көрсеткішіне үлестік мəн беріледі. 
Бəсекеге қабілеттіліктің көрсеткіші мынадай формула бойынша есептеледі: 

БҚК = k1+ k2 + k3….

мұнда, БҚК – бəсекеге қабілеттіліктің көрсеткіші, 
k – бəсекеге қабілеттілік көрсеткішінің үлестік мəні.
16. Бəсекеге қабілеттіліктің базалық (аса маңызды) көрсеткіштерінің үлестік мəндері.
Білім деңгейі:
орта білім («k» үлестік мəні);
орта білімнен кейінгі білім («k» үлестік мəні);
жоғары білім («k» үлестік мəні);
жоғары білімнен кейінгі білім («k» үлестік мəні).
Құқық қорғау, арнаулы мемлекеттік органдарындағы, əскери қызметтегі жұмыс өтілі:
5 жылға дейін («k» үлестік мəні); 
5-тен 10 жылға дейін («k» үлестік мəні);
10-нан 20 жылға дейін («k» үлестік мəні);
20-дан 25 жылға дейін («k» үлестік мəні);
25 жылдан жоғары («k» үлестік мəні).
Құқық қорғау, арнаулы мемлекеттік органдарындағы, əскери қызметтегі басқарушылық 

лауазымдардағы жұмыс өтілі:
5 жылға дейін («k» үлестік мəні);
5-тен 10 жылға дейін («k» үлестік мəні);
10 жылдан жоғары («k» үлестік мəні).
Негізгі тиімділік көрсеткіші: 
тиімділіктің жоғары көрсеткіші («k» үлестік мəні);
тиімділіктің орташа көрсеткіші («k» үлестік мəні); 
тиімділіктің төмен көрсеткіші («-k» үлестік мəні).
17. Бəсекеге қабілеттіліктің маңызды көрсеткіштерінің үлестік мəндері.
Кəсіби қызметтік жəне дене шынықтыру даярлығының деңгейі: 
даярлықтың барлық түрлері бойынша белгіленген нормативтерді орындау («k» үлестік мəні);
даярлықтың бір немесе одан көп түрлері бойынша нормативтерді орындамау «– k».
Аттестаттау нəтижелері:
«атқаратын лауазымына сəйкес жəне кадр резервіне қоюға немесе жоғары тұрған 

лауазымға ұсынылады» аттестаттау қорытындысы бойынша тұжырымы («k» үлестік мəні);
 «атқаратын лауазымына сəйкес» аттестаттау қорытындысы бойынша тұжырымы («k» 

үлестік мəні);
аттестаттаудың теріс тұжырымдамасы («– k» үлестік мəні).
Көтермелеулер:
ІІО-ның уəкілетті басшылығымен жарияланған көтермелеу («k» үлестік мəні);
Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрімен немесе басқа мемлекеттік органының 

бірінші басшысымен жарияланған көтермелеу («k» үлестік мəні);
Қазақстан Республикасының мемлекеттік наградасы, сондай-ақ басқа мемлекеттің 

мемлекеттік наградасы («k» үлестік мəні).
Сыныптық:
2-сыныпты маман («k» үлестік мəні);
1-сыныпты маман («k» үлестік мəні);
1-сыныпты маман –тəлімгер («k» үлестік мəні).
Академиялық жəне ғылыми дəрежелер, ғылыми атақтар: 
«магистр» ғылыми дəрежесі («k» үлестік мəні);
«PhD докторы» академиялық дəрежесі, немесе «ғылым кандидаты» ғылым дəрежесі жəне 

(немесе) «доцент» («қауымдастырылған доцент») ғылыми атағы («k» үлестік мəні);
«ғылым докторы» ғылыми дəрежесі жəне (немесе) «профессор» ғылыми атағы («k» 

үлестік мəні).
18. Бəсекеге қабілеттіліктің қосымша көрсеткіштерінің үлестік мəндері. 
Біліктілікті арттыру: 
соңғы 3 жылда біліктілікті арттырудан өтуі («k» үлестік мəні).
Спорт дəрежесі:
«спорт шеберлігіне кандидаттан» төмен емес спорт дəрежесінің бар болуы («k» үлестік 

мəні).
19. Жазалаулардың үлестік мəндері:
ескерту («– k» үлестік мəні);
сөгіс («– k» үлестік мəні);
қатаң сөгіс («– k» үлестік мəні);
қызметке толық сəйкес еместігi туралы ескерту («– k» үлестік мəні);
атқаратын лауазымынан босату («– k» үлестік мəні);
арнаулы атағын, сыныптық шенiн немесе біліктілік сыныбын бiр сатыға төмендету («– k» 

үлестік мəні).
20. Бəсекеге қабілеттілік көрсеткіші қызметкерді бағалау сəтіндегі қызметтік рейтингін 

анықтайды.
Қызметкердің бəсекеге қабілеттілік көрсеткішін ІІО-ның кадр қызметі жыл сайын (ағымдағы 

жылдың төртінші тоқсанында) есептейді.
Бəсекеге қабілеттілік көрсеткіштерінің есебі осы Қағидаларға 9-қосымшаға сəйкес ІІО 

қызметкерінің бəсекеге қабілеттілігін бағалау парағында көрсетіледі. 
Əрбір көрсеткіш бойынша бəсекеге қабілеттіліктің көрсеткіштерін есептеген кезде тек бір 

ғана ұстанымы ескеріледі. Қызметкерде бəсекеге қабілеттіліктің бір көрсеткіші бойынша екі 
немесе одан көп ұстанымы болған жағдайда ең жоғары үлестік мəні бар ұстаным ескеріледі. 

21. Қызметкердің бəсекеге қабілеттілік көрсеткіші мансаптық өсу жəне жоғарылату үшін 
кадр резервіне қою өлшемшарттарының бірі болып табылады. Бəсекеге қабілеттілік көрсеткіші 
төмен тұрған лауазымнан жоғары тұрған деңгейдегі лауазымға қызмет бабымен жоғарылату 
талабы ретінде шығады. 

Қазақстан Республикасы ішкі істер органдары қызметкерлерінің кəсіби 
құзыреттерін, негізгі көрсеткіштерін жəне бəсекеге қабілеттілік көрсеткішінің есебін 

айқындау қағидалары мен əдістеріне 
 1-қосымша

ІІО қызметкерлері кəсіби құзыреттерінің тізбесі 
№ Құзыреттің 

атауы
Құзыреттің сипаттамасы

Орындаушылық құзыреттер
1 Кəсіби 

сауаттылық
ІІО-ның қызметін регламенттейтін нормативтік құқықтық актілерін білу 
жəне түсіну. 
Қызмет өткеру орны бойынша ІІО ведомствосының, бөлінісінің (қызметінің), 
мекемесінің қызметін регламенттейтін негізгі нормативтік құқықтық актілерін 
білу жəне түсіну.
Лауазымдық нұсқаулықтарға сəйкес лауазымдық міндеттерін білу жəне 
түсіну.
Лауазымдық міндеттерде көзделген іс-қимылдар мен іс-шараларды прак-
тикада тиімді жүзеге асыруды білу.
Құпиялылық режимінің талаптарын білу жəне түсіну. 
ІІО қызметкерінің қызметтік міндеттерін тиімді орындау үшін қажетті сауатты 
ауызша сөйлеу тілінің дағдыларын меңгеру. 
Атқарып отырған лауазымда іс қағаздарын тиімді жүргізу үшін қажетті жазба 
тілінің дағдыларын меңгеру. 
Қызметтік міндеттерді тиімді іске асыру үшін қажетті дұрыс жəне нақты 
шешімдерді уақтылы қабылдау қабілеті.
ІІО қызметкерінің қызметтік міндеттерін орындау үшін қажетті ақпараттық 
технологиялар саласындағы білімі мен машықтары. 

2 Кəсіби 
тəртіптілік 
(ұйымдас-
т ыруш-ы-
лық, орын-
даушылық)

ІІО қызметін ұйымдастыру саласындағы қызметтік регламенттерді, 
ережелерді, қағидаларды, нұсқаулықтарды, бұйрықтарды, жарғыларды жəне 
басқа да нормативтік құқықтық актілерді білу жəне дұрыс сақтау қабілеті.
Қызметтік міндеттерді сапалы, дəйекті жəне белгіленген мерзімде орын-
дау қабілеті.
Қызметтік міндеттің орындалуын сауатты жоспарлау, қызметтік уақытты 
тиімді, нəтижелі пайдалану қабілеті.
Қызметтегі жағдайдың өзгеруіне байланысты жұмыс жүктемесін бөлу жəне 
қайта бөлу (жұмыс жоспарын түзету) қабілеті. 
Мемлекеттік мүлікке қатысты ұқыптылығы. 

3 Сапаға 
бағдарлану

Қызметтік міндетті түсіну қабілеті.
Қызметтік міндетті орындау бағыты мен кезеңдерін анықтау қабілеті. 
Қызметтік міндеттің орындалуын жоспарлау қабілеті. 
Орындалатын қызметтік міндеттің мақсатына толық қол жеткізуді 
қамтамасыз ету қабілеті. 

4 Қызметтік 
міндетті 
орындау-
дағы 

ынтымақ-
тастық 

Қызметтік міндетті топпен (ұжыммен) орындауда қатысатын басқа 
қызметкерлер мен өз арасында бағыттарды жəне жұмыс учаскелерін дұрыс 
жəне тактикалық сауатты бөлу қабілеті. 
Қызметтік міндетті топпен (ұжыммен) орындау кезінде өз жұмыс учаскесінің 
көлемі мен шегін дұрыс анықтауды білу.
Қызметтік міндетті топпен (ұжыммен) орындау кезінде тактикалық сауатты 
ұйымдастыру жəне басқа қызметкерлермен байланыста болуды жəне өзара 
іс-қимыл жасасуды жүзеге асыру қабілеті.

5 Дене 
шынықтыру 

жəне 
жауынгерлік 
даярлық

Кəсіби міндеттерді орындау үшін қажетті дене жүктемелерін төзу қабілеті.
Қызметтік міндеттерін орындау үшін қажетті күрестің жауынгерлік 
тəсілдерінің техникасын жəне оларды қолдану дағдыларын (стандарттық 
жəне стандарттық емес қызметтік жағдайларда) меңгеру. 
Табельдік қызметтік қару-жарағының теориялық негіздерін (материалдық 
бөлігін) білу, оның техникалық пайдалану дағдыларын меңгеру.
Қызметтік міндеттерін орындау үшін қажетті табельдік қызметтік қару-
жарағының техникасын жəне оны қолдану дағдыларын (стандарттық жəне 
стандарттық емес қызметтік жағдайларда) меңгеру.
Қызметтік міндеттерін орындау үшін қажетті арнайы құралдардың теориялық 
негіздерін білу.
Қызметтік міндеттерін орындау үшін қажетті арнайы құралдардың техникасы 
мен қолдану дағдыларын (стандарттық жəне стандарттық емес қызметтік 
жағдайларда) меңгеру. 

6 Күйзеліске 
төзімділігі

Күйзеліс жүктемесіне ағзаны дайындаудың жəне оған қарсыласудың 
теориялық негіздерін білу. 
Күйзеліс жүктемесіне қарсыласу əдістемесі мен техникаларын меңгеру. 
Күйзелістен кейінгі құбылыстарын (күйзелістен кейінгі белгісін) алу 
əдістемесі мен техникаларын меңгеру.
Күрделі күйзеліс жағдайларында эмоцияларды бақылау, сана айқындығы 
мен жігерлік қабілеттерін сақтау қабілеті.

7 Ерекше 
жағдай-
ларын да 
қызмет 
өткерудің 
əзірлігі

Төтенше немесе соғыс жағдайларында, жаппай тəртіпсіздіктер бары-
сында, терроризмге қарсы операция жүргізу кезінде, қарулы жанжал 
жағдайларында ІІО-ның қызметін регламенттейтін нормативтік құқықтық 
актілерінің негізгі ережелерін білу жəне түсіну. 
Төтенше немесе соғыс жағдайларында, жаппай тəртіпсіздіктер бары-
сында, терроризмге қарсы операция жүргізу кезінде, қарулы жанжал жа-
ғдай ларында жауынгерлік қару-жарақтың жəне арнайы құралдардың тех-
никасының жəне оларды қолдану тактикасының теориялық негіздерін білу. 
Төтенше немесе соғыс жағдайларында, жаппай тəртіпсіздіктер бары-
сында, терроризмге қарсы операция жүргізу кезінде, қарулы жанжал 
жағдайларында ІІО, бөліністер мен қызметкерлердің жұмысының тактикалық 
негіздерін, тəсілдері мен əдістерін білу. 

8 Кəсіби 
əдептілік 
жəне 
ІІО-ның 
корпора -
тив тік 

мəдениетін 
ұстау-
шылық 

ІІО қызметкерлерінің Ар-намыс кодексінің (бұдан əрі – Ар-намыс кодексі) 
нормаларын білу жəне түсіну. 
Эмоциялық күрделі қызметтік жағдайларда байсалдылығын, тактикалығын 
жəне Ар-намыс кодексінің басқа да талаптарын (халыққа (арнайы кон-
тенгентке), əріптестеріне жəне басшылығына қатысты) көрсету қабілеті.
ІІО имидждік саясатының ережелерін білу жəне түсіну.
ІІО қызметтік этикасының, құпиялылық режимінің жəне имидждік саясатының 
талаптарын сақтай отырып, жалпы жəне арнайы қызметтік мəселелер 
бойынша халық өкілдерімен, арнайы контенгентпен ауызша байланыста 
болу (əңгімелесу) қабілеті. 

Басқарушылық құзыреттер
9 Мақсатты 

болжау 
(страте-
гиялық 
пайымы)

Құқық қорғау қызметі мен ІІО қызметінің саласына қатысты Мемлекет 
басшысының Қазақстан халқына жолдауларының ережелерін білу. 
Құқық қорғау жүйесінің жəне ІІО-ның даму стратегиясын анықтайтын, 
мемлекеттік бағдарламалардың, тұжырымдамалардың, доктриналардың 
жəне басқа да нормативтік құқықтық актілердің ережелерін білу.
Тиісті органның (қызметтің) жəне сеніп тапсырылған бөліністің жалпы 
ІІО жүйесін ұйымдастырудың жəне жұмыс істеудің нақты объективті 
кемшіліктерін анықтау қабілеті. 
Тиісті органның (қызметтің) жəне сеніп тапсырылған бөліністің кемшіліктерін 
жою жəне жалпы ІІО жүйесін ұйымдастыруды жəне жұмыс істеуді жетілдіру 
бойынша нақты жəне іс жүзіндегі шараларды ұсыну қабілеті. 

10 Бөліністегі 
(қызметтегі) 
жұмысты 
ұйымдас-
тыру 

Сеніп тапсырылған бөліністің қызметінің мақсаттарын, міндеттерін, функ-
цияларын жəне дамуының басымдылық бағыттарын білу. 
Сеніп тапсырылған бөліністің ұйымдастырушылық-штаттық құрылымы мен 
санын, бөліністегі қызметтік жүктеменің нақты көлемі мен сипаттамасын білу.
Сеніп тапсырылған бөлінісі қызметінің тиімділігіне кедергі болатын пробле-
малары мен кемшіліктерін білу. 
Сеніп тапсырылған бөліністің ұйымдастырушылық-штаттық құрылымы мен 
штаттық санын анықтау қабілеті.
Сеніп тапсырылған бөлінісіне бəсекеге қабілеттілігі бар кадрларды іріктеу 
қабілеті. 
Қарамағындағы қызметкерлерге лауазымдық міндеттерін тиімді орындау 
үшін олардың қажетті еңбек жағдайларын қамтамасыз ету қабілеті.
Өзі жəне орынбасарларының (басқарушылық функциясын орындайтын 
басқа қарамағындағы қызметкерлерінің) арасында функциялардың, 
міндеттердің жəне басқарушылық өкілеттіктерінің көлемін дұрыс анықтау 
жəне бөлу. 
Сеніп тапсырылған бөліністің қызметін, жұмыстың жеке учаскелеріндегі 
қызметін, жеке қарамағындағы (əрбір) қызметкердің қызметін дұрыс жəне 
тиімді жоспарлау қабілеті.
Əрбір қарамағындағы қызметкерге нақты жəне объективті орындалатын (іс 
жүзіндегі) қызметтік міндеттерді қоюды білу.
Тəн емес жəне тиімсіз міндеттерді (жұмыс учаскелерін) анықтауды жəне 
алып тастауды білу. 
Қарамағындағылардың  арасындағы  (қызметтік  міндеттері  мен 
функцияларының қайталануын қоспағанда) қызметтік жүктемені жəне 
жауапкершілік саласын дұрыс анықтауды жəне бөлуді білу.
Күрделі күтпеген қызметтік жағдайлар туындаған жағдайда қарамағындағы 
қызметкерлердің арасында қызметтік жүктемені тиімді қайта бөлуді білу. 
Қызметті атқарудың ерекше жағдайларында (төтенше немесе соғыс 
жағдайларында, жаппай тəртіпсіздіктер барысында, терроризмге қарсы опе-
рация жүргізу кезінде, қарулы жанжал жағдайларында) теориялық негіздерін 
білу жəне ІІО бөлінісінің қызметін ұйымдастырудың жəне басқарудың 
тактикалық дағдыларын меңгеру. 

11 Қарама-
ғын дағы 
қызмет-
кер лердің 
жұмысын 
бақылау 

Қарамағындағы қызметкерге қойылған қызметтік міндетті шешу шеңберінде 
(қойылған қызметтік міндеттер саласындағы құзыреті) орындауға тиіс бол-
жанатын жұмыс əдістерін, орындау тəсілдерін, сипаттамасын, мазмұнын, 
мақсатын жəне нəтижелерін білу. 
Сеніп тапсырылған бөлінісі қызметінің, əрбір жұмыс учаскесіндегі қызметінің 
жəне əрбір қарамағындағы қызметкердің жалпы қызметінің нақты жай-күйі 
мен тиімділік дəрежесі туралы ұдайы хабардарлықты қамтамасыз ете оты-
рып, бақылау іс-шараларын дұрыс жəне тиімді жоспарлауды білу. 
Бақылау іс-шаралары барысында жұмыстағы қателер мен кемшіліктерді, 
сондай-ақ осы қателердің сеніп тапсырылған бөліністің тиімділігін 
төмендетуге əсер ету сипаттамасы мен дəрежесін анықтау жəне оларды 
қарамағындағы қызметкерлерге дəлелдеу мен түсіндіру қабілеті. 
Ерекше жағдайларында қызмет өткерудің (төтенше немесе соғыс 
жағдайларында, жаппай тəртіпсіздіктер барысында, терроризмге қарсы 
операция жүргізу кезінде, қарулы жанжал жағдайларында) бөліністің жəне 
қарамағындағы қызметкерлердің жұмысын тиімді бақылау дағдыларын 
меңгеру.

