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(Жалғасы 18-бетте) 

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ҮКІМЕТІНІҢ ҚАУЛЫСЫ 

2019 жылғы 25 қыркүйек    №704    Нұр-Сұлтан, Үкімет Үйі 

«Құқық қорғау органдарының қызметкерлеріне 
және олармен бірге тұратын отбасы мүшелеріне, 

зейнеткерлеріне, сондай-ақ қызметтік міндеттерін 
атқару кезінде қаза тапқан қызметкерлердің 

балаларына олар кәмелеттік жасқа толғанға дейін 
тиісті мемлекеттік денсаулық сақтау ұйымдарында 
медициналық және санаторий-курорттық қызмет 

көрсету қағидаларын бекіту туралы»
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2016 жылғы 

18 ақпандағы № 78 қаулысына өзгерістер
енгізу туралы

Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
1. «Құқық қорғау органдарының қызметкерлеріне жəне олармен бірге 

тұратын отбасы мүшелеріне, зейнеткерлеріне, сондай-ақ қызметтік міндеттерін 
атқару кезінде қаза тапқан қызметкерлердің балаларына олар кəмелеттік 
жасқа толғанға дейін тиісті мемлекеттік денсаулық сақтау ұйымдарында 
медициналық жəне санаторий-курорттық қызмет көрсету қағидаларын бекіту 
туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2016 жылғы 18 ақпандағы № 
78 қаулысына (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2016 ж., № 11-12-13, 
51-құжат) мынадай өзгерістер енгізілсін:

тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
«Құқық қорғау органдарының қызметкерлерін жəне олармен бірге тұратын 

отбасы мүшелерін, зейнеткерлерін, сондай-ақ қызметтік міндеттерін атқару 
кезінде қаза тапқан қызметкерлердің балаларын олар кəмелеттік жасқа 
толғанға дейін тиісті мемлекеттік денсаулық сақтау ұйымдарында медициналық 
жəне санаторий-курорттық қамтамасыз ету қағидаларын бекіту туралы»;

көрсетілген қаулымен бекітілген Құқық қорғау органдарының қызметкерлері-
не жəне олармен бірге тұратын отбасы мүшелеріне, зейнеткерлеріне, 
сондай-ақ қызметтік міндеттерін атқару кезінде қаза тапқан қызметкерлердің 
балаларына олар кəмелеттік жасқа толғанға дейін тиісті мемлекеттік денсаулық 
сақтау ұйымдарында медициналық жəне санаторий-курорттық қызмет көрсету 
қағидалары осы қаулыға қосымшаға сəйкес жаңа редакцияда жазылсын. 

2. Осы қаулы 2020 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі жəне 
ресми жариялануы тиіс.

Қазақстан Республикасының
Премьер-Министрі А.МАМИН 

Қазақстан Республикасы Yкiметiнің 
2019 жылғы 25 қыркүйектегі №704 қаулысына қосымша

 
Қазақстан Республикасы Yкiметiнің 

2016 жылғы 18 ақпандағы № 78 қаулысымен бекітілген

Құқық қорғау органдарының қызметкерлерін жəне олармен бірге 
тұратын отбасы мүшелерін, зейнеткерлерін, сондай-ақ қызметтік 

міндеттерін атқару кезінде қаза тапқан қызметкерлердің балаларын 
олар кəмелеттік жасқа толғанға дейін тиісті мемлекеттік денсаулық 
сақтау ұйымдарында медициналық жəне санаторий-курорттық 

қамтамасыз ету қағидалары

1-тарау. Жалпы ережелер
1. Осы құқық қорғау органдарының қызметкерлерін жəне олармен бірге 