12 Қара-
мағындағы 
қызмет-
кер лерді 
табысты 
қызметке 
ынталан-
дыру 

Сеніп тапсырылған бөліністің ұжымында орнықты оң моральдық-
психологиялық климаты үшін жағдайларды (шарттарды) туғызу жəне 
ұстау қабілеті. 
Қарамағындағы қызметкерлерге қатысты көтермелеулер мен тəртіптік жа-
заларды қолдану бойынша əділ жəне дəйекті шешімдер қабылдау қабілеті.
Оларды бұзған жағдайда қарамағындағы қызметкерлердің құқықтары мен 
заң мүдделерін уақтылы қорғау (сақтау) қабілеті.

Қазақстан Республикасы ішкі істер органдары қызметкерлерінің кəсіби 
құзыреттерін, негізгі көрсеткіштерін жəне бəсекеге қабілеттілік көрсеткішінің есебін 

айқындау қағидалары мен əдістеріне 
2-қосымша

ІІО-ға қызметке кандидаттардың кəсіби құзыреттерінің тізбесі 
№ Құзыреттің 

атауы
Құзыреттің сипаттамасы

1 Кəсіби 
сауаттылық

ІІО-ның қызметін регламенттейтін нормативтік құқықтық актілерін білу, 
түсіну. 
Құпиялылық режимінің талаптарын білу жəне түсіну.
Оқыту барысында алған білімдері мен машықтарын практикада қолдануды 
білу.
ІІО қызметкерінің қызметтік міндеттерін тиімді орындау үшін қажетті сауатты 
ауызша сөйлеу тілінің дағдыларын меңгеру.
Атқарып отырған лауазымда іс қағаздарын тиімді жүргізу үшін қажетті жазба 
тілінің дағдыларын меңгеру. 
ІІО қызметкерінің қызметтік міндеттерін орындау үшін қажетті ақпараттық 
технологиялар саласындағы білімі жəне дағдылары.

2 Тəртіптілік 
(ұйымдас-
тыру-
шылық, 
орын-

даушылық)

Қызметтік міндеттің орындалуын сауатты жоспарлау, қызметтік уақытты 
тиімді, нəтижелі пайдалану қабілеті.
 

3 Сапаға 
бағдарлану

Қызметтік міндетті түсіну қабілеті.
Іс-шараның мақсатына тиімді қол жеткізу үшін қажетті жəне жеткілікті 
қызметтік міндетті орындау бағыты мен кезеңдерін анықтау қабілеті. 

4 Ынтымақ-
тас тық

(қызметтік 
міндеттерді 
топпен 
орындау)

Қызметтік міндетті топпен (ұжыммен) орындауда қатысатын басқа 
қызметкерлер мен өз арасында бағыттарды жəне жұмыс учаскелерін дұрыс 
жəне тактикалық сауатты бөлу қабілеті.

5 Дене 
шынықтыру 

жəне 
жауынгерлік 
даярлық 

Кəсіби міндеттерді орындау үшін қажетті дене жүктемелерін төзу қабілеті.

6 Күйзеліске 
төзімділігі

Күрделі күйзеліс жағдайларында эмоцияларды бақылау, сана айқындығы 
мен жігерлі қабілеттерін сақтау қабілеті.

7 Ерекше 
жағдай-
ла рын да 
қызмет 
өткерудің 
əзірлігі

Төтенше немесе соғыс жағдайларында, жаппай тəртіпсіздіктер бары-
сында, терроризмге қарсы операция жүргізу кезінде, қарулы жанжал 
жағдайларында ІІО-ның қызметін регламенттейтін нормативтік құқықтық 
актілерін білу жəне түсіну. 
 

8 Кəсіби 
əдептілік 
жəне 
ІІО-ның 
корпор-
ативтік 

мəдениетін 
ұстау-
шылық

Ар-намыс кодексінің нормаларын білу жəне түсіну. 
Байсалдылығын, тактикалығын жəне Ар-намыс кодексінің басқа да талап-
тарын көрсету қабілеті.
ІІО қызметтік этикасының, құпиялылық режимінің жəне имидждік саясатының 
талаптарын сақтай отырып, жалпы жəне арнайы қызметтік мəселелер 
бойынша халық өкілдерімен, арнайы контенгентпен ауызша байланыста 
болу (əңгімелесу) қабілеті.

 Қазақстан Республикасы ішкі істер органдары қызметкерлерінің кəсіби 
құзыреттерін, негізгі көрсеткіштерін жəне бəсекеге қабілеттілік көрсеткішінің есебін 

айқындау қағидалары мен əдістеріне  
3-қосымша

Орындаушылық лауазымды атқарып отырған  ІІО қызметкерлерінің кəсіби 
құзыреттерінің үлгілік моделі 

№ Құзыреттің 
атауы

Құзыреттің сипаттамасы Қызметкерді (қызметке канди-
датты) құзыретке сəйкес келуіне 

тексеру нысаны 

Баға

Орындаушылық құзыреттер

1 Кəсіби 
сауаттылық

ІІО-ның қызметін регламент-
тейтін нормативтік құқықтық 
актілерін білу жəне түсіну. 

Қызмет өткеру орны бойынша 
ІІО ведомствосының, бөлінісінің 
(қызметін ің ) ,  мекемесін ің 
қызметін регламенттейтін нор-
ма тивтік құқықтық актілерін білу 
жəне түсіну.

Лауазымдық нұсқаулықтарға 
сəйкес лауазымдық міндеттерін 
білу жəне түсіну.

Лауазымдық  міндеттерде 
көзделген іс-қимылдар мен 
іс-шараларды тиімді жүзеге 
асыруды білу.

Құпиялылық режимінің талап-
тарын білу жəне түсіну.

ІІО қызметкерінің қызметтік 
міндеттерін тиімді орындау 
үшін қажетті сауатты ауызша 
сөйлеу тілінің дағдыларын 
меңгеру.

Конституцияның жəне ІІО қызметін 
регламенттейтін заңнама актілерінің 
ережелерін баяндау жəне түсіндіру. 
Бақылау сұрақтарына жауап беру. 
Тестілеуден өту.
 
Қызмет  өткеру  орны  бойынша 
ІІО ведомствосының, бөлінісінің 
(қызметінің), мекемесінің қызметін 
регламенттейтін нормативтік құқықтық 
актілерінің ережелерін баяндау жəне 
түсіндіру. Бақылау сұрақтарына жауап 
беру. Тестілеуден өту.

Лауазымдық нұсқаулықтарға сəйкес 
лауазымдық міндеттерін баяндау 
жəне түсіндіру. Бақылау сұрақтарына 
жауап беру. Тестілеуден өту.

Үлгісін жасап шығарған мысалында 
лауазымдық міндеттерде көзделген 
іс-қимылдар мен іс-шараларды прак-
тикада жүзеге асыру қабілетін көрсету. 
Үлгісін жасап шығарған мысалында 
қызметтік міндетті тиімді орындау 
үшін қажетті тəртіпті (алгоритмді), 
тактиканы жəне басқа да кəсіби іс-
қимылдарды орындау ерекшеліктерін 
баяндау жəне түсіндіру. 

«Мемлекеттік құпиялар туралы» 
Заңның жəне таратылуға шек телген 
құпия ақпаратпен жəне қызметтік 
ақпаратпен  айналысу  тəртібін 
регламенттейтін басқа да нормативтік 
құқықтық актілерін баяндау жəне 
түсіндіру. Бақылау сұрақтарына жа-
уап беру. Тестілеуден өту.

Əңгімелесу кезінде ауызша сөйлеу 
сөзінің дағдыларын көрсету.

(Жалғасы. Басы 21-бетте) 

(Жалғасы 23-бетте) 
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Атқарып отырған лауазымда 
іс қағаздарын тиімді жүргізу 
үшін қажетті жазба тілінің 
дағдыларын меңгеру. 

Қызметтік міндеттерді тиімді 
іске асыру үшін қажетті дұрыс 
жəне  нақты  шешімдерд і 
уақтылы қабылдау қабілеті.

ІІО қызметкерінің қызметтік 
міндет терін орындау үшін қажетті 
ақпараттық технологиялар са ла-
сындағы білімі жəне дағдылары.

Қызметтік жұмыс саласында жаз-
баша тапсырманы орындау не 
қызметкердің орындаған мəтіндері 
бар қызметтік материалдарды ұсыну.

Үлгісін жасап шығарған қызметтік 
ж а ғ д а йы  б о йы нша  ( т и і м д і 
шешімдерді  жедел  қабылдау 
бөлігіндегі) сұрақтарға жауап беру.

Ақпараттық-есептеуіш (компью-
терлік) техникамен жəне бағдарла-
малармен  жұмыс  дағдыларын 
практикалық көрсету. 

2 Кəсіби 
тəртіптілік 

(ұйым-
дасты-

рушылық, 
орынд-

аушылық)

ІІО қызметін ұйымдастыру 
сала сындағы қызметтік рег ла-
мент терді, ережелерді, қағи-
даларды, нұсқаулықтарды, 
бұйрықтарды, жарғыларды 
жəне басқа да нормативтік 
құқық тық актілерді білу жəне 
дұрыс сақтау қабілеті.

Қызметтік міндеттерді сапа-
лы, дəйекті жəне белгіленген 
мерзімде орындау қабілеті.

Қызметтік міндеттің орын-
далуын сауатты жоспарлау, 
қызметтік  уақытты  тиімді , 
нəтижелі пайдалану қабілеті.

Қызметтегі жағдайдың өз гер уі не 
байланысты жұмыс жүкте месін 
бөлу жəне қайта бөлу (жұмыс 
жоспарын түзету) қабілеті. 

Мемлекеттік мүлікке қатысты 
ұқыптылығы. 

ІІО қызметінің регламентін жəне 
ұйымдастыру мəселелерін анықтай-
тын ведомстволық нормативтік 
құқық тық актілердің мазмұны бойын-
ша сұрақтарға жауап беру. Осы 
нормативтік құқықтық актіле рін 
сақтау қабілеті сипаттайтын мате-
риал дардың негізінде тексеріледі.

Осы көрсеткішке сəйкес келуіне 
бағалау сипаттайтын материал-
дардың негізінде жүзеге асырылады.

Осы көрсеткішке сəйкес келуіне 
бағалау сипаттайтын материал-
дардың негізінде жүзеге асырылады.

Осы көрсеткішке сəйкес келуіне 
бағалау сипаттайтын материал-
дардың негізінде жүзеге асырылады.

Осы көрсеткішке сəйкес келуіне 
бағалау сипаттайтын материал-
дардың негізінде жүзеге асырылады.

3 Сапаға 
бағдарлану

Қызметтік  міндетті  түсіну 
қабілеті.

Қызметтік міндетті орындау 
бағыты мен кезеңдерін анықтау 
қабілеті.
Қызметтік міндеттің орындалу-
ын жоспарлау қабілеті. 

Орындалатын қызметтік мін дет-
тің мақсатына толық қол жет-
кізу ді қамтамасыз ету қабілеті. 

Үлгісін жасап шығарған қызметтік 
жағдайдың мысалында қызметтік 
міндеттің мақсаты мен мазмұнын 
баяндау жəне түсіндіру.

Үлгісін жасап шығарған қызметтік 
жағдайдың мысалында қызметтік 
міндеттің  орындалудың  негізгі 
бағыттарын, тəсілдері (əдістері) мен 
кезеңдерін баяндау жəне түсіндіру. 

Осы көрсеткішке сəйкес келуіне 
бағалау сипаттайтын материал-
дардың негізінде жүзеге асырылады.

4 Ынтымақ-
тастық 

(қызметтік 
міндеттерді 
топпен 
орындау)

Қызметтік міндетті топпен 
(ұжыммен) орындауда қатыса-
тын басқа қызметкерлер мен 
өз арасында бағыттарды жəне 
жұмыс  учаскелерін  дұрыс 
жəне тактикалық сауатты бөлу 
қабілеті. Қызметтік міндетті топ-
пен (ұжыммен) орындау кезінде 
өз жұмыс учаскесінің көлемі мен 
шегін дұрыс анықтауды білу.

Қызметтік міндетті  топпен 
(ұжыммен) орындау кезін де 
тактикалық сауатты ұйым дас-
тыру жəне басқа қызметкер-
лермен байланыста болуды 
жəне өзара іс-қимыл жасасуды 
жүзеге асыру қабілеті.

Үлгісін жасап шығарған қызметтік 
жағдайдың мысалында қызметкер-
лер  мен  өз  арасында  жұмыс 
учаскелері мен бағыттарын бөле 
отырып, топтық тапсырманы орында-
уды ұйымдастыру сызбасын баяндау 
жəне түсіндіру. Өз жұмыс учаскесінің 
көлемі мен мөлшерлерін түсіндіру, 
осы учаскені таңдау себептері мен 
мақсатқа сай екенін дəлелдеу.

Үлгісін жасап шығарған мысалын-
да топтық тапсырманы орындау 
кезіндегі топтың байланысы мен 
өзара іс-қимыл жасасуды ұйым-
дастыру сызбаларын баяндау жəне 
түсіндіру. 

5 Дене 
шынықтыру 

жəне 
жауынгерлік 
даярлық

Кəсіби міндеттерді орындау 
үшін қажетті дене жүктемелерін 
төзу қабілеті.
 

Қызметтік міндеттерін орындау 
үшін қажетті күрестің жауын-
герлік тəсілдерінің техникасын 
жəне оларды қолдану дағды-
ларын (стандарттық жəне стан-
дарт тық емес қызметтік жағдай-
лар да) меңгеру. 

Табельдік  қызметтік  қару-
жарағының теориялық негіз-
дерін (материалдық бөлігін) 
білу, оның техникалық пайдала-
ну дағдыларын меңгеру.

Қызметтік міндеттерін орын-
дау үшін қажетті табельдік 
қызметтік қару-жарағының 
техникасы  мен  қолдану 
дағдыларын (стандарттық жəне 
стандарттық емес қызметтік 
жағдайларда) меңгеру.

Қызметтік міндеттерін орын-
дау  үшін  қажетт і  арнайы 
құралдардың  теориялық 
негіздерін білу.

Қызметтік міндеттерін орын-
дау  үшін  қажетті  арнайы 
құралдардың техникасы мен 
қолдану дағдыларын (стан дарт-
тық жəне стандарттық емес қыз-
мет тік жағдайларда) меңгеру. 

Дене шынықтыру даярлығы бой-
ынша сынақтарды орындау (кəсіби 
қызметтік жəне дене шынықтыру 
даярлығын регламенттейтін ІІМ-нің 
нормативтік құқықтық актілеріне 
сəйкес бағаланады).

ІІО қызметінде қолданылатын күрестің 
əрбір жауынгерлік тəсілінің орын-
далуын көрсету (кəсіби қызмет тік 
жəне дене шынықтыру даяр лығын 
регламенттейтін ІІМ-нің норматив-
тік құқықтық актілеріне сəйкес 
бағаланады).

Табельдік қызметтік қару-жарағының 
теориялық  негіздері  бойынша 
(материалдық бөлігінің) Тестілеуден 
өту. жəне ауызша жауап беру. 
Табельдік қару-жарағын толық жəне 
толық емес бөлшектеу/жинақтау 
бойын  ша  бақылау  жаттығуды 
(нормативті) орындау. Қызметтік 
табельдік қару-жарағын тазалау 
жəне майлау дағдыларын көрсету. 

Табельдік қызметтік қару-жарағынан 
практикалық атыс бойынша бақылау 
жаттығуды  (нормативті) орын-
дау (кəсіби қызметтік жəне дене 
шынықтыру даярлығын регламент-
тейтін ІІМ-нің нормативтік құқықтық 
актілеріне сəйкес бағаланады).

ІІО-ның қару-жарағына қабылданған 
арнайы құралдардың теориялық 
негіздер бойынша Тестілеуден өту. 
жəне сұрақтарға ауызша жауап беру. 

ІІО-ның қару-жарағына қабылданған 
(стандарттық жəне стандарттық емес 
қызметтік жағдайлардың үлгісін жа-
сап шығарған) арнайы құралдарын 
қолдану əдістері мен тəсілдерін 
түсіндіру жəне көрсету.

6 Күйзеліске 
төзімділігі

Күйзеліс жүктемесіне ағзаны 
дайындаудың  жəне  оған 
қарсыласудың  теориялық 
негіздерін білу. Күйзеліс жүкте-
месіне қарсыласу əдістемесі 
мен техникасын меңгеру. 

Күйзелістен кейінгі құбылыс-
тарын (күйзелістен кейінгі 
белгісін) шешу əдістемесі мен 
техникасын меңгеру.

Күрделі күйзеліс жағдайларын-
да эмоцияларды бақылау, 
сана айқындығы мен жігерлі 
қабілеттерін сақтау қабілеті.

ІІО қызметкері ұсынған ағзаның 
күйзеліс жүктемесіне даярлаудың 
жəне күйзеліске қарсыласудың 
психо логиялық техниктерін, тəсіл-
дерін ,  əдістерін  баяндау  жəне 
түсіндіру. 

ІІО қызметкері ұсынған күйзелістен 
кейінгі құбылыстарын (күйзелістен 
кейінгі белгісін) шешудің психология-
лық техникаларын, тəсілдерін , 
əдістерін баяндау жəне түсіндіру.

Осы көрсеткішке сəйкес келуіне 
бағалау психофизиологиялық куəлан-
дыру жəне сипаттайтын материал дар 
негізінде жүзеге асырылады. 

7 Ерекше 
жағдай-
ларында 
қызмет 
өткерудің 
əзірлігі

Төтенше немесе соғыс жағдай-
ларында, жаппай тəртіпсіздіктер 
барысында, терроризмге қарсы 
операция жүргізу кезінде, қарулы 
жанжал жағдайларында ІІО-
ның қызметін регламенттейтін 
нормативтік құқықтық актілерін 
білу жəне түсіну. 
 

Төтенше немесе соғыс жағдай-
ларында, жаппай тəртіпсіздіктер 
барысында, терроризмге қарсы 
операция  жүргізу  кезінде , 
қарулы жанжал жағдайларында 
жауынгерлік қару-жарақтың жəне 
арнайы құралдардың техника-
сы мен қолдану тактикасының 
теориялық негіздерін білу. 

Төтенше немесе соғыс жағдай-
ларында, жаппай тəртіпсіз діктер 
барысында, терроризмге қарсы 
операция жүргізу кезінде, қарулы 
жанжал жағдайларында ІІО 
бөліністері мен қызметкер лерінің 
қызметінің тактикалық негіздерін, 
тəсілдері мен əдістерін білу. 

Төтенше немесе соғыс жағдай-
ларында, жаппай тəртіпсіздік тер 
барысында, терроризмге қарсы 
операция жүргізу кезінде, қарулы 
жанжал жағдайларында заңнама 
актілерінің ,  сондай-ақ  І ІО-ның 
қызметін регламенттейтін ІІМ-нің 
ведомстволық нормативтік құқықтық 
актілерін баяндау жəне түсіндіру.

Төтенше немесе соғыс жағдай-
ларында, жаппай тəртіпсіздіктер ба-
рысында, терроризмге қарсы опера-
ция жүргізу кезінде, қарулы жанжал 
жағдайларында жауынгерлік қару-
жарақтың жəне арнайы құралдардың 
техникасы мен қолдану тактикасы 
бойынша сұрақтарға жауап беру. 

Төтенше немесе соғыс жағдай-
ларында, жаппай тəртіпсіз діктер ба-
рысында, терроризмге қарсы опера-
ция жүргізу кезінде, қарулы жанжал 
жағдайларында ІІО бөліністері мен 
қызметкерлері қызметінің тактикасы 
бойынша сұрақтарға жауап беру. 

8 Кəсіби 
əдептілік 
жəне ІІО-
ның корпо-
ративтік 

мəдениетін 
ұстау-
шылық 

Ар-намыс кодексінің нормала-
рын білу жəне түсіну. 

Эмоциялық күрделі қызметтік 
жағдайларда байсалдылығын, 
тактикалығын жəне Ар-намыс 
кодексінің басқа да талаптарын 
(халыққа (арнайы контенгентке), 
əріптестеріне жəне басшылығына 
қатысты) көрсету қабілеті.

І ІО  имидждік  саясатының 
ережелерін білу жəне түсіну.

ІІО қызметтік этикасының, 
құпиялылық режимінің жəне 
имидждік саясатының талапта-
рын сақтай отырып, жалпы жəне 
арнайы қызметтік мəселелер бой-
ынша халық өкілдерімен, арнайы 
контенгентпен ауызша байланы-
ста болу (əңгімелесу) қабілеті. 

Ар-намыс кодексінің ережелерін ба-
яндау жəне түсіндіру.

Осы көрсеткішке сəйкес келуіне 
бағалау  психофизиологиялық 
куəлан дыру жəне сипаттайтын 
мате риал  д ар негізінде жүзеге асы-
рылады. 

ІІО имидждік саясатының мазмұны, 
маңызы, мақсаттары мен міндеттері 
туралы сұрақтарға жауап беру. 

Жұртшылық  өк іл ін ің  (арнайы 
контенгенттің) мінез-құлқын еліктей-
тін лауазымды адамның сұрақтарына 
жауап беру.

Жалпы баға: сандық жəне пайыздық мəнінде
Қазақстан Республикасы ішкі істер органдары қызметкерлерінің кəсіби 

құзыреттерін, негізгі көрсеткіштерін жəне бəсекеге қабілеттілік көрсеткішінің есебін 
айқындау қағидалары мен əдістеріне 

 4-қосымша

Басқарушылық лауазымды атқарып отырған ІІО  қызметкерлерінің кəсіби 
құзыреттерінің үлгілік моделі 

№ Құзыреттің 
атауы

Құзыреттің сипаттамасы Қызметкерді (қызметке канди-
датты) құзыретке сəйкес келуіне 

тексеру нысаны 

Баға

Орындаушылық құзыреттер
1 Кəсіби 

сауат-
тылығы

ІІО-ның қызметін регламент-
тейтін нормативтік құқықтық 
актілерін білу жəне түсіну. 

Қызмет  өткеру  орны  бой-
ынша ІІО ведомствосының, 
бөл ін і с ін ің  (қызмет ін ің ) , 
мекемесінің қызметін регла-
мент тейтін нормативтік құқық-
тық актілерін білу жəне түсіну.

Лауазымдық нұсқаулықтарға 
сəйкес лауазымдық міндет-
терін білу жəне түсіну.
 

Лауазымдық  міндеттерде 
көздел ген іс-қимылдар мен 
іс-шара ларды тиімді жүзеге 
асыруды білу.

Құпиялылық режимінің талап-
тарын білу жəне түсіну.

ІІО қызметкерінің қызметтік 
міндеттерін тиімді орындау үшін 
қажетті сауатты ауызша сөйлеу 
тілінің дағдыларын меңгеру.
 отырған  лауазымда  і с 
қағаздарын тиімді жүргізу 
үшін қажетті жазба тілінің 
дағдыларын меңгеру.

Конституцияның жəне ІІО қызметін 
регламенттейтін заңнама актілерінің 
негізгі ережелерін баяндау жəне 
түсіндіру. Бақылау сұрақтарына жа-
уап беру. Тестілеуден өту. 
 
Қызмет өткеру орны бойынша ІІО 
ведом ство сының, бөлінісінің (қыз-
метінің), мекемесінің қызметін регла-
менттейтін нормативтік құқықтық 
актілерінің ережелерін баяндау жəне 
түсіндіру. Бақылау сұрақтарына жау-
ап беру. Тестілеуден өту.
 
Лауазымдық нұсқаулықтарға сəйкес 
лауазымдық міндеттерді баяндау 
жəне түсіндіру. Бақылау сұрақтарына 
жауап беру. Тестілеуден өту.

Үлгісін жасап шығарған қызметтік 
жағдайдың мысалында лауазымдық 
міндеттерде көзделген іс-қимылдар 
мен іс-шараларды практикада жүзеге 
асыру қабілетін көрсету. Үлгісін жасап 
шығарған қызметтік жағдай дың мыса-
лында қызметтік міндетті тиімді орын-
дау үшін қажетті тəртіпті (алгоритмді), 
тактиканы жəне басқа да кəсіби іс-
қимылдарды орындау ерекшеліктерін 
баяндау жəне түсіндіру. 

«Мемлекеттік құпиялар туралы» Заң-
ның жəне таратылуға шектелген құ пия 
ақпаратпен жəне қызметтік ақпа рат пен 
айналысу тəртібін регла мент тей тін бас-
қа да нормативтік құқықтық акті ле рін 
баяндау жəне түсіндіру. Бақылау сұ рақ -
тарына жауап беру. Тестілеуді тапсыру.

Əңгімелесу кезінде ауызша сөйлеу 
сөзінің дағдыларын көрсету.

Қызметтік жұмыс саласында жаз-
баша  тапсырманы  орындау  не 
қызметкердің орындаған мəтіндері 
бар қызметтік материалдарды ұсыну.

Қызметтік міндеттерді тиімді 
іске асыру үшін қажетті дұрыс 
жəне  нақты  шешімдерд і 
уақтылы қабылдау қабілеті.

ІІО қызметкерінің қызметтік мін-
деттерін орындау үшін қажет ті 
ақпараттық технологиялар сала-
сындағы білімі жəне дағдылары.

Үлгісін жасап шығарған қызметтік 
ж а ғ д а й ы  б о й ы нш а  ( т и і м д і 
шешімдерд і  жедел  қабылдау 
бөлігіндегі) сұрақтарға жауап беру.

Ақпараттық-есептеуіш 
(компьютерлік )  техникасымен 
жəне бағдарламаларымен жұмыс 
дағдыларын практикалық көрсету.

2 Кəсіби 
тəртіптілік 
(ұйымдас-
тырушылық, 
орындау-
шылық)

ІІО қызметін ұйымдастыру 
саласындағы қызметтік рег ла -
менттерді, ережелерді, қағи-
даларды, нұсқаулықтарды, 
бұй рық тарды, жарғыларды 
жəне басқа да нормативтік 
құқық тық актілерді білу жəне 
сақтау қабілеті.

Қызметтік міндеттерді сапа-
лы, дəйекті жəне белгіленген 
мерзімде орындау қабілеті.

Қызметтік міндеттің орын-
далуын сауатты жоспарлау, 
қызметтік уақытты  тиімді , 
нəтижелі пайдалану қабілеті.

Қызметтегі жағдайдың өзге руі-
не байланысты жұмыс жүкте-
месін бөлу жəне қайта бөлу (жұ-
мыс жоспарын түзету) қабілеті. 

Мемлекеттік мүлікке қатысты 
ұқыптылығы. 

ІІО қызметінің регламентін жəне 
ұйымдастыру мəселелерін анық-
тайтын ведомстволық норма тив-
тік құқықтық актілердің мазмұны 
бойын ша сұрақтарға жауап беру. 
Осы нормативтік құқықтық акті лерін 
сақтау қабілеті сипаттайтын мате-
риал дардың негізінде тексеріледі.

Осы көрсеткішке сəйкес келуіне 
бағалау сипаттайтын материал-
дардың негізінде жүзеге асырылады.

Осы көрсеткішке сəйкес келуіне 
бағалау сипаттайтын материал-
дардың негізінде жүзеге асырылады.

Осы көрсеткішке сəйкес келуіне 
бағалау сипаттайтын материал-
дардың негізінде жүзеге асырылады.

Осы көрсеткішке сəйкес келуіне 
бағалау сипаттайтын материал-
дардың негізінде жүзеге асырылады. 

3 Сапаға 
бағдарлану

Қызметтік  міндетті  түсіну 
қабілеті.

Қызметтік міндетті орындау 
бағы ты мен кезеңдерін анық тау 
қабі леті. Қызметтік міндет тің 
орын далуын жоспарлау қабілеті. 

Орындалатын қызметтік мін-
деттің мақсатына толық қол жет-
кізуді қамтамасыз ету қабілеті.

Үлгісін жасап шығарған қызметтік 
жағдайдың мысалында қызметтік 
міндеттің мақсаты мен мазмұнын 
баяндау жəне түсіндіру.

Үлгісін жасап шығарған қызметтік 
жағдайдың мысалында қызметтік 
міндеттің  орындалудың  негізг і 
бағыттарын, тəсілдері (əдістерін) мен 
кезеңдерін баяндау жəне түсіндіру. 

Осы көрсеткішке сəйкес келуіне 
бағалау сипаттайтын материал дар-
дың негізінде жүзеге асырылады.

4 Ынтымақ-
тастық 

(қызметтік 
міндеттерді 
топпен 
орындау)

Қызметтік міндетті топпен 
(ұжыммен) орындауда қатыса-
тын басқа қызметкерлер мен 
өз арасында бағыттарды жəне 
жұмыс учаскелерін дұрыс 
жəне тактикалық сауатты бөлу 
қабілеті. Қызметтік міндет ті топ-
пен (ұжыммен) орын дау кезінде 
өз жұмыс учаскесі нің көлемі мен 
шегін дұрыс анықтауды білу.

Қызметтік міндетті топпен 
(ұжыммен) орындау кезін де 
тактикалық сауатты ұйым-
дастыру жəне басқа қызмет-
керлермен өзара іс-қимыл жа-
сасуды жүзеге асыру қабілеті.

Үлгісін жасап шығарған қызметтік 
жағдайдың мысалында қызмет-
керлер мен өз арасында жұмыс 
учаскелері мен бағыттарын бөле 
отырып, топтық тапсырманы орында-
уды ұйымдастыру сызбасын баяндау 
жəне түсіндіру. Өз жұмыс учаскесінің 
көлемі мен мөлшерлерін түсіндіру, 
осы учаскені таңдау себептері мен 
мақсатқа сай екенін дəлелдеу.

Үлгісін жасап шығарған қызметтік 
жағдайдың мысалында топтық тап-
сырманы орындау кезіндегі топтың 
байланысы мен өзара іс-қимыл жа-
сасуды ұйымдастыру сызбаларын 
баяндау жəне түсіндіру. 

5 Дене 
шынықтыру 

жəне 
жауынгерлік 
даярлық

Кəсіби құзыреттерді орындау 
үшін қажетті дене жүктемелерін 
төзу қабілеті.

Қызметтік міндеттерін орын-
дау  үшін  қажетті  күрестің 
жауынгерлік тəсілдерінің тех-
никасын жəне оларды қолдану 
дағдыларын (стандарттық жəне 
стандарттық емес қызметтік 
жағдайларда) меңгеру. 

Табельдік қызметтік қару-
жарағының теориялық негіз-
дерін (материалдық бөлігін) 
білу, оның техникалық пай-
далану дағдыларын меңгеру.

Қызметтік міндеттерін орын-
дау үшін қажетті табельдік 
қызметтік қару-жарағының 
техникасы  мен  қолдану 
дағдыларын  (стандарттық 
жəне стандарттық емес қыз-
мет тік жағдайларда) меңгеру.

Қызметтік міндеттерін орындау 
үшін қажетті арнайы құрал дар-
дың теориялық негіздерін білу.

Қызметтік міндеттерін орындау 
үшін қажетті арнайы құралдар-
дың техникасы мен қолдану 
дағды  ларын  (стандарт  т ық 
жəне стандарт тық емес қыз-
мет тік жағдайларда) меңгеру. 

Дене шынықтыру даярлығы бойын-
ша сы нақ тарды орындау (кəсіби қыз -
мет  тік жəне дене шынықтыру даяр-
лы  ғын регламенттейтін ІІМ-нің нор-
ма тив  тік құқықтық актілеріне сəйкес 
бағаланады).

ІІО қызметінде қолданылатын күрес-
тің əрбір жауынгерлік тəсілінің орын-
далуын көрсету (кəсіби қызмет тік 
жəне дене шынықтыру даярлығын 
регла менттейтін ІІМ-нің нормативтік 
қ ұ қық  тық  а к т і лер і не  сəй кес 
бағаланады).

Табельдік қызметтік қару-жарағының 
теориялық  негіздері  бойынша 
(материалдық бөлігінің) тестілеуден 
өту  жəне  ауызша  жауап  беру . 
Табельдік қару-жарағын толық жəне 
толық емес бөлшектеу/жинақтау 
бойынша бақылау жаттығуды (нор-
мативтерді) орындау. Қызметтік 
табельдік қару-жарағын тазалау 
жəне майлау дағдыларын көрсету. 

Табельдік қызметтік қару-жарағынан 
практикалық атыс бойынша (бақылау 
жаттығуды (норматив терді) орын-
дау (кəсіби қызметтік жəне дене 
шынықтыру даярлығын регла мент-
тей тін ІІМ-нің нормативтік құқықтық 
актілеріне сəйкес бағаланады).

ІІО-ның қару-жарағына қабылданған 
арнайы құралдардың теориялық 
негіздер бойынша тестілеуден өту, 
сұрақтарға ауызша жауап беру. 

ІІО-ның қару-жарағына қабылданған 
(стандарттық жəне стандарттық емес 
қызметтік жағдайлардың үлгісін жа-
сап шығарған) арнайы құралдарын 
қолдану əдістері мен тəсілдерін 
түсіндіру жəне көрсету.

6 Күйзеліске 
төзімділігі

Күйзеліс жүктемесіне ағзаны 
дайындаудың  жəне  оған 
қарсыласудың  теориялық 
нег із  дерін  білу .  Күйзеліс 
жүктемесіне қарсыласу əдісте-
месі мен техникасын меңгеру. 

Күйзелістен кейінгі құбылыс-
тарын (күйзелістен кейінгі 
белгісін) шешу əдісте месі мен 
техникасын меңгеру.

Күрделі  күйзеліс  жағдай-
ларында эмоцияларды бақы-
лау, сана айқындығы мен жігер-
лі қабілеттерін сақтау қабілеті.

ІІО қызметкері ұсынған ағзаның 
күйзеліс жүктемесіне даярлаудың 
жəне күйзеліске қарсыласудың 
психо логиялық техниктерін, тəсіл-
дерін ,  əдістерін  баяндау  жəне 
түсіндіру. 

ІІО қызметкері ұсынған күйзелістен 
кейінгі құбылыстарды (күйзелістен 
кейінгі белгісін) шешудің психология-
лық  техникаларын ,  тəсілдерін , 
əдістерін баяндау жəне түсіндіру.

Осы көрсеткішке сəйкес келуіне 
бағалау  психофизиологиялық 
куəландыру жəне сипаттайтын мате-
риалдар негізінде жүзеге асырылады. 

7 Ерекше 
жағдай-
ларында 
қызмет 
өткерудің 
əзірлігі

Төтенше немесе соғыс жағдай-
ларында, жаппай тəртіп сіздіктер 
барысында, тер роризм ге қарсы 
операция жүргізу кезінде, қарулы 
жан жал жағдайларында ІІО-
ның қыз метін регламенттейтін 
норматив тік құқықтық актілерін 
білу жəне түсіну. 
 
Төтенше немесе соғыс жағдай-
ларында, жаппай тəртіпсіз-
діктер барысында, терроризмге 
қарсы операция жүргізу кезінде, 
қарулы жанжал жағдай ларында 
жауынгерлік қару-жарақтың 
жəне арнайы құралдардың 
техникасының жəне олар-
ды қолдану тактика сының 
теориялық негіздерін білу. 