тұратын отбасы мүшелерін, зейнеткерлерін, сондай-ақ қызметтік міндеттерін 
атқару кезінде қаза тапқан қызметкерлердің балаларын олар кəмелеттік 
жасқа толғанға дейін тиісті мемлекеттік денсаулық сақтау ұйымдарында 
медициналық жəне санаторий-курорттық қамтамасыз ету қағидалары (бұдан 
əрі – Қағидалар) «Құқық қорғау қызметі туралы» 2011 жылғы 6 қаңтардағы 
Қазақстан Республикасының Заңына сəйкес əзірленді жəне құқық қорғау орган-
дары мен мемлекеттік фельдъегерлік қызмет қызметкерлеріне, олармен бірге 
тұратын отбасы мүшелеріне, зейнеткерлеріне жəне көрсетілген органдардың 
қызметтiк мiндеттерiн атқару кезiнде қаза тапқан қызметкерлерінің балаларына 
олар кəмелеттік жасқа толғанға дейін (бұдан əрі – контингент) медициналық 
жəне санаторий-курорттық қамтамасыз ету тəртібін айқындайды.

2. Тізбесін Қазақстан Республикасы Президентінің Əкімшілігімен келісу 
бойынша Қазақстан Республикасы Президентінің Іс басқармасы бекітетін 
қызметкерлердің жекелеген санаттарына медициналық көмек Қазақстан 
Республикасы Президенті Іс басқармасының медициналық ұйымдарында:

1) «Халық денсаулығы жəне денсаулық сақтау жүйесі туралы» 2009 жылғы 
18 қыркүйектегі Қазақстан Республикасының Кодексіне (бұдан əрі – Кодекс) 
сəйкес тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде;

2) «Міндетті əлеуметтік медициналық сақтандыру туралы» 2015 жылғы 
16 қарашадағы Қазақстан Республикасының Заңына (бұдан əрі – Заң) сəйкес 
міндетті əлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде;

3) Қазақстан Республикасы Президентінің Іс басқармасы айқындайтын 
түрлер бойынша жəне көлемдерде бюджет қаражаты есебінен көрсетіледі.

3. Қағидаларда қызметкерлерінің отбасы мүшелері деп: жұбайы (зайыбы), 
екеуінің немесе ерлі-зайыптылардың біреуінің кəмелетке толмаған балала-
ры (асырап алған, асырауындағы немесе қамқоршылығындағы); балалары 
(асырап алған, асырауындағы немесе қамқоршылығындағы) жəне жұбайының 
(зайыбының) білім беру ұйымдарында күндізгі оқу нысанында оқитын жиырма 
үш жасқа толмаған балалары; жұбайының (зайыбының) мүгедек балалары 
(асырап алған, асырауындағы немесе қамқоршылығындағы) жəне он сегіз 
жасқа дейін мүгедек болған мүгедек балалары; қызметкердің асырауындағы 
ата-аналары жəне жұбайының (зайыбының) ата-аналары түсініледі. 

Қызметтiк мiндеттерiн атқару кезiнде қаза тапқан қызметкердiң балалары 
кəмелеттiк жасқа толғанға дейiн олардың ішкі істер органдарының медициналық 
ұйымдарында медициналық жəне санаторий-курорттық қамтамасыз ету құқығы 
сақталады.

4. Құқық қорғау органдарының қызметкерлерін медициналық қамтамасыз 
ету ішкі істер органдарының медициналық ұйымдарында бюджет қаражаты 
есебінен жүзеге асырылады.

Қызметкерлер құқық қорғау қызметін өткеретін жерде немесе тұратын 
жерінде ішкі істер органдарының медициналық ұйымдары немесе оларда тиісті 
бөлімшелер, мамандар не арнаулы жабдық болмаған кезде медициналық 
көрсетілімдер бойынша қызметкерлерге медициналық көмекті денсаулық 
сақтау субъектілері:

1) Кодекске сəйкес тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі 
шеңберінде;

2) Заңға сəйкес міндетті əлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде 
көрсетеді.

5. Тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде жəне 
міндетті əлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде құқық қорғау орган-
дарының қызметкерлеріне медициналық көмек көрсету бойынша денсаулық 
сақтау субъектілерінің көрсетілетін қызметтеріне ақы төлеуді əлеуметтік 
медици налық сақтандыру қоры жүзеге асырады.

Тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде жəне 
міндетті əлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде қызметкерлерге 
медициналық көмек көрсету бойынша денсаулық сақтау субъектілерінің 
көрсетілетін қызметтеріне ақы төлеуге əлеуметтік медициналық сақтандыру 
қорының шығындарын өтеу денсаулық сақтау саласындағы уəкілетті органға 
көзделген бюджет қаражаты есебінен жүзеге асырылады.

6. Құқық қорғау органдары қызметкерлерінің өздерімен бірге тұратын от-
басы мүшелеріне, сондай-ақ құқық қорғау органдарының зейнеткерлеріне 
меди циналық көмек ішкі істер органдарының медициналық ұйымдарында 
көрсетіледі.

Құқық қорғау органдары қызметкерлерінің отбасы мүшелеріне жəне құқық 
қорғау органдарының зейнеткерлеріне медициналық көмек көрсету бойынша 
ішкі істер органдарының медициналық ұйымдарының көрсетілетін қызметтеріне 
ақы төлеуді əлеуметтік медициналық сақтандыру қоры:

1) Кодекске сəйкес тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі 
шеңберінде;

2) Заңға сəйкес міндетті əлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде 
жүзеге асырады.

7. Кодекстің 135-1-бабына жəне Заңның 6-бабына сəйкес ішкі істер 
органдарының медициналық ұйымдары ұсынбайтын тегін медициналық 
көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде жəне міндетті əлеуметтік 
медициналық сақтандыру жүйесінде медициналық көмек алу үшін контингент 
алғашқы медициналық-санитариялық көмек көрсететін ұйымды еркін таңдау 
құқығын ескере отырып, тұрақты немесе уақытша тұратын жері бойынша 
денсаулық сақтау субъектілеріне тіркеледі. 

 
2-тарау. Медициналық қамтамасыз етуді ұйымдастыру

8. Ішкі істер органдарының медициналық ұйымдары медициналық көмектiң 
мынадай:

1) амбулаториялық-емханалық көмек: алғашқы медициналық-санитариялық 
көмек жəне консультациялық-диагностикалық көмек;

2) стационарлық көмек;
3) стационарды алмастыратын көмек түрлерін көрсетеді.
9. Ішкі істер органдары медициналық ұйымдарының стационарларында 

дəрі-дəрмекпен қамтамасыз ету денсаулық сақтау саласындағы уəкілетті ор-
ган бекіткен қазақстандық ұлттық дəрiлік формулярға сəйкес тегiн көрсетiледi.

10. Ішкі істер органдарының медициналық ұйымдарында контингентке 
медициналық көмек денсаулық сақтау саласындағы стандарттарға сəйкес 
көрсетiледi.

11. Контингент арасындағы пациентті денсаулық сақтау саласындағы 
уəкілетті органның қарамағындағы медициналық ұйымдарға стационарлық ем-
деуге ауыстыру Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау саласындағы 
заңнамасына сəйкес жүзеге асырылады.

12. Контингентті шетелге емдеуге жiберу Қазақстан Республикасының ден-
саулық сақтау саласындағы заңнамасына сəйкес жүзеге асырылады.

13. Нұр-Сұлтан, Алматы қалаларынан тыс жерлерде тұратын контингентті 
стационарлық ем алуға Нұр-Сұлтан жəне Алматы қалаларында орналасқан 
ішкі істер органдары медициналық ұйымдарына емдеуге жатқызу ішкі істер 
органдарының медициналық ұйымдары мамандарының жолдамасы бойынша 
жүзеге асырылады.

Нұр-Сұлтан жəне Алматы қалаларында орналасқан ішкі істер органдарының 
медициналық ұйымдарына контингентті жіберу тəртібін Қазақстан Республика-
сының Ішкi iстер министрлiгi белгілейді.