Төтенше  немесе  со ғыс 
жағдайларында ,  жаппай 
тəртіпсіздіктер барысында, 
терроризмге қарсы операция 
жүргізу кезінде, қарулы жанжал 
жағдайларында ІІО бөліністері 
мен қызметкерлерінің қызметі-
нің тактикалық негіздерін, 
тəсілдері мен əдістерін білу. 

Төтенше немесе соғыс жағдай ларын-
да, жаппай тəртіпсіз діктер бары -
сында, терроризмге қарсы опера-
ция жүргізу кезінде, қару лы жан жал 
жағдайларында заңна ма актілері нің, 
сондай-ақ ІІО-ның қыз метін регла мент-
тейтін нормативтік құқықтық актілерін 
баяндау жəне түсіндіру.

Төтенше немесе соғыс жағдай-
ларында, жаппай тəртіпсіз діктер 
барысында, терроризмге қарсы опе-
рация жүргізу кезінде, қарулы жанжал 
жағдайларында жауынгерлік қару-
жарақтың жəне арнайы құралдардың 
техникасы жəне оларды қолдану 
тактикасы бойынша сұрақтарға 
жауап беру. 

Төтенше немесе соғыс жағдай-
ларында, жаппай тəртіпсіздіктер 
барысында, терроризмге қарсы опе-
рация жүргізу кезінде, қарулы жанжал 
жағдайларында ІІО бөліністері мен 
қызметкерлері қызметінің тактикасы 
бойынша сұрақтарға жауап беру. 

8 Кəсіби 
əдептілік 
жəне ІІО-
ның корпо-
ративтік 

мəдениетін 
ұстаушылық 

Ар-намыс кодексінің нормала-
рын білу жəне түсіну. 

Эмоциялық күрделі қызметтік 
жағдайларда байсалдылығын, 
тактикалығын жəне Ар-намыс 
кодексінің басқа да талаптарын 
(халыққа (арнайы контенгент ке), 
əріптестеріне жəне басшы лығына 
қатысты) көрсету қабілеті.

І ІО  имидждік  саясатының 
ережелерін білу жəне түсіну.

ІІО қызметтік этикасының, 
құпиялылық режимінің жəне 
имидждік саясатының талап-
тарын сақтай отырып, жал-
пы жəне арнайы қызметтік 
мəселелер бойынша халық 
өкілдерімен, арнайы контен-
гентпен ауызша байланыста 
болу (əңгімелесу) қабілеті. 

Ар-намыс кодексін баяндау жəне 
түсіндіру.

Осы көрсеткішке сəйкес келуіне 
бағалау  психофизиологиялық 
куəлан дыру жəне сипаттайтын ма-
териалдар негізінде жүзеге асы-
рылады. 

ІІО имидждік саясатының мазмұны, 
маңызы, мақсаттары мен міндеттері 
туралы сұрақтарға жауап беру. 

Жұртшылық  өк іл ін ің  (арнайы 
контенгенттің) мінез-құлқын еліктей-
тін лауазымды адамның сұрақтарына 
жауап беру.

Басқарушылық құзыреттер
9 Мақсатты 

болжау 
(страте-
гиялық 
пайымы)

Құқық қорғау қызметі мен ІІО 
қызметінің саласына қатысты 
Мемлекет басшысының Қазақ-
стан халқына Жолдау лары ның 
ережелерін білу. 

Құқық қорғау жүйесінің жəне ІІО-
ның даму стратегиясын анық-
тайтын мемлекеттік бағ дар -
ламаларының, тұжы рым  дама-
лары  ның, доктрина ларының 
жəне басқа да норма тивтік құқық-
тық акті лерінің ережелерін білу.

Тиісті органның (қызметтің) 
жəне  сеніп  тапсырылған 
бөліністің жалпы ІІО жүйесін 
ұйымдастырудың жəне жұмыс 
істеудің  нақты  объективті 
кемшіліктерін анықтау қабілеті. 

Тиісті органның (қызметтің) жəне 
сеніп тапсырылған бөліністің 
кемшіліктерін жою жəне жалпы 
ІІО жүйесін ұйымдастыруды 
жəне жұмыс істеуді жетілдіру 
бойынша нақты жəне іс жүзіндегі 
шараларды ұсыну қабілеті. 

Құқық  қорғау  қызметі  мен  І ІО 
қызметін ің  саласына  қатысты 
Мемлекет басшысының Қазақстан 
халқына Жолдауларының негізгі 
ережелерін баяндау жəне түсіндіру. 
Бақылау сұрақтарына жауап беру. 

Құқық қорғау жүйесінің жəне ІІО-
ның даму стратегиясын анықтайтын 
мемлекеттік бағдарламалардың, 
тұжырымдамалардың, доктриналар-
дың жəне басқа да нормативтік 
құқықтық актілердің мазмұны бойын-
ша сұрақтарға жауап беру. 

Тиісті органның (қызметтің) жəне сеніп 
тапсырылған бөліністің жалпы ІІО 
жүйесін ұйымдастырудың жəне жұмыс 
істеудің нақты объективті кемшіліктерін 
баяндау, түсіндіру жəне дəлелдеу. 
Бақылау сұрақтарына жауап беру.

Тиісті органның (қызметтің) жəне 
сеніп  тапсырылған  бөлін іст ің 
кемшіліктерін жою жəне жалпы ІІО 
жүйесін ұйымдастыруды жəне жұмыс 
істеуді жетілдіру бойынша нақты 
жəне іс жүзіндегі шараларды баян-
дау, түсіндіру жəне дəлелдеу.

10 Сеніп тапсырылған бөліністің 
дамуының басымдылық бағыт-
тарын, мақсаттарын, міндет-
терін жəне функцияларын білу. 

Сеніп тапсырылған бөлінісін дегі 
ұйымдастырушылық-штат тық 
құ рылы мы мен санын, бө ліністегі 
қызметтік жүктеменің нақты 
көлемі мен сипаттамасын білу.

Сеніп тапсырылған бөлінісі 
қызметінің тиімділігіне кедергі 
болатын проблемалары мен 
кемшіліктерін білу. 

Сеніп тапсырылған бөлінісінің 
ұйымдастырушылық-штаттық 
құрылымы мен штаттық санын 
дұрыс анықтау қабілеті.

Сеніп тапсырылған бөлінісіне 
бəсекеге қабілеттілігі бар кад-
рларды іріктеу қабілеті. 

Қарамағындағы қызметкер-
лерге лауазымдық міндеттерін 
тиімді орындау үшін олардың 
қажетті еңбек жағдайларын 
қамтамасыз ету қабілеті. 

Сеніп тапсырылған бөлінісінің даму 
функциялары мен басымдылық 
бағыттарын, қызметтің мақсаттарын, 
міндеттерін баяндау жəне түсіндіру. 
Бақылау сұрақтарына жауап беру. 

Сеніп тапсырылған бөлінісіндегі 
ұйымдастырушылық-штаттық құры-
лы мы мен саны, бөліністегі қызмет тік 
жүктеменің нақты көлемі мен сипат-
тамасы бойынша баяндама. 

Сеніп тапсырылған бөлінісі қыз-
метінің тиімділігіне кедергі бола-
тын  негізгі  проблемалары  мен 
кемшіліктерін баяндау жəне түсіндіру. 
Бақылау сұрақтарына жауап беру. 

Сеніп тапсырылған бөліністің ұйым-
дастыру шылық-штаттық құрылы мы 
мен штаттық санын өзгерту (жетіл-
діру) бойынша ұсыныстардың негіз-
демесі. Осындай ұсыныстар болмаған 
жағдайда қолда бар бөліністің ұйымдас-
тырушылық-штаттық құрылымы мен 
штаттық санының тиімділігін дəлелдеу.

Сеніп тапсырылған бөлінісіне кад-
рларды іріктеу принциптері мен 
өлшемдерін дəлелдеу. 

Осы  көрсеткішке  сəйкес  келуі-
н е  б а ғ а л а у  с и п а т т а й т ы н 
материалдардың жəне қарамағын-
дағы қызметкерлердің анонимдік 
жауап алу нəтижелерінің талдауы 
негізінде жүзеге асырылады.

Бөліністегі 
(қызметтегі) 
жұмысты 
ұйымдас-
тыру 

Өзі жəне орынбасарларының 
(басқарушылық функциясын 
орындайтын басқа қара мағын-
дағы қызметкерлерінің) ара-
сында функциялардың, міндет-
тердің жəне басқарушылық 
өкілеттіктерінің көлемін дұрыс 
анықтау жəне бөлу.
 
Сеніп тапсырылған бөлінісінің 
қызметін ,  жұмыстың  жеке 
учаскелеріндегі  қызметті , 
жеке қарамағындағы (əрбір) 
қызметкердің қызметін дұрыс 
жəне тиімді жоспарлау қабілеті.

Əрбір қарамағындағы қызмет-
керге нақты жəне объективті 
орындалатын (іс жүзіндегі) қыз-
меттік міндеттерді қоюды білу.

Тəн емес жəне тиімсіз міндет-
терді (жұмыс учаске лерін) 
анық тауды жəне алып таста-
уды білу.

Қарамағындағылардың ара сын-
дағы (қызметтік міндеттері мен 
функцияларының қайта лануын 
қоспағанда) қызмет тік жүктемені 
жəне жауапкершілік саласын 
дұрыс анықтауды жəне бөлуді 
білу. Күрделі күтпеген қызметтік 
жағдалардың туындаған кезде 
қарамағындағы қызметкерлердің 
арасында қызметтік жүктемені 
тиімді қайта бөлуді білу.
 
Ерекше жағдайларында (төтен-
ше немесе соғыс жағ дай ла-
рында, жаппай тəр тіпсіз діктер 
бары сында, тер роризм ге қарсы 
операция жүргізу кезінде, қарулы 
жанжал жағдайларында) қызмет 
өткерудің теориялық негіздерін 
білу жəне ІІО бөлінісінің қыз-
ме тін ұйымдастырудың жəне 
басқарудың тактикалық дағды-
ларын меңгеру. 

О с ы  к ө р с е т к і ш к е  с ə й к е с 
келу іне  бағалау  сипаттайтын 
материалдардың жəне қарама-
ғындағы қызметкерлердің анонимдік 
жауап алу нəтижелерінің талдауы 
негізінде жүзеге асырылады. 

Осы көрсеткішке сəйкес келуіне 
бағалау тексерілетін жоспарларды 
жəне бөлініс қызметінің тиімділігі 
нəтижелерін зерделеу негізінде, 
сондай-ақ сипаттай тын мате риал-
дардың жəне қарама ғын дағы қызмет-
керлердің анонимдік жауап алу 
нəтижелерінің талдауы негізінде 
жүзеге асырылады.

Осы көрсеткішке сəйкес келуіне 
бағалау сипаттайтын материал-
дардың  жəне  қарамағын  дағы 
қызметкерлердің анонимдік жауап 
алу нəтижелерінің талдауы негізінде 
жүзеге асырылады. 

Осы көрсеткішке сəйкес келуіне 
бағалау сипаттайтын материал-
дардың жəне қарамағын дағы қыз-
меткерлердің анонимдік жауап алу 
нəтижелерінің талдауы негізінде 
жүзеге асырылады. 

Осы  көрсеткішке  сəйкес  келуі-
не  бағалау  сипаттайтын  мате-
риалдардың жəне қарамағындағы 
қызметкерлердің анонимдік жауап 
алу нəтижелерінің талдауы негізінде 
жүзеге асырылады. 
 

Ерекше жағдайларында қызмет 
өткерудің (төтенше немесе соғыс 
жағдайларында, жаппай тəртіп сіздіктер 
барысында, терроризмге қарсы опе-
рация жүргізу кезінде, қарулы жанжал 
жағдайларында) ІІО бөлінісінің қызметін 
ұйымдастыру жəне басқару тактикасы 
бойынша сұрақтарға жауап беру. 

11 Қара-
мағындағы 
қызметкер-
лердің 

жұмысын 
бақылау 

Қарамағындағы қызметкерге 
қойылған қызметтік міндетті 
шешу шеңберінде (қойылған 
қызметтік міндеттер саласын-
дағы құзыреті) орындауға тиіс 
болжанатын жұмыс əдістерін, 
орындау тəсілдерін, сипатта-
масын, мазмұнын, мақсатын 
жəне нəтижелерін білу. 

Сеніп тапсырылған бөлінісі 
қызметінің, əрбір жұмыс учаске-
сіндегі қызметінің жəне əрбір 
қарамағындағы қызметкердің 
жалпы қызметінің нақты жай-
күйі мен тиімділік дəрежесі ту-
ралы ұдайы хабардарлықты 
қамтамасыз ете отырып, бақы-
лау іс-шараларын дұрыс жəне 
тиімді жоспарлауды білу. 

Бақылау іс-шаралары бары-
сында жұмыстағы қателер мен 
кемшіліктерді, сондай-ақ осы 
қателердің сеніп тапсырылған 
бөліністің тиімділігін төменде-
туге əсер ету сипаттамасы мен 
дəрежесін анықтау жəне оларды 
қарамағындағы қызметкер лерге 
дəлелдеу жəне түсіндіру қабілеті.

Ерекше жағдайларында қызмет 
өткерудің (төтенше немесе 
соғыс жағдайларында, жап-
пай тəртіпсіздіктер барысында, 
терроризмге қарсы опера ция 
жүргізу кезінде, қарулы жан-
жал жағдайларында) бөлініс тің 
жəне қарамағындағы қызмет-
керлердің қызметін тиімді бақы-
лау дағдыларын меңгеру. 

Қарамағындағы қызметкерлердің кəсіби 
құзыреттері саласындағы сұрақтарға жа-
уап беру; нақты қызметтік міндеттердің 
мысалында (қарамағындағы қызмет-
керлер орындауға міндетті) оларды 
орындау бойынша іс-қимылдарының 
мазмұны мен тəртібін, бақылаудың 
күтілетін нəтижелері мен нысандарын 
(тəсілдерін) түсіндіру. 

Үлгісін жасап шығарған мысалын-
да бақылау іс-шаралар жоспарын 
жасау.

Осы көрсеткішке сəйкес келуіне 
бағалау сипаттайтын материал-
дардың  жəне  қарама  ғындағы 
қызметкерлердің анонимдік жауап 
алу нəтижелерінің талдауы негізінде 
жүзеге асырылады.

Ерекше жағдайларында қызмет 
өткерудің (төтенше немесе соғыс 
жағдайларында, жаппай тəртіп-
сіздіктер барысында, терроризмге 
қарсы операция жүргізу кезінде, 
қарулы жанжал жағдайларында) 
қарамағындағылардың қызметін 
ұйымдастыру бойынша сұрақтарға 
жауап беру. 

12 Қарамағын-
дағы 

қызмет-
керлерді 
табысты 
қызметке 
ынталан-
дыру 

Сеніп тапсырылған бөлінісінің 
ұжымында орнықты оң мораль-
дық-психологиялық климаты 
үшін жағдайларды (шарттар-
ды) туғызу жəне ұстау қабілеті. 

Қарамағындағы қызметкер-
лерге қатысты көтермелеулер 
мен тəртіптік жазаларды қол-
дану бойынша əділ жəне дə йек-
ті шешімдер қабылдау қабілеті.

Оларды  бұзған  жағдайда 
қарамағындағы қызметкер-
лер дің құқықтары мен заң 
мүдде лерін уақтылы қорғау 
(сақтау) қабілеті.

Осы көрсеткішке сəйкес келуі не 
бағалау сипаттайтын материал-
дардың  жəне  қарамағын  дағы 
қызметкерлердің анонимдік жауап 
алу нəтижелерінің талдауы негізінде 
жүзеге асырылады.

Осы көрсеткішке сəйкес келуіне 
бағалау сипаттайтын мате риал дар-
дың жəне қарамағындағы қызмет-
керлердің анонимдік жауап алу 
нəтижелерінің талдауы негізінде 
жүзеге асырылады.

Осы  көрсеткішке  сəйкес  келуі-
не  бағалау  сипаттайтын  мате-
риалдар дың жəне қарамағындағы 
қызметкерлердің анонимдік жауап 
алу нəтижелерінің талдауы негізінде 
жүзеге асырылады.

Жалпы баға: сандық жəне пайыздық мəнінде
 Қазақстан Республикасы ішкі істер органдары қызметкерлерінің кəсіби 

құзыреттерін, негізгі көрсеткіштерін жəне бəсекеге қабілеттілік көрсеткішінің есебін 
айқындау қағидалары мен əдістеріне 

 5-қосымша

ІІО-ға қызметке кандидаттардың кəсіби құзыреттерінің үлгілік моделі 
№ Құзыреттің 

атауы
Құзыреттің сипаттамасы Қызметкерді (қызметке кан-

дидатты) құзыретке сəйкес 
келуіне тексеру нысаны 

Баға

1 Кəсіби 
сауаттылық

ІІО-ның қызметін регламенттейтін 
нормативтік құқықтық актілерін 
білу, түсіну. 

Құпиялылық режимінің талапта-
рын білу жəне түсіну.

Оқыту барысында алған білімдері 
мен машықтарын практикада 
дұрыс қолдануды білу.

І ІО  қызметкерінің  қызметтік 
міндеттерін тиімді орындау үшін 
қажетті сауатты ауызша сөйлеу 
тілінің дағдыларын меңгеру.

Атқарып отырған лауазымда іс 
қағаз дарын тиімді жүргізу үшін 
қажетті жазба тілінің дағдыларын 
меңгеру. 

І ІО  қызметкерінің  қызметтік 
міндет терін орындау үшін қажетті 
ақпараттық технологиялар сала-
сындағы білімі жəне дағдылары.

Тестілеуден өту.

Тестілеуден өту. 

Қызметтік жағдайдың үлгісін жасап 
шығарған мысалында қызметтік 
міндетті тиімді орындау үшін 
қажетті кəсіби іс-қимылдарын орын-
дау тəртібін баяндау жəне түсіндіру.

Əңгімелесу  кезінде  ауызша 
сөйлеу дағдыларын көрсету.

Болжанатын лауазымда көздел-
ген міндеттер шегінде жазбаша 
тапсырманы орындау.

Тестілеуден өту.

2 Тəртіптілік 
(ұйым-
дастыру-
шылық, 
орындау-
шылық)

Қызметтік міндеттің орындалуын 
сауатты жоспарлау, қызметтік 
уақытты дұрыс, тиімді пайдала-
ну қабілеті. 

Қызметтік жұмысын жоспарлауға 
жалпы əдістері мен принциптерін 
баяндау жəне дəлелдеу. 
Осы көрсеткішке сəйкес келуіне 
бағалау психофизиологиялық 
куəландыру жəне сипаттайтын 
материалдар негізінде жүзеге 
асырылады. 

3 Сапаға 
бағдарлану

Қызметтік міндетті дұрыс жəне 
нақты түсіну қабілеті.

Іс-шараның мақсатына тиімді қол 
жеткізу үшін қажетті жəне жеткі-
лікті қызметтік міндетті орындау 
бағыты мен кезеңдерін анықтау 
қабілеті.

Қызметтік жағдайдың үлгісін жа-
сап шығарған мысалында қыз-
мет тік міндетінің мақсаты мен 
маз мұнын баяндау жəне түсіндіру.

Қызметтік жағдайдың үлгісін жасап 
шығарған мысалында қызметтік 
міндеті орындалудың негізгі бағыт-
тарын, тəсілдерін (əдістерін) жəне 
кезеңдерін баяндау жəне түсіндіру.

4 Ынтымақ-
тастық

(қызметтік 
міндеттерді 
топпен 
орындау)

Қызметтік міндетті топпен (ұжым-
мен) орындауда қатысатын басқа 
қызметкерлер мен өз арасын да 
бағыттарды жəне жұмыс учас-
келерін дұрыс жəне тактикалық 
сауатты бөлу қабілеті.

Қызметтік жағдайдың үлгісін жа-
сап шығарған мысалында басқа 
қызметкерлер мен өз арасында 
жұмыс учаскелері мен бағыттарын 
бөле отырып, тапсырманы топпен 
орындауды ұйымдастыру сызба-
сын баяндау жəне көрсету. 

5 Дене 
шынықтыру 

жəне 
жауынгер-
лік даярлық 

Кəсіби құзыреттерді орындау 
үшін қажетті дене жүктемелерін 
төзу қабілеті.

Дене шынықтыру даярлығы бой-
ынша белгіленген нормативтерді 
орындау (кəсіби қызметтік жəне 
дене шынықтыру даярлығын 
регла менттейтін ІІМ-нің норматив-
тік құқықтық актілеріне сəйкес 
бағаланады). 

6 Күйзеліске 
төзімділігі

Күрделі күйзеліс жағдайларында 
эмоцияларды бақылау, сана 
айқындығы мен жігерлі қабілет-
терін сақтау қабілеті.

Осы көрсеткішке сəйкес келуіне 
бағалау психофизиологиялық 
куəлан дыру жəне сипаттайтын 
материал дар негізінде жүзеге асы-
рылады.

7 Ерекше 
жағдай-
ларында 
қызмет 
өткеру-
діңəзірлігі

Төтенше немесе соғыс жағдай-
ларында, жаппай тəртіпсіздіктер 
барысында, терроризмге қарсы 
операция жүргізу кезінде, қарулы 
жанжал жағдайларында ІІО-ның 
қызметін регламенттейтін норм а-
тивтік құқықтық актілерінің негізгі 
ережелерін білу жəне түсіну. 

Тестілеуден өту.

8 Кəсіби 
əдептілік 
жəне 
ІІО-ның 
корпора-
тивтік 

мəдениетін 
ұстаушы-

лық

Ар-намыс кодексінің нормаларын 
білу жəне түсіну. 

Байсалдылығын, тактикалығын 
жəне Ар-намыс кодексінің басқа 
да талаптарын көрсету қабілеті.

ІІО қызметтік этикасының, құпия-
лылық режимінің жəне имидждік 
саясатының талаптарын сақтай 
отырып, жалпы жəне арнайы 
қызметтік мəселелер бойынша 
халық өкілдерімен, арнайы кон-
тенгентпен ауызша байланыста 
болу (əңгімелесу) қабілеті.

Тестілеуден өту.

Осы көрсеткішке сəйкес келуіне баға-
лау психофизиологиялық куə лан-
дыру жəне сипаттайтын мате риал-
дар негізінде жүзеге асырылады.

Жұртшылық (арнайы контенгент) 
өкілінің мінез-құлқын келтіретін 
лауазымды адамның сұрақтарға 
жауап беру.

Жалпы баға: сандық жəне пайыздық мəнінде

Қазақстан Республикасы ішкі істер органдары қызметкерлерінің кəсіби 
құзыреттерін, негізгі көрсеткіштерін жəне бəсекеге қабілеттілік көрсеткішінің есебін 

айқындау қағидалары мен əдістеріне 
 6-қосымша

 нысан

Бекітемін
____________________________________________
(Ішкі істер министрлігі орталық аппаратының дербес 
басқармасы, ведомство, қызмет басшысының атағы, 

Т.А.Ə. (ол болған жағдайда)
 ____________________________________________

20___ жылғы «____» ____________ ______________ 
 (күні) (қолы) 

(_____________________________) үшін тиімділікке бағалауға жататын
 лауазымның немесе лауазымдарың атауы

жұмыстар тізбесі
№ Жұмыс 

түрлерінің не-
месе жұмыс 
циклының 
атауы 

Жұмыстардың неме-
се жұмыс циклының 
толық орындалудың 
нысаналы индика-
торы (жоғары сапа 
көрсеткіштері) 

Жұмыстардың неме-
се жұмыс циклының 
ішінара (толық емес) 

орындалудың нысаналы 
индикаторы (орта сапа 

көрсеткіштері) 

Жұмыстардың 
немесе жұмыс 
циклының орын-
далмауы немесе 

тиісті орындалмауы 
көрсеткіші (төмен 
сапа көрсеткіштері) 

1
2

Келісілді:
Ішкі істер министрлігі орталық аппаратының дербес басқармасы, 
ведомство, қызмет басшысының жетекшілік ететін орынбасары
  ________ ____________________
  (қолы)  (қойылған қолды ашып көрсету)

20___жылғы «____ »______________

Ішкі істер министрлігінің орталық аппараты дербес 
басқармасының, ведомствоның құрылымдық  бөлінісінің, 
қызметінің тікелей басшысы
  __________  ____________________
  (қолы)  (қойылған қолды ашып көрсету)

20___жылғы «____ »______________

Қазақстан Республикасы ішкі істер органдары қызметкерлерінің кəсіби 
құзыреттерін, негізгі көрсеткіштерін жəне бəсекеге қабілеттілік көрсеткішінің есебін 

айқындау қағидалары мен əдістеріне 
 7-қосымша

 нысан
   
   Бекітемін

____________________________________________
(ішкі істер органының бөлінісі тікелей басшысының

лауазымы, атағы, Т.А.Ə. (ол болған жағдайда) 
____________________________________________

20___жылғы «____»____________ ______________ 
 (күні) (қолы)

Орындаушылық лауазымды атқарып отырған 
ІІО қызметкерінің тиімділігін бағалау парағы

_________________________________________________________________________
 (қызметкердің лауазымы, атағы, Т.А.Ə. (ол болған жағдайда))

Кезеңі: 20___ жылғы _________ бастап 20___ жылғы _________ аралығында

№ Жұмыс 
түрінің 

(циклының) 
атауы 

Мақсатты 
индикатор 

(орындалған 
жұмыстардың 
нақты соңғы 
нəтижесі)

Жұмыстардың мақсатына 
қол жеткізу көрсеткіші 

(мақсатқа қол жеткізілді, 
ішінара жеткізілді немесе 

қол жеткізілмеген 

Жұмыстар нəтижесінің 
үлестік мəні (мақсатқа 
қол жеткізу – 2; мақсатқа 
ішінара қол жеткізу – 1; 

мақсатқа қол жеткізбеу – 0)

1
2
3
4
Негізгі тиімділік көрсеткіші (сандық жəне пайыздық мəнінде)
Қорытынды: (жоғары тиімді, тиімді, жеткіліксіз тиімді, тиімді емес)

Келісілді:
Ішкі істер органы кадр қызметінің ________ ____________________
басшысы    (қолы)  (қойылған қолды ашып көрсету)

20___жылғы «____ »______________

Таныстым
 _____________________________________ ____________________
  (бағалауға жататын қызметкердің қолы)  (қойылған қолды ашып көрсету)

Қазақстан Республикасы ішкі істер органдары қызметкерлерінің кəсіби 
құзыреттерін, негізгі көрсеткіштерін жəне бəсекеге қабілеттілік көрсеткішінің есебін 

айқындау қағидалары мен əдістеріне 
 8-қосымша

 нысан
  
 Бекітемін

____________________________________________
(ішкі істер органының бөлінісі тікелей басшысының

лауазымы, атағы, Т.А.Ə. (ол болған жағдайда) 
____________________________________________

20___жылғы «____»____________ ______________ 
 (күні) (қолы)

Атқарушылық лауазымды атқарып отырған ІІО қызметкерінің тиімділігін бағалау парағы
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

(қызметкердің лауазымы, атағы, Т.А.Ə. (ол болған жағдайда))

Кезеңі: 20___ жылғы _________ бастап 20___ жылғы _________ аралығында

№/№ Сеніп тапсырылған бөліністің тиімділігін бағалау 
қарамағындағы қызметкердің Т.А.Ə. Қарамағындағының тиімділігінің негізгі көрсеткіші 

(сандық жəне пайыздық мəнінде)
1
2
Бөлініс тиімділігінің көрсеткіші (сандық жəне 
пайыздық мəнінде)
Қорытынды: (жоғары тиімді, тиімді, жеткіліксіз тиімді, тиімді емес)

Келісілді:
Ішкі істер органы кадр қызметінің басшысы
   ________ ____________________
   (қолы)  (қойылған қолды ашып көрсету)
20___жылғы «____ »______________

 Таныстым           _____________________________________    ____________________
           (бағалауға жататын қызметкердің қолы) (қойылған қолды ашып көрсету)

Қазақстан Республикасы ішкі істер органдары қызметкерлерінің кəсіби құзыреттерін, негізгі көрсеткіштерін 
жəне бəсекеге қабілеттілік көрсеткішінің есебін айқындау қағидалары мен əдістеріне 

 9-қосымша
 нысан

        
         Бекітемін

____________________________________________
(ішкі істер органының бөлінісі тікелей басшысының

лауазымы, атағы, Т.А.Ə. (ол болған жағдайда) 
____________________________________________

20___жылғы «____»____________ _____________ 
 (күні) (қолы

ІІО қызметкерінің бəсекеге қабілеттілігін бағалау парағы 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

(қызметкердің лауазымы, атағы, Т.А.Ə. (ол болған жағдайда))

Кезеңі: 20___ жылғы _________ бастап 20___ жылғы _________ аралығында

Білімі Құқық қорғау, 
арнаулы 

мемлекеттік 
орган-

дарындағы, 
əскери 

қызметтегі 
жұмыс өтілі 

Құқық қорғау, 
арнаулы 

мемлекеттік 
органдарының, 

əскери 
қызметтің 

басқарушылық 
лау-

азымдардағы 
жұмыс өтілі

Ағымдағы 
жылғы 

қызметтік 
жұмысы 

тиімділігінің 
көр-

сеткіштері 

Ағымдағы 
жылғы кəсіби 
қызметтік 
жəне дене 
шынықтыру 
даярлығының 

деңгейі 

Аттестаттау 
нəтижелері 

 Есеп беру 
жылындағы 

көтермелеулер 

Сынып-
тылығы

Акаде-
миялық 
жəне 

ғылыми 
дəрежелері, 
ғылыми 
атақтары 

Бі-
лік-
тілі-
гін 
арт-
ты-
ру 

Спорт 
дəре-
жесі

Бағалау 
сəтінде 

қолданыстағы 
жазалаулар 

Бəсе-
кеге 
қабі-
летті-
ліктің 
көр-
сет-
кіші
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В3 ВЗ ВЗ ВЗ ВЗ ВЗ ВЗ ВЗ ВЗ ВЗ
 

ВЗ ВЗ ВЗ ВЗ ВЗ ВЗ - В
З

ВЗ ВЗ - В
З

ВЗ ВЗ ВЗ ВЗ ВЗ ВЗ ВЗ ВЗ ВЗ ВЗ ВЗ - В
З

- В
З

- В
З

- В
З

- В
З

- В
З

ВЗ

Ескертпе: ВЗ – үлестік мəн.
 
Келісілді:
Ішкі істер органы бөлінісінің тікелей басшысы    ________ ____________________
        (қолы) (қойылған қолды ашып көрсету)
20___жылғы «____ »______________

Таныстым      _____________________________________ ____________________
      (бағалауға жататын қызметкердің қолы) (қойылған қолды ашып көрсету)

(Жалғасы. Басы 21-22-беттерде) 

(Жалғасы бар) 
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РЕСМИ

Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрінің 
2015 жылғы 15 маусымдағы № 384 бұйрығына 129-қосымша 

Үлгілік оқу жоспары 
техникалық жəне кəсіптік білім

Білім коды мен бейіні: 0700000 – Геология, тау кен өндірісі жəне пайдалы
               қазбаларды өндіру 
Мамандығы: 0713000 – Геодезия жəне картография 
Біліктілігі: 071303 3 – Техник-аэрофотогеодезист
 

Оқыту нысаны: күндізгі 
Оқытудың нормативтік мерзімі: 3 жыл 10 ай

негізгі орта білім базасында 

Циклдер 
мен 

пəндер 
индексі 

Циклдер жəне пəндердің ата-
улары
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Ку
рс
та
р 
бо

йы
нш

а 
бө

лу

ем
ти
ха
н

сы
на
қ

ба
қы

ла
у 
жұ

мы
сы

ку
рс
ты

қ 
жо

ба
  (
жұ

мы
с)

Ба
рл

ы
ғы

 

оның ішінде:

те
ор

ия
лы

қ 
 с
аб

ақ
та
р

пр
ак
ти
ка
лы

қ 
зе
рт
ха
на
лы

қ-
пр

ак
ти
ка
лы

қ)
 с
аб

ақ
та
р

ку
рс
ты

қ 
жо

ба
 (ж

ұм
ы
с)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
ЖБП. 00 Жалпы білім беретін пəндер 1448 1
ƏЭП. 00 Əлеуметтік-экономикалық 

пəндер 
(мəдениеттану, философия 
негіздері, экономика негіздері, 
саясаттану жəне əлеуметтану 
негіздері, құқық негіздері)

180 2-4

ЖГП. 00 Жалпы гуманитарлық пəндер 
(кəсіптік қазақ (орыс) тілі, кəсіптік 
шетел тілі, дене тəрбиесі)

432 2-4

ЖКП 00 Жалпы кəсіптік пəндер 1090 588 482 20 2-4
ЖКП 01 Мемлекеттік тілде іс қағаздарын 

жүргізу 
+ 42 42 4

ЖКП 02 Физикалық география + + 78 58 20 2
ЖКП 03 Геодезия + + 334 170 164 2-4
ЖКП 04 Геоақпараттық жүйелер + 60 20 40 3
ЖКП 05 Картографиялық сызу + + 100 100 2-3
ЖКП 06 Картография + 52 30 22 4
ЖКП 07 Электротехника жəне электроника + 64 50 14 2
ЖКП 08 Электрондық геодезиялық өлшеу 

құралдары 
+ 90 50 40 3-4

ЖКП 09 Метрология, стандарттау жəне 
сертификаттау

+ 34 18 16 4

ЖКП 10 Кəсіптік қызметті құқықтық 
қамтамасыз ету 

+ 44 36 8 4

ЖКП 11 Өндірісті ұйымдастыру жəне 
басқару 

+ + + 94 48 26 20 4

ЖКП 12 Өмір қауіпсіздігі + 56 36 20 2-3
ЖКП 13 Еңбекті қорғау + 42 30 12 3
АП. 00 Арнайы пəндер 874 450 404 20 2-4
АП 01 Жоғары геодезия + + + 200 92 88 20 2-4
АП 02 Теңдеулік есептер негіздері + + 66 34 32 3-4
АП 03 Аэрофототүсіру негіздері + 72 40 32 2-3
АП 04 Аэрофотография негіздері + 48 28 20 2-3
АП 05 Фотограмметрия + + 212 112 100 2-4
АП 06 Аэрофотосуреттерді дешифрлеу 

(бажайлау)
+ 60 30 30 2-3

АП 07 Топографиялық карталарды 
жаңарту 

+ 52 38 14 4

АП 08 Серіктік навигациялық жүйелер + 70 48 22 4
АП 09 Кəсіптік қызметтегі ақпараттық тех-

нологиялар 
+ + 94 28 66 2

БҰАП. 00 Білім беру ұйымы анықтайтын 
пəндер* 

116-
607*

70-
315*

46-
281*

КП.00 Өндірістік оқыту жəне кəсіптік 
практика

1332

КП. 01 Оқу практикасы 648
КП. 02 Өндірістік технологиялық практика 432
КП. 03 Мамандық бейіні бойынша 

камералдық практика 
144

КП. 04 Геоақпараттық технологияларды 
меңгеру 

108

АА Аралық аттестаттау 216
ҚА 00 Қорытынды аттестаттау 72
ҚА 01 Қорытынды аттестаттау** 60
ҚА 02 
(КДДБ)

Кəсіптік даярлық деңгейін 
бағалау жəне біліктілікті беру

12

Міндетті оқытудың 
қорытындысы 

5760

К Консультациялар оқу жылына 100 сағаттан артық 
емес

Ф Факультативтік сабақтар аптасына 4 сағаттан артық емес
Барлығы: 6588

 Ескерту: ЖБП– жалпы білім беретін пəндер; ЖГП– жалпы гуманитарлық пəндер; ƏЭП - 
əлеуметтік-экономикалық пəндер; ЖКП – жалпы кəсіптік пəндер; АП – арнайы пəндер; БҰАП 
– жұмыс берушілердің талаптары бойынша білім беру ұйымдары анықтайтын пəндер; ӨО – 
өндірістік оқыту; КП – кəсіптік практика; АА – аралық аттестаттау; ҚА – қорытынды аттестат-
тау; КДДБ – кəсіптік даярлық деңгейін бағалау жəне біліктілікті беру; К – консультациялар; 
Ф – факультативтік сабақтар.

ТжКБ-ның МЖМБС-на сəйкес пəндердің тізімі үлгілік оқу жоспарында орындауға міндетті 
болып табылады. Бақылау нысандары (курстық жоба (жұмыс), бақылау жұмысы, емтихан, 
сынақ), пəнді оқыту тəртібі үлгі болып табылады жəне оқыту нысанына, мамандықтардың 
ерекшеліктеріне, жергілікті жəне басқа да жағдайларға (жайларға) қарай, оның ішінде жұмыс 
берушілердің қажеттіліктеріне сəйкес өзгертілуі мүмкін.

*Білім беру ұйымы анықтайтын пəндерге арналған сағат көлемі жалпы кəсіптік жəне ар-
найы пəндер циклдарының сағат көлемін (25% дейін) қысқарту есебінен ұлғайтылуы мүмкін.

** Ұсынылатын қорытынды аттестаттау түрлері: жалпы кəсіптік жəне арнайы пəндер (ЖКП 
03, АП 05) бойынша емтихан. 

Оқу-өндірістік жабдықтар жəне техникалық оқыту құралдарының тізімі шамамен тиісті 
мамандықтың пəндері бойынша білім беру бағдарламаларының мазмұнына қарай анықталады. 

Нақты оқу орнын жабдықтау үшін оқу-өндірістік жабдықтар жəне техникалық оқыту 
құралдарының тізімі жұмыс оқу бағдарламаларын есепке ала отырып, кадрлар даярланатын 
серіктес кəсіпорынмен бірлесіп анықталады. Бұл ретте саланың даму келешектерін есеп-
ке алғанда, IT-технологиялар, 3D-технологиялар, АКТ, қашықтықтық, модульдік, дуалдық, 
кредиттік оқытуды ескеру қажет. 

Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрінің 
2015 жылғы 15 маусымдағы № 384 бұйрығына 130-қосымша 

Үлгілік оқу жоспары 
техникалық жəне кəсіптік білім

Білім коды мен бейіні: 0700000 – Геология, тау кен өндірісі жəне пайдалы қазбаларды 
өндіру 

Мамандық: 0713000 – Геодезия жəне картография 
Біліктілік: 071303 3 – Техник-аэрофотогеодезист

Оқыту нысаны: күндізгі 
Оқытудың нормативтік мерзімі: 2 жыл 10 ай

Жалпы орта білім базасында

Циклдер 
жəне 

пəндердің 
индексі Циклдер жəне пəндердің 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
ƏЭД. 00 Əлеуметтік-экономикалық 

пəндер 
(мəдениеттану, филосо-
фия негіздері, экономика 
негіздері, саясаттану жəне 
əлеуметтану негіздері, құқық 
негіздері)

180 2-4

ЖГП. 00 Жалпы гуманитарлық 
пəндер 
(кəсіптік қазақ (орыс) тілі, 
кəсіптік шетел тілі, дене 
тəрбиесі)

480 2-4

ЖКП 00 Жалпы кəсіптік пəндер 1090 588 482 20 2-4
ЖКП 01 Мемлекеттік тілде іс 

қағаздарын жүргізу 
+ 42 42 4

ЖКП 02 Физикалық география + + 78 58 20 2
ЖКП 03 Геодезия + + 334 170 164 2-4
ЖКП 04 Геоақпараттық жүйелер + 60 20 40 3
ЖКП 05 Картографиялық сызу + + 100 100 2-3
ЖКП 06 Картография + 52 30 22 4
ЖКП 07 Электротехника жəне элек-

троника
+ 64 50 14 2

ЖКП 08 Электрондық геодезиялық 
өлшеу құралдары 

+ 90 50 40 3-4

ЖКП 09 Метрология, стандарттау 
жəне сертификаттау

+ 34 18 16 4

ЖКП 10 Кəсіптік қызметті құқықтық 
қамтамасыз ету 

+ 44 36 8 4

ЖКП 11 Өндірісті ұйымдастыру жəне 
басқару 

+ + + 94 48 26 20 4

ЖКП 12 Өмір қауіпсіздігі + 56 36 20 2-3
ЖКП 13 Еңбекті қорғау + 42 30 12 3
АП. 00 Арнайы пəндер 878 456 402 20 2-4
АП 01 Жоғары геодезия + + + 200 92 88 20 2-4
АП 02 Теңдеулік есептер негіздері + + 66 34 32 3-4
АП 03 Аэрофототүсіру негіздері + 72 40 32 2-3
АП 04 Аэрофотография негіздері + 48 28 20 2-3
АП 05 Фотограмметрия + + 216 118 98 2-4
АП 06 Аэрофотосуреттерді де-

шифрлеу
+ 60 30 30 2-3

АП 07 Топографиялық карталарды 
жаңарту 

+ 52 38 14 4

АП 08 Серіктік навигациялық 
жүйелер 

+ 70 48 22 4

АП 09 Кəсіптік қызметтегі 
ақпараттық технологиялар 

+ + 94 28 66 2

БҰАП. 00 Білім беру ұйымы 
анықтайтын пəндер* 

144-
636*

86-
319*

58-
306*

ӨО жəне 
КП

Өндірістік оқыту жəне 
кəсіптік практика

1332

КП. 01 Оқу практикасы 648
КП. 02 Өндірістік технологиялық 

практика
432

КП. 03 Мамандық бейіні бойынша 
камералдық практика 

144

КП. 04 Геоақпараттық технология-
ларды игеру 

108

АА Аралық аттестаттау 144
ҚА 00 Қорытынды аттестаттау 72
ҚА 01 Қорытынды аттестаттау** 60
Қ А  0 2 
(КДДБ)

Кəсіптік даярлық деңгейін 
бағалау жəне біліктілікті беру

12

Міндетті оқытудың 
қорытындысы 

4320

К Консультациялар оқу жылына 100 сағаттан артық емес
Ф Факультативтік сабақтар аптасына 4 сағаттан артық емес

Барлығы: 4960

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІНІҢ БҰЙРЫҒЫ

2015 жылғы 15 маусым           № 384          Астана қаласы

Техникалық және кәсіптік білім беру мамандықтары бойынша 
үлгілік оқу жоспарлары мен үлгілік білім беретін оқу 

бағдарламаларын бекіту туралы

(Жалғасы. Басы 2016 ж. 167, 169, 172, 174, 176, 178, 181, 183, 186, 188, 
191, 193, 201, 203, 206, 208, 211, 213, 216,221, 2017 ж. 59, 61, 66, 69, 79, 

85-91-нөмірлерде)

Ескерту: ЖБП – жалпы білім беретін пəндер; ЖГП– жалпы гуманитарлық пəндер; ƏЭП - 
əлеуметтік-экономикалық пəндер; ЖКП – жалпы кəсіптік пəндер; АП – арнайы пəндер; БҰАП 
– жұмыс берушілердің талаптары бойынша білім беру ұйымдары анықтайтын пəндер; ӨО – 
өндірістік оқыту; КП – кəсіптік практика; АА – аралық аттестаттау; ҚА – қорытынды аттестат-
тау; КДДБ – кəсіптік даярлық деңгейін бағалау жəне біліктілікті беру; К – консультациялар; 
Ф – факультативтік сабақтар.

ТжКБ-ның МЖМБС-на сəйкес пəндердің тізімі үлгілік оқу жоспарында орындауға міндетті 
болып табылады. Бақылау нысандары (курстық жоба (жұмыс), бақылау жұмысы, емтихан, 
сынақ), пəнді оқыту тəртібі үлгі болып табылады жəне оқыту нысанына, мамандықтардың 
ерекшеліктеріне, жергілікті жəне басқа да жағдайларға (жайларға) қарай, оның ішінде жұмыс 
берушілердің қажеттіліктеріне сəйкес өзгертілуі мүмкін.

*Білім беру ұйымы анықтайтын пəндерге арналған сағат көлемі жалпы кəсіптік жəне ар-
найы пəндер циклдарының сағат көлемін (25% дейін) қысқарту есебінен ұлғайтылуы мүмкін.

** Ұсынылатын қорытынды аттестаттау түрлері: жалпы кəсіптік жəне арнайы пəндер (ЖКП 
03, АП 05) бойынша емтихан. 

Оқу-өндірістік жабдықтар жəне техникалық оқыту құралдарының тізімі шамамен тиісті 
мамандықтың пəндері бойынша білім беру бағдарламаларының мазмұнына қарай анықталады. 

Нақты оқу орнын жабдықтау үшін оқу-өндірістік жабдықтар жəне техникалық оқыту 
құралдарының тізімі жұмыс оқу бағдарламаларын есепке ала отырып, кадрлар даярланатын 
серіктес кəсіпорынмен бірлесіп анықталады. Бұл ретте саланың даму келешектерін есеп-
ке алғанда, IT-технологиялар, 3D-технологиялар, АКТ, қашықтықтық, модульдік, дуалдық, 
кредиттік оқытуды ескеру қажет. 

Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрінің 2015 жылғы 15 маусымдағы № 
384 бұйрығына 131-қосымша 

Үлгілік оқу жоспары 
техникалық жəне кəсіптік білім

Білім коды мен бейіні: 0700000 – Геология, тау кен өндірісі жəне пайдалы қазбаларды 
өндіру 

Мамандық: 0713000 – Геодезия жəне картография 
Біліктілік: 071304 3 – Техник-картограф

Оқыту нысаны: күндізгі
Оқытудың нормативтік мерзімі: 3 жыл 10 ай

негізгі орта білім базасында

Циклдер 
жəне 

пəндер-
дің 

индексі

Циклдер жəне пəндердің ата-
улары

Бақылау ны-
саны

Оқу уақытының 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
ЖББП. 00 Жалпы білім беретін пəндер 1448 1
ƏЭД. 00 Əлеуметтік-экономикалық 

пəндер 
(мəдениеттану, философия 
негіздері, экономика негіздері, 
саясаттану жəне əлеуметтану 
негіздері, құқық негіздері)

180 2-4

ЖГП. 00 Жалпы гуманитарлық пəндер 
(кəсіптік қазақ (орыс) тілі, кəсіптік 
шетел тілі, дене тəрбиесі)

432 2-4

ЖКП 00 Жалпы кəсіптік пəндер 1088 594 474 20 2-4
ЖКП 01 Мемлекеттік тілде іс қағаздарын 

жүргізу 
+ 42 42 4

ЖКП 02 Физикалық жəне экономикалық 
география 

+ + 120 100 20 2

ЖКП 03 Геодезия + 180 98 82 2
ЖКП 04 Геоақпараттық жүйелер + 60 20 40 3
ЖКП 05 Картографиялық сызу + + 148 148 2-3
ЖКП 06 Фотограмметрия + 120 72 48 3
ЖКП 07 Электротехника жəне электро-

ника
+ 64 50 14 2

ЖКП 08 Электрондық геодезиялық өлшеу 
құралдары 

+ 90 50 40 3-4

ЖКП 09 Метрология, стандарттау жəне 
сертификаттау 

+ 42 26 16 4

ЖКП 10 Кəсіптік қызметті құқықтық 
қамтамасыз ету 

+ 40 32 8 3

ЖКП 11 Өндірісті ұйымдастыру жəне 
басқару 

+ + + 94 48 26 20 4

ЖКП 12 Өмір қауіпсіздігі + 46 26 20 2
ЖКП 13 Еңбекті қорғау + 42 30 12 4
АП. 00 Арнайы пəндер 876 388 468 20 2-4
АП 01 Картография + + 86 50 36 2-4
АП 02 Математикалық картография + + 48 24 24 3
АП 03 Жалпы географиялық карталар-

ды құрастыру 
+ + + 150 60 70 20 2-4

АП 04 Тақырыптық карталарды 
құрастыру 

+ + 116 56 60 3-4

АП 05 Сандық картография + + 152 22 130 3-4
АП 06 Карталарды баспаға дайындау + + 82 40 42 4
АП 07 Картографиялық дизайн + + 82 62 20 4
АП 08 Карталар мен атластарды ба-

сып шығару 
+ + 66 46 20 4

АП. 09 Кəсіптік қызметтегі ақпараттық 
технологиялар 

+ + 94 28 66 2

БҰАП. 00 Білім беру ұйымы анықтайтын 
пəндер* 

116-
607*

70-
315*

46-281*

КП.00 Кəсіптік практика 1332
КП. 01 Оқу практикасы 648
КП. 02 Өндірістік технологиялық прак-

тика
432

КП. 03 Мамандық бейіні бойынша 
камералдық практика 

144

КП. 04 Геоақпараттық технологиялар-
ды меңгеру 

108

АА Аралық аттестаттау 216
ҚА 00 Қорытынды аттестаттау 72
ҚА 01 Қорытынды аттестаттау** 60
Қ А  0 2 
(КДДБ)

Кəсіптік даярлық деңгейін 
бағалау жəне біліктілікті беру

12

Міндетті оқытудың қорытындысы 5760
К Консультациялар оқу жылына 100 сағаттан артық емес
Ф Факультативтік сабақтар аптасына 4 сағаттан артық емес

Барлығы: 6588

Ескерту: ЖБП– жалпы білім беретін пəндер; ЖГП– жалпы гуманитарлық пəндер; ƏЭП - 
əлеуметтік-экономикалық пəндер; ЖКП – жалпы кəсіптік пəндер; АП – арнайы пəндер; БҰАП 
– жұмыс берушілердің талаптары бойынша білім беру ұйымдары анықтайтын пəндер; ӨО – 
өндірістік оқыту; КП – кəсіптік практика; АА – аралық аттестаттау; ҚА – қорытынды аттестат-
тау; КДДБ – кəсіптік даярлық деңгейін бағалау жəне біліктілікті беру; К – консультациялар; 
Ф – факультативтік сабақтар.

ТжКБ-ның МЖМБС-на сəйкес пəндердің тізімі үлгілік оқу жоспарында орындауға міндетті 
болып табылады. Бақылау нысандары (курстық жоба (жұмыс), бақылау жұмысы, емтихан, 
сынақ), пəнді оқыту тəртібі үлгі болып табылады жəне оқыту нысанына, мамандықтардың 
ерекшеліктеріне, жергілікті жəне басқа да жағдайларға (жайларға) қарай, оның ішінде жұмыс 
берушілердің қажеттіліктеріне сəйкес өзгертілуі мүмкін.

*Білім беру ұйымы анықтайтын пəндерге арналған сағат көлемі жалпы кəсіптік жəне ар-
найы пəндер циклдарының сағат көлемін (25% дейін) қысқарту есебінен ұлғайтылуы мүмкін.

** Ұсынылатын қорытынды аттестаттау түрлері: жалпы кəсіптік пəннен (ЖКП 03) емтихан 
жəне арнайы пəндер (АП 03, 04) бойынша кешенді емтихан. 

Оқу-өндірістік жабдықтар жəне техникалық оқыту құралдарының тізімі шамамен тиісті 
мамандықтың пəндері бойынша білім беру бағдарламаларының мазмұнына қарай анықталады. 

Нақты оқу орнын жабдықтау үшін оқу-өндірістік жабдықтар жəне техникалық оқыту 
құралдарының тізімі жұмыс оқу бағдарламаларын есепке ала отырып, кадрлар даярланатын 
серіктес кəсіпорынмен бірлесіп анықталады. Бұл ретте саланың даму келешектерін есеп-
ке алғанда,IT-технологиялар, 3D-технологиялар, АКТ, қашықтықтық, модульдік, дуалдық, 
кредиттік оқытуды ескеру қажет. 

Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрінің 
2015 жылғы 15 маусымдағы № 384 бұйрығына 132-қосымша 

Үлгілік оқу жоспары 
техникалық жəне кəсіптік білім

Білім коды мен бейіні: 0700000 – Геология, тау кен өндірісі жəне пайдалы қазбаларды 
өндіру 

Мамандық: 0713000 – Геодезия жəне картография 
Біліктілік: 071304 3 – Техник-картограф

Оқытудың нормативтік мерзімі: 2 жыл 10 ай
жалпы орта білім базасында

Оқыту нысаны: күндізгі 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
ƏЭД. 00 Əлеуметтік-экономикалық 

пəндер 
(мəдениеттану, философия 
негіздері, экономика негіздері, 
саясаттану жəне əлеуметтану 
негіздері, құқық негіздері)

180 2-4

ЖГП. 00 Жалпы гуманитарлық пəндер 
(кəсіптік қазақ (орыс) тілі, кəсіптік 
шетел тілі, дене тəрбиесі)

480 2-4

ЖКП 00 Жалпы кəсіптік пəндер 1092 608 464 20 2-4
ЖКП 01 Мемлекеттік тілде іс қағаздарын 

жүргізу 
+ 42 42 4

ЖКП 02 Физикалық жəне экономикалық 
география 

+ + 120 100 20 2

ЖКП 03 Геодезия + 180 100 80 2
ЖКП 04 Геоақпараттық жүйелер + 60 20 40 3
ЖКП 05 Картографиялық сызу + + 152 152 2-3
ЖКП 06 Фотограмметрия + 120 72 48 3
ЖКП 07 Электротехника жəне электроника + 64 50 14 2
ЖКП 08 Электрондық геодезиялық өлшеу 

құралдары 
+ 90 50 40 3-4

ЖКП 09 Метрология, стандарттау жəне 
сертификаттау 

+ 42 26 16 4

ЖКП 10 Кəсіптік қызметті құқықтық 
қамтамасыз ету 

+ 40 32 8 3

ЖКП 11 Өндірісті ұйымдастыру жəне 
басқару 

+ + + 94 48 26 20 4

ЖКП 12 Өмір қауіпсіздігі + 46 36 10 2
ЖКП 13 Еңбекті қорғау + 42 32 10 4
АП. 00 Арнайы пəндер 876 326 530 20 2-4
АП 01 Картография + + 86 50 36 2-4
АП 02 Математикалық картография + + 48 24 24 3
АП 03 Жалпы географиялық карталарды 

құрастыру 
+ + + 150 60 70 20 2-4

АП 04 Тақырыптық карталарды 
құрастыру 

+ + 116 56 60 3-4

АП 05 Цифрлік картография + + 152 22 130 3-4
АП 06 Карталарды бастырып шығаруға 

дайындау 
+ + 82 40 42 4

АП 07 Картографиялық дизайн + + 82 82 4
АП 08 Карталар мен атластарды басып 

шығару 
+ + 66 46 20 4

АП. 09 Кəсіптік қызметтегі ақпараттық 
технологиялар 

+ + 94 28 66 2

БҰАП. 
00

Білім беру ұйымы анықтайтын 
пəндер* 

144-
636*

86-
319*

58-306*

КП.00 Кəсіптік практика 1332
КП. 01 Оқу практикасы 648
КП. 02 Өндірістік технологиялық практика 432
КП. 03 Мамандық бейіні бойынша 

камералдық практика 
144

КП. 04 Геоақпараттық технологиялар-
ды игеру 

108

АА Аралық аттестаттау 144
ҚА 00 Қорытынды аттестаттау 72
ҚА 01 Қорытынды аттестаттау** 60
Қ А  0 2 
(КДДБ)

Кəсіптік даярлық деңгейін 
бағалау жəне біліктілікті беру

12

Міндетті оқытудың 
қорытындысы 

4320

К Консультациялар оқу жылына 100 сағаттан артық емес
Ф Факультативтік сабақтар аптасына 4 сағаттан артық емес

Барлығы: 4960

Ескерту: ЖБП– жалпы білім беретін пəндер; ЖГП– жалпы гуманитарлық пəндер; ƏЭП - 
əлеуметтік-экономикалық пəндер; ЖКП – жалпы кəсіптік пəндер; АП – арнайы пəндер; БҰАП 
– жұмыс берушілердің талаптары бойынша білім беру ұйымдары анықтайтын пəндер; ӨО – 
өндірістік оқыту; КП – кəсіптік практика; АА – аралық аттестаттау; ҚА – қорытынды аттестат-
тау; КДДБ – кəсіптік даярлық деңгейін бағалау жəне біліктілікті беру; К – консультациялар; 
Ф – факультативтік сабақтар.

ТжКБ-ның МЖМБС-на сəйкес пəндердің тізімі үлгілік оқу жоспарында орындауға міндетті 
болып табылады. Бақылау нысандары (курстық жоба (жұмыс), бақылау жұмысы, емтихан, 
сынақ), пəнді оқыту тəртібі үлгі болып табылады жəне оқыту нысанына, мамандықтардың 
ерекшеліктеріне, жергілікті жəне басқа да жағдайларға (жайларға) қарай, оның ішінде жұмыс 
берушілердің қажеттіліктеріне сəйкес өзгертілуі мүмкін.

*Білім беру ұйымы анықтайтын пəндерге арналған сағат көлемі жалпы кəсіптік жəне ар-
найы пəндер циклдарының сағат көлемін (25% дейін) қысқарту есебінен ұлғайтылуы мүмкін.

** Ұсынылатын қорытынды аттестаттау түрлері: жалпы кəсіптік пəннен (ЖКП 03) емтихан 
жəне арнайы пəндер (АП 03, 04) бойынша кешенді емтихан. 

Оқу-өндірістік жабдықтар жəне техникалық оқыту құралдарының тізімі шамамен тиісті 
мамандықтың пəндері бойынша білім беру бағдарламаларының мазмұнына қарай анықталады. 

Нақты оқу орнын жабдықтау үшін оқу-өндірістік жабдықтар жəне техникалық оқыту 
құралдарының тізімі жұмыс оқу бағдарламаларын есепке ала отырып, кадрлар даярланатын 
серіктес кəсіпорынмен бірлесіп анықталады. Бұл ретте саланың даму келешектерін есеп-
ке алғанда,IT-технологиялар, 3D-технологиялар, АКТ, қашықтықтық, модульдік, дуалдық, 
кредиттік оқытуды ескеру қажет. 

Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрінің 
2015 жылғы 15 маусымдағы № 384 бұйрығына 133-қосымша 

0713000 – Геодезия жəне картография мамандығы бойынша техникалық жəне кəсіптік 
білім берудің үлгілік білім беретін оқу бағдарламалары

Пəндер циклдері жəне кəсіптік практика бойынша білім беретін оқу бағдарламаларының 
мазмұны (орта буын маманы) 

Циклдің, 
пəннің 
индексі

Пəннің, практиканың атаулары 
жəне негізгі бөлімдері 

Қалыптасатын білімдер, 
іскерліктер жəне дағдылар

Қалып-
тасатын 
құзы-
реттер 
коды

ЖББП . 00 Жалпы білім беретін пəндер
ЖГП. 00 Жалпы гуманитарлық пəндер 
ЖГП. 01 Кəсіптік қазақ (орыс) тілі: 

Қазақ (орыс) тілдерінің синтаксисі. 
Мамандық бойынша терминология. 
Кəсіптік бағдардағы мəтіндерді ау-
дару техникасы (сөздікпен). 
Кəсіптік қарым-қатынас. 

Білімдер:
- қазақ (орыс) тілі синтаксисі; 
- кəсіптік қарым-қатынас; 
Іскерліктер:
- мамандық бойынша терминоло-
гияны қолдану; 
- кəсіптік бағдардағы мəтіндерінді 
аудару (сөздікпен) . 

БҚ 2

ОГД. 02 Кəсіптік шетел тілі:
Кəсіптік қарым-қатынас үшін қажетті 
мамандық бойынша лексика-
грамматикалық материал. Сөйлеу 
қызметінің түрлері мен сөйлеу 
нысандарын (ауызша, жазбаша, 
монологтық, диалогтық). Кəсіптік 
бағдарлау сөз тіркестерін аудару 
техникасы. 

Білімдер:
- кəсіптік қарым-қатынас үшін 
қажетті мамандық бойынша 
лексикалық-грамматикалық мате-
риалды білу; 
Іскерліктер:
- сөйлеу қызметінің түрлері мен 
сөйлеу нысандарын (ауызша, 
жазбаша, монологтық, диалогтық) 
ажырата білу; 

БҚ 1

ЖГП. 03 Дене тəрбиесі: 
Маманды дайындаудағы дене 
тəрбиесінің ролі, оның салауатты 
өмір салтын қалыптастыруы. Дене 
тəрбиесінің əлеуметтік-биологиялық 
жəне психофизиологиялық 
негіздері. Физикалық жəне спорттық 
өзін жетілдіру негіздері. 

Білімдер:
- Дене тəрбиесінің əлеуметтік-
биологиялық жəне психофизио-
логиялық негіздері; 
 Іскерліктер:
- дене тəрбиесінің салауатты өмір 
салтын қалыптастыруы; 
 - физикалық жəне спорттық өзін 
жетілдіру. 

БҚ

ЖГП. 04 Қазақстан тарихы
ƏЭП. 00 Əлеуметтік-экономикалық пəндер
ƏЭП. 01 Мəдениеттану:

Мəдениеттану жəне оның қоғам 
өміріндегі ролі. Мəдениетті 
зерттеудегі əр алуан көзқарастар. 
Мəдениет жəне өркениет. 
Мəдениеттің қалыптасуы. 
Конфуцийлік-даосистік мəдениет 
типі. Үнді-буддийстік мəдениет типі. 
Ислам мəдениетінің əлемі. Христиан 
мəдениетінің типі. Батыс Еуропа 
мəдениеті жəне оның қазіргі əлемнің 
дамуына ықпалы. 
Африка мəдениетінің ерекшелігі мен 
бірегейлігі. Нəсілшілдік мəселесі. 
Көшпенді өркениеттің пайда болуы 
мен бірегейлігі; Орта ғасыр кезіндегі 
Қазақстан мəдениеті. 17-19 ғасырлар 
аралығындағы қазақтардың мəдени 
дəстүрлері. Қазіргі Қазақстанның 
мəдениеті. 
 

Білімдер:
- негізгі түсініктер:
- конфуцийлік; даосизм; Қытай 
өнері; 
- Үнді мəдениетінің 
ерекшеліктері жəне оның негізгі 
жетістіктері; 
- ислам; құрайыш; Мұхаммед; 
Құран; Алла; Мекке; 
- христиандық оқудың негізгі 
қағидалары жəне оның құнды 
бағдарлары; 
- Франция мəдениеті: Ашель 
мəдениеті, проманьондықтар, 
Галлдар, франктер, əдебиет, фи-
лософия; көшпенділердің тұрмыс 
қалпы мен құндылық жүйесі; 
- орта ғасыр кезіндегі қазақ 
этносы ның мəдениет іргетасы 
туралы білім; 
- Қазақстанның ортағасырлық 
мəдениетіне түрік жəне араб 
мəдениеттерінің ықпалы туралы. 
 Іскерліктер:
- қытай мəдениетінің 
ерекшелік терін ашу; 
- мəдениеттану түсінігін еркін 
пайдалана білу; 
 - бақылау; 
- көшпенділердің материалдық 
жəне рухани мəдениетінің 
ерекшеліктерін көрсету. 

БҚ 2

ƏЭП. 02 Философия негіздері:
Философия пəні, əлемдік 
философиялық ойлардың негізгі 
белестері.
Адам табиғаты жəне оның өмір 
сүрудегі мəн-мағынасы. 
Адам жəне Құдай. Адам жəне 
ғарыш. Адам жəне қоғам, өркениет 
жəне мəдениет. Еркіндік жəне жеке 
тұлғаның жауапкершілігі. Адам та-
нымы мен қызметі. Ғылым жəне 
оның ролі. Ғаламдық мəселелер 
алдындағы адамзат . 
 

Білімдер:
- əлемнің философиялық, 
ғылыми жəне діни суреттер мен 
адам өмірінің мəні туралы түсінігі; 
 - ғылым мен ғылыми түсініктің 
ролі туралы көзқарас, оның құ-
ры лы мы, түрі мен əдісі, əлеумет-
тік жəне этикалық мəселелері; 
 Іскерліктер:
− биологиялық жəне əлеу-
мет тік, дене жəне руха-
ни бастамалардағы адам 
мінез-құлқын анықтау, оның 
санасының мəні, саналы жəне 
санасыз мінез-құлқы; 
- қоғамдыға адамдар арасын-
дағы қарым-қатынастың адам-
гер шілік нормаларын реттеу; 

БҚ 4

ƏЭП. 03 Əлеуметтану жəне саясаттану 
негіздері: 
Əлеуметтану ғылым ретінде. Қоғам 
-əлеуметтік мəдениет ретінде. 
Əлеуметтік жалпылық. Əлеуметтік 
жəне этноұлттық қарым-қатынастар. 
Əлеуметтік үдерістер. Əлеуметтік 
институттар мен ұйымдар. 
Тұлға: оның əлеуметтік ролі мен 
əлеуметтік мінез-құлқы. Саясаттану 
пəні. Саяси билік пен əмірлік қарым-
қатынас. Саяси жүйе. Қазақстандағы 
əлеуметтік-экономикалық үдерістер. 
Экономика негіздері: 
 экономика жəне оның негізгі 
мəселелері. 
 

Білімдер:
- заңдылықтарды түсінудегі 
əлеуметтік көзқарас туралы 
түсінік; 
- əлеуметтік құрылым, əлеумет-
тік жіктелу, əлеуметтік қарым-
қатынас туралы түсініктер; 
- тұлғаның əлеуметтену 
үдерісінің ерекшеліктерін, рет-
теу түрлерін білу; 
 Іскерліктер:
- əлеуметтік қозғалыстарды жəне 
əлеуметтік өзгерістер мен даму-
дың басқа факторларын дамыту; 
- билік мəнін, саясат 
субъектілерін, саяси қарым-
қатынас пен үдерістерді 
(Қазақстанда жəне бүкіл 
əлемде) анықтау; 
- саяси жүйелер мен саяси тəртіп 
туралы көзқарастыран жазу. 

БҚ 4

ƏЭП. 04 Экономика негіздері:
Мақсаттары, негізгі түсініктері, 
қызметтері, маңызы, қағидалары. 
Меншік нысандары мен түрлері, 
меншікті басқару. Жоспарлардың 
түрлері, олардың негізгі кезеңдері, 
мазмұны, стратегиялық жоспар-
лау. Жоспарларды экономикалық 
негіздеу əдістері жəне жобаларды 
əзірлеу. 
 Бизнес-жоспарлау. Экономикалық 
талдау. Халық тұтынатын тауар-
лар нарығының жағдайына жəне 
қызметіне талдау. 
Нарықтық инфрақұрылым. 

Білімдер:
- экономикалық теорияның 
жалпы ережелерін; 
- елдегі жəне шет елдегі 
экономикалық жағдайды білу; 
- макро- жəне микроэкономика, 
ақшалай-несиелік, əлеуметтік 
жəне инвестициялық саясат 
негіздерін білу; 
 Іскерліктер:
- өзінің кəсіптік қызметінде 
бағдарлау үшін қажетті 
экономикалық ақпаратты табу 
жəне пайдалану; 

БҚ 7

ƏЭП. 05 Құқық негіздері:
Құқық, түсінік, жүйе, негіздер, 
Қазақстан Республикасының 
Конституциясы - құқық жүйесінің 
өзегі. Адам құқығының жалпыға 
бірдей декларациясы, тұлға, 
құқықтық мемлекет, құқықтық 
жауапкершілік пен оның түрлері, 
құқықтың негізгі салалары, Қазақстан 
Республикасының сот жүйесі, құқық 
қорғау органдары. 

Білімдер:
- адам мен азамат құқығы мен 
еркіндігі, оларды жүзеге асыру 
механизмі; 
- кəсіптік қызмет саласындағы 
құқықтық жəне адамгершілік-
əдептік нормаларды білу; 
 Іскерліктер:
- маманның кəсіптік қызметін 
реттейтін нормативті-құқықтық 
құжаттарды пайдалана білу. 
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0713013 – Техник-геодезист біліктілігі 
ЖКП. 00 Жалпы кəсіптік пəндер
ЖКП. 01 Мемлекеттік тілде іс қағаздарын 

жүргізу 
Кəсіпорындағы іс қағаздары туралы 
түсінік, жүйесі мен оны ұйым дастыру. 
Ұйымдастыру-тарату, нормативті-
құқықтық, ақшалай-қаржылық-
есеп айырысу жəне анықтамалық 
құжаттар. Қызметтік хаттық негізгі 
əдістемесі. АБЖ-ны іс қағаздарын 
жүргізуде қолдану. Істерді рəсімдеу, 
сақтау жəне мұрағатқа тапсыру. 

Білімдер:
- кəсіпорындағы іс жүргізудің 
жүйесі жəне оны ұйымдастыру; 
 Іскерліктер:
- кəсіпорын қызметіне қатысты 
негізгі іскер құжаттарды 
құрастыру; 
 

БҚ 4

ЖКП. 02 Физикалық география:
Жалпы физикалық география.
Геоморфология: желдетумен жəне 
гравитациялық үдерістері əсерінен 
пайда болған бедер, бедердің 
түрлері туралы жалпы мəліметтер, 
бедердің эрозиялық-аккумулятивті 
түрлері, карст-суффозиялық жəне 
шөгу бедері, бедердің мұздық 
түрлері, бедердің 
криогенді түрлері, эололық бе-
дер, теңіз жағалаулары мен 
шельфтер бедері, антропогенді 
жəне биогенді бедер түрлері, тау 
бедері, жазықтықтар бедері. 

Білімдер:
- жалпы физикалық география; 
- Жер туралы жалпы мəлімет, 
литосфера, атмосфера, биосфе-
ра, географиялық қабықша; 
- геоморфология туралы жалпы 
мəліметтер; 
 Іскерліктер:
- геоморфологияның түрлерін си-
паттау жəне үдерістерін ескерту. 
 

БҚ 1
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ЖКП.03 Геодезия:
Геодезия пəні жəне міндеттері; 
Халық шаруашылығы мен ел қор-
ға ны сындағы геодезияның ролі; 
Жер бетіндегі нүктелердің қалпын 
анықтау; координаттар мен 
биіктіктер жүйесі; бағыттарды 
бағдарлау; 
Топографиялық карталар мен 
пландардың жолақтап сызылуы 
мен номенклатурасы, шартты 
белгілер; сызықтық өлшеулер: 
сызықтық өлшемдерге арналған 
құралдар; бұрыш өлшеу 
геодезиялық құралдарының негізгі 
бөлшектері; теодолиттердің 
типтері мен құрылысы; горизон-
таль жəне вертикаль бұрыштарды 
өлшеу; теодолиттік жүріс тəртібі 
мен оны салу; теодолиттік 
жүріс нүктелерінің координат-
тарын есептеу жəне теңестіру; 
тригонометриялық нивелирлеу; 
Геометриялық нивелирлеу; 
нивелирлердің типтері мен 
құрылысы; IY классты нивелир-
леу; нивелирлік жүрісті теңестіру; 
30» дəлдіктегі азимуттар бағытын 
анықтау; топографиялық 
түсірулер; электронды тахеоме-
трия; қателіктер теориясының 
негізі; аэрофотосуреттерді 
далалық дайындаулар; 
топографиялық карталар мен 
пландарды жаңарту; 
Геодезия саласындағы норма-
тивті-техникалық құжаттар. 

Білімдер:
- Жер туралы жалпы мəліметті, 
оның физикалық жəне 
математикалық пішіні туралы білу; 
Масштабтар; жерге сызықтарды 
бағдарлау;
 Топографиялық карталар мен 
пландардың жолақтап сызылуы 
мен номенклатурасын жəне оның 
мазмұнын; Техникалық дəлдіктегі 
теодолиттер мен нивелирлердің 
құрылысы; түсіру торларын 
жасаудың тəсілдері; топографиялық 
түсірімдердің əдістері; масштабты 
қатардағы топографиялық карта-
ларды жаңарту тəсілдері. 
 Іскерліктер:
- топографиялық карталар мен 
пландарды оқу, оларда қажетті 
өлшеу жұмыстарын жүргізу; 
Техникалық теодолиттер мен ни-
велирлерге тексеріс жəне түзету 
жұмыстарын орындау; 
Теодолиттік жүрістерді салу 
кезінде сызықтық жəне бұрыштық 
өлшеулерді орындау; теодолиттік 
жүріс нүктелерінің координатта-
рын есептеу мен теңестірулерін 
жүргізу; тригонометриялық ниве-
лирлеу жұмысын орындау, өлшеу 
нəтижелері бойынша нүктелер 
биіктігін есептеу жəне теңестіру; 
IY класс нивелирлеуін орындау, 
жүрісті есептеу жəне теңестіру; 
тахеометрлік жəне мензульдік 
топографиялық түсірімдер жүргізу; 
30» дəлдіктегі астрономиялық 
азимуттар бағытын анықтау; 
аэросуреттерді далалық жəне 
камералық дешифрлеу. 
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ЖКП. 04 Геоақпараттық жүйелер:
- геоақпараттық жүйелерді 
анықтау жəне терминология; 
 Компьютерлік кесте 
құралдарымен геоақпараттық 
жүйелер объектілерін сурет-
теу; геоақпараттық жүйелердің 
құрылымы мен құрамдас 
бөліктері; сандық картографиялық 
ақпарат – геоақпараттық 
жүйелердің ақпараттық негізі; 
сандық жəне электронды карта-
лар; Жердің сандық моделі; 
Бедердің сандық моделі; Сандық

Білімдер:
- геоақпараттық жүйелер 
құрылымы; сандық жəне элек-
тронды карталарды жасаудың 
тəсілдері; 
 Сандық картографиялық 
ақпаратты (ЦКИ) кодтаудың 
жіктелуі; сандық топографиялық 
ақпаратты құрудың техникалық 
жəне бағдарламалық құралдары.
  

КҚ 2
КҚ 16

картографиялық ақпаратты (СКА) 
кодтау жəне жіктеу; Сандық 
картографиялық ақпаратты 
құрудың технологиясы; сандық 
топографиялық карталар-
ды құрудың техникалық жəне 
бағдарламалық құралдары; 
Мемлекеттік қалалық кадастрдың 
автоматты ақпараттық жүйесі; 
Геоақпараттық жүйелерді құрудың 
техникалық жəне бағдарламалық 
құралдары; эксперименттік 
жəне есептік міндеттерді шешу 
үшін геоақпараттық жүйелердің 
қосымшаларын пайдалану. 

Іскерліктер:
- топографиялық-геодезиялық 
жəне картографиялық ақпаратты 
жинау жəне жүйелеу үшін 
геоақпараттық жүйелерді 
құрудың техникалық жəне 
бағдарламалық құралдарын пай-
далану; эксперименттік жəне 
есептік міндеттерді шешу үшін 
геоақпараттық технологияларды 
пайдалану.

ЖКП. 05 Топографиялық жəне құрылыстық 
сызу 
Топографиялық сызу негіздері: 
сызу материалдары, құралдар, 
керек-жарақтар. 
Қарындашпен сызу. 
Есептеу үшін шрифт. Сызу қала мұ-
шымен, рейсфедермен, кривонож-
камен, кронциркульмен жұмыс. 
Т-132, БМ-431 картографиялық 
шрифтері. 1:5 000 жəне 1:2 000 
масштабты шрифтерді (Т-132, 
БМ-431) сызу. 
1:2000 масштабты топографиялық 
планды сызу. Техникалық сызу 
негіздері: МС 2.304-81 шрифті. 
Сызуды кестемен безендірудің 
негізгі мəліметтері. 
Материал дарды кестемен 
белгілеу. 
Түрлері, кесіктері. 
Негізгі пландар. Негізгі 
пландардың сызулары үшін шарт-
ты белгілеулер. Құрылыс сызула-
рын орындаудың ерекшеліктері. 
Құрылыс конструкциялары 
мен ғимараттардың сызулары. 
Сызуларды оқу. Компьютерлік 
кесте негіздері. 
Топографиялық пландар мен 
құрылыс сызуларын сызу үшін 
графикалық бағдарламаларды 
пайдалану. 

Білімдер:
- сызу материалдары мен керек-
жарақтарын білу; 
 Картографиялық штифтер; 
1 : 5 000 – 1 : 500 масштабты 
топографиялық пландардың 
шартты белгілері; 
Құрылыстық сызудың негіздерін, 
негізгі пландарды сызу үшін шарт-
ты белгілеулерді; компьютерлік 
график негіздерін. 
 Іскерліктер:
- сызу құралдарымен сызу жəне 
топографиялық пландарды 
безендіру; 
 Құрылыс конструкцияларының 
жəне ғимараттардың сызуын оқу. 
 

БҚ 8
КҚ 1
КҚ 2
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ЖКП. 06 Картография:
Картографияның анықтамасы. 
 Географиялық карталар ту-
ралы түсінік, географиялық 
карталардың жіктелуі. 
Карталар мазмұнының негізгі 
элементтері; карталардың 
математикалық негіздері; 
Негізгі картографиялық проекция-
лар; топографиялық карталарды 
құрастыру жəне редакциялау; 
Картографиялық генерализация; 
карталарды баспаға дайындау; 
карталарды баспаға дайындаудың 
жəне құрудың компьютерлік тех-
нологиясы. 

Білімдер:
- географиялық карталардың 
жіктелуі; карталардың 
математикалық негізін білу; 
Топографиялық карталарды 
құрудың технологиясы мен 
баспаға дайындауды білу. 

 Іскерліктер:
- ірі масштабты пландарды 
құрастырудың түпнұсқаларын 
сызу. 
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ЖКП. 07 Электротехника жəне электро-
ника:
Электротехника: электр өрісі; 
тұрақты жəне ауыспалы тоқтың 
электр 
тізбегі; электромагнетизм; электр 
өлшемдері; трансформато рлар; 
электр энергиясын тарату жəне 
бөлу; 
Электроника: элек трониканың 
физикалық негіздері; 
Электронды құралдар; элек тронды 
түзеткіштер жəне стабилизатор-
лар; электронды күшейткіштер; 
электронды генераторлар мен 
өлшеу аспаптары; автоматиканың 
электронды құрылысы жəне есеп-
теу техникасы; микропроцес сорлар 
жəне микро- ЭЕМ; жарық жəне 
радиотолқын көмегімен ақпаратты 
жіберуді жүзеге асырудың 
қағидалары.  

Білімдер:
- жарық жəне радиоқашықөлшеу 
техникасының теориялық 
негіздері. 
 Іскерліктер:
қарапайым электронды 
жүйелердің негізгі параметрлерін 
анықтау үшін электронды өлшеу 
аспаптарын пайдалану. 
 

БҚ 7
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ЖКП. 08 Электронды геодезиялық 
өлшеу құралдары:
Геодезиялық жарық жəне 
радиоқашықөлшеуіштердің 
теориялық негіздері. 
Заманауи қашықөлшеуіштердің 
жинақталған сұлбалары жəне 
олардың негізгі компоненттері. 
Қашықөлшеуіштердің негізгі 
типтері. 
Жарық жəне 
радиоқашықөлшеуіштермен 
өлшенген сызықтар ұзындығын 
өлшеу жəне есептеу əдістемесі. 
 Тахеометрлер; электронды тахео-
метрлердің негізгі тип тері, құ ры-
лысының принципті сұлбалары; 
Полигонометриялық жүрістерді 
салулар кезіндегі жəне жер беті 
нүктелерінің координаттары мен 
биіктіктерін анықтау кезіндегі 
жұмыс əдістемесі.  

Білімдер:
Геодезиялық фазалық 
қашықөлшеуіштердің теориялық 
негіздері; топографиялық 
фазалық қашықөлшеуіштердің 
құрылысы; электронды 
тахеометрлердің құрылысы жəне 
жоғарыда аталған құралдармен 
жұмыс істеу əдістемесін білу.
 Іскерліктер:
Сызықтарды топографиялық 
фазалық қашықөлшеуіштермен 
өлшеу; электронды тахеомет-
рлермен жер беті нүктелерінің 
координаттары мен биіктіктерін 
анықтау жəне сызықтарды өлшеу. 
 

КҚ 1
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ЖКП. 09 Метрология, стандарттау жəне 
сертификаттау:
Метрологияның, стандарттаудың 
жəне сертификаттаудың құқықтық 
негіз дері, мақсаттары, міндеттері, 
қағи да лары, объектілері жəне 
құралдары. 
Метрология: негізгі түсініктер мен 
анықтамалар; өлшеу бірізділігін 
қамтамасыз ететін метрологиялық 
қызметтер; 
Мемлекеттік метрологиялық 
бақылау мен қадағалау; 
Стандарттау: стандарттау 
саласындағы жəне сапаны 
басқарудағы негізгі терминдер 
мен анықтамалар, халықаралық 
жəне аймақтық стандарттау; 
Қазақстан Республикасы 
стандарттауының мемлекеттік 
жүйесі, ТМД мемлекетаралық 
стандарттау.  

Білімдер:
- Қазақстан Республикасы 
стандартизациясының 
Мемлекеттік жүйесінің і жəне 
жалпы техникалық, ұйымдастыру-
əдістемелік стандарттар жүйесінің 
(кешені) негізгі ережелері. 
 - ТМД мемлекеттік 
стандарттаудың метрологиялық 
қызметі туралы ережелер. 
 Іскерліктер:
- өнім мен үдерістердің негізгі 
түрлеріне қойылатын нормативті 
құжаттар талаптарын қолдану; 
 - сапа жүйесінің құжаттауын 
қолдану; 
- Қазақстан Республикасының 
сертификаттау жүйесінің 
негізгі ережелері мен құжаттарын 
қолдану. 
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ЖКП. 10 Кəсіптік қызметті құқықтық 
қамтамасыз ету:
Кəсіптік қызметті құқықтық 
қамтамасыз ету; кəсіптік қызмет 
аясындағы құқықтық реттеу түсінігі; 
кəсіпкерлік қызмет субъектілерінің 
құқықтық ережелері; заңды 
тұлғалардың ұйымдастырушылық-
құқықтық түрлері; еңбек құқығы; 
еңбек келісім шарты жəне оны құру 
тəртібі, негіздері мен тоқтату; еңбек 
ақысы; халықты қамтамасыз етуді 
реттеудегі мемлекеттің ролі; 
Қызметкердің тəртіптік жəне 
материалдық жауапкершілігі; 
Əкімшілік құқықбұзушылық жəне 
əкімшілік жауапкершілік; 
Азаматтардың əлеуметтік қорғау 
құқығы; 
Бұзылған құқықтарды қорғау жəне 
дауларды шешудегі сот тəртібі; 
 «Геодезия жəне картография 
туралы» Қазақстан Республикасы 
заңдарының негізгі ережелері.  

Білімдер:
Кəсіптік қызмет саласындағы 
қызметкерлердің құқықтары мен 
міндеттері; 
Кəсіптік қызмет үдерісінде 
құқықтық қарым-қатынасты 
реттейтін заңнамалық актілер мен 
басқа да нормативті құжаттар. 
 Іскерліктер:
Еңбек заңнамасына сəйкес өз 
құқықтарын қорғау. 
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ЖКП. 11 Өндірісті ұйымдастыру жəне 
басқару: 
 Өндірісті басқарудың негіздері. 
Топографиялық-геодезиялық 
жұмыстардың негізгі əдістері мен 
өндірістің технологиялық сұлбасы. 
 Топографиялық-геодезиялық 
өндірісті ұйымдастыру. 
Нормалауды ұйымдастыру жəне 
еңбек өнімділігі. 
Еңбекақысын төлеуді 
ұйымдастыру. 
 Кəсіпорынның өндіріс ресурстары. 
 Топографиялық-геодезиялық 
жұмыстарға техникалық жобалар 
жəне сметалар құру. Топографо – 
геодезиялық жұмыстарды жоспар-
лау жəне қаржыландыру. 
Топографиялық-геодезиялық 
өндіріс тегі есепке алу жəне өндіріс-
тік-шаруашылық қызметке талдау.  

Білімдер:
Өндірістік жəне технологиялық 
үдерістерді ұйымдастыру; 
саланың жəне ұйымның 
(кəсіпорынның) материалдық-
техникалық, еңбек жəне қаржы 
ресурстары, оларды тиімді 
пайдаланудың көрсеткіштері; 
Өнімнің (қызметтің) бағасын 
белгілеу механизмі, қазіргі 
жағдайда еңбек ақысын төлеу 
түрлері; бизнес-жоспарды дайын-
дау əдістері; 
Іскерліктер:
Ұйым қызметінің негізгі технико-
экономикалық көрсеткіштерін 
қабылданған əдістеме бойынша 
есептеу. 
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ЖКП. 11 Өмір қауіпсіздігі:
Төтенше жағдайларда халықты 
қорғау жəне тіршілігін қамтамасыз 
етуді ұйымдастыру. 
Төтенше  жағдайлар  салда -
рын оқшаулау жəне жою бой-
ынша іс-шаралар мазмұны мен 
ұйымдастыру; қорғаныс құралдары. 
Əскери қызметтің негізі; 
Мемлекет қорғанысының негізі; 
Қазақстан  Республикасының 
Қарулы күштері; əскери ардың 
жауынгерлік дəстүрлері, белгілері; 
медициналық білім негіздері. 
 

Білімдер:
Экономи к а  объе к т і л е р і н і ң 
тұрақтылығын қамтамасыз ету 
қағидаларын, оқиғалардың да-
муын болжау жəне техногенді 
төтенше жағдайлар мен стихиялық 
құбылыстардың салдарын бағалау. 
Іскерліктер:
Қызмет атқаратындарды жəне халық-
ты төтенше жағдайлардың жағым-
сыз ықпалынан қорғау бойынша іс-
шаралар ұйымдастыру жəне өткізу; 
Əскери қызмет негіздерін жəне 
мемлекеттің қорғанысын білу; 
Алғашқы медициналық қызмет 
көрсету. 

БҚ 3
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ЖКП. 12 Еңбекті қорғау
Еңбекті қорғаудың жалпы сұрақ-
тары. Өндірістік жарақатты лықтың 
себеп терін талдау: бақытсыз жағ-
дай ларды тергеу жəне есепке алу; 
Еңбек тазалығы жəне далалық, 
камералық 
топографиялық-геодезиялық жұ мыс-
тардағы өндірістік санитария. Еңбекті 
қорғау жəне қауіпсіздік техникасы. 
Еңбекті қорғаудың жалпы сұрақ-
тары. 
Қауіпсіздік техникасы: далалық 
топографиялық-геодезиялық жұмыс-
тар ды қауіпсіз жүргізуді ұйымдастыру.  

Білімдер:
Кəсіптік қызмет саласында қауіпсіз 
еңбек жағдайын қамтамасыз ету 
ерекшеліктері; 
 Кəсіпорында жəне дала бригада-
сында еңбекті қорғаудың құқықтық, 
нормативт і  жəне  ұйымдас -
тырушылық негіздерін білу. 
Іскерліктер:
Кəсіптік  қызмет  сферасында 
жарақат қауіпсіздігі мен зиянды 
факторлар талдауын жүргізу. 
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АП. 00 Арнайы пəндер 
АП.01 Жоғары геодезия:

Жоғары геодезия пəні жəне негізгі 
міндеттері. Жердің пішіні мен 
көлемі туралы жалпы мəліметтер. 
 Жер пішіні туралы түсінік. 
Мемлекеттік геодезиялық тор, жа-
сау əдістері, құру сұлбасы, арнала-
уы жəне жіктелуі, пункттердің жиілігі 
жəне оларды бекіту. 
Мемлекеттік нивелирлеу торы 
туралынегізгі ережелер; пландық 
жəне биіктік пункттерін тексеру 
жəне қайта қалпына келтіру. 
Жоғары дəлдіктегі нивелирлеу: 
құралдары, ұйымдастыру жəне 
жұмыстарды өндіру. 
Триангуляция: құралдары, 
бұрыштық өлшемдер, алдын ала 
есептеулер; 
Базистік жақтарды өлшеу туралы 
түсінік; триангуляция торларын 
жобалау жəне бақылап зерттеу. 
Полигонометрия жəне трилате-
рация. 
Жер эллипсоиды жəне геодезиялық 
координаттар жүйесі. Гаусс-Крюгер 
проекциясы жазықтықтығындағы 
тікбұрышты координаттар. 
Тікбұрышты координаттар-
ды бір зонадан шектес зонаға 
қайта құру. Ғарыштық геодезия 
əдістері туралы негізгі мəліметтер. 
Геооратлықтандырылған коорди-
наттар ПЗ-90, СК-95 жүйесі тура-
лы түсінік. Геодезиялық торларды 
құру үшін 
GPS серіктік жүйесін пайдалану 
туралы түсінік. 
Теңестіру есептеулері; 
Ең кіші квадраттар əдісінің негізі.

Білімдер:
- ТМД елдерінің Мемлекеттік 
геодезиялық торларды құру 
сұлбалары жəне оны жасау 
əдістері;
Мемлекеттік нивелирлеу торын құру 
сұлбасы жəне оны жасау əдістері;
Жердің пішіні туралы жалпы 
мəліметтер; 
Геодезияда қолданылатын коорди-
наттар жүйесі; 
Жоғары дəлдіктегі 
теодолиттер жəне нивелирлер; 
жоғары дəлдіктегі бұрыштық 
өлшеулер мен жоғары дəлдіктегі 
нивелирлеу əдістерін білу; 
далалық өлшеулерді алдын 
ала өңдеуді жəне теңестіру 
есептеулерінің тəсілдерін білу. 
 Іскерліктер:
- жоғары дəлдіктегі теодолиттер мен 
нивелирлердің тексеруін, түзетуін 
жəне сыналуын орындау; 
Триангуляция мен полигонометрия 
торларын жобалау; 
Триангуляция пункттерінде 
бұрыштық өлшеулерді орындау; 
полигонометрия пункттерінде 
сызықтық жəне бұрыштық 
өлшеулерді орындау; 
Алдын ала есептеулер жүргізу 
жəне ең кіші квадраттар əдісімен 
нəтижелерді теңестіруді орындау; 
Жоғары дəлдіктегі нивелирлеу 
сызықтарын жобалау; 
Жоғары дəлдіктегі нивелирлеуді 
орындау, пункттердің биіктіктерін 
есептеу жəне теңестіру; 
Тікбұрышты координаттарды бір зо-
надан шектес зонаға қайта құру. 

КҚ 1
КҚ 3
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