14. Медициналық көмек алу үшiн контингентті ресiмдеуді ішкі істер орган-
дары медициналық ұйымдары құқық қорғау органдарының кадр қызметтері 
ұсынған контингенттің тiзiмдері негiзiнде жүргiзедi.

Медициналық қамтамасыз етуге ресімдеу жеке басын куəландыратын құжат 
(құқық қорғау органдары қызметкерлері үшін – жеке куəлігі жəне қызметкердің 
қызметтік куəлігі; қызметкердің отбасы мүшелері үшін – жеке куəлігі; қызметтiк 
мiндеттерiн атқару кезiнде қаза тапқан қызметкердiң балалары үшін – туу 
туралы куəлігі немесе жеке куəлігі; құқық қорғау органдары зейнеткерлері 
үшін – жеке куəлігі жəне зейнеткерлік куəлігі) негізінде медициналық ұйымның 
жұмыс кестесіне сəйкес кез келген күнтізбелік уақытта жүзеге асырылады.

Контингент арасынан əр адамға денсаулық сақтау саласындағы уəкілетті 
орган бекіткен нысанға сəйкес амбулаторлық пациенттің медициналық 
картасы ресімделеді, ол ішкі істер органдарының медициналық ұйымдары 
емханаларының тiркеу бөлiмiнде сақталады.

 3-тарау. Санаторий-курорттық қамтамасыз ету
 15. Контингентті санаторий-курорттық емдеу санаторий-курорттық ұйым-

дарда Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау саласындағы заңнама-
сында жəне Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасында белгіленген 
тəртіппен жүзеге асырылады.

16. Қызметтік міндеттерін атқару кезінде мертіккен (жараланған, жара-
қат танған, контузия алған) қызметкерлер қалпына келтіру кезеңінде бюджет 
қаражаты есебінен ішкі істер органдарының санаторий-іріктеу комиссия лары-
ның шешімі бойынша санаторий-курорттық емдеуге жіберіледі.

17. Санаторий-курорттық емдеуге жіберу кезінде денсаулық сақтау сала-
сын дағы уəкілетті орган бекіткен нысан бойынша медициналық құжаттама 
ресiмделедi.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ҮКІМЕТІНІҢ ҚАУЛЫСЫ

 
2019  жылғы 26 қыркүйек    №712   Нұр-Сұлтан, Үкімет Үйі

«Республикалық азаматтық қорғау қызметтерінің 
тізбесін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы 

Үкіметінің 2014 жылғы 19 қарашадағы №1210 
қаулысына өзгерістер енгізу туралы

Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ: 
1. «Республикалық азаматтық қорғау қызметтерінің тізбесін бекіту туралы» 

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2014 жылғы 19 қарашадағы № 1210 
қаулысына (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2014 ж., №71, 643-құжат) 
мынадай өзгерістер енгізілсін: 

көрсетілген қаулымен бекітілген республикалық азаматтық қорғау 
қызметтерінің тізбесінде: 

реттік нөмірі 5-жол мынадай редакцияда жазылсын: 
«

5 Сауда қызметі Қазақстан Республикасының Сауда жəне 
интеграция министрлігі 

»;
реттік нөмірі 14-жол мынадай редакцияда жазылсын: 
«

14 Ұлттық 
гидрометеорологиялық 
қызмет 

Қазақстан Республикасының Экология, 
геология жəне табиғи ресурстар 
министрлігі 

»;
реттік нөмірі 17-жол мынадай редакцияда жазылсын: 
«

17 Байланыс қызметі  Қазақстан Республикасының Цифрлық 
даму, инновациялар жəне аэроғарыш 
өнеркəсібі министрлігі 

»;

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

Қазақстан Республикасының
Премьер-Министрі А.МАМИН

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ҮКІМЕТІНІҢ ҚАУЛЫСЫ

2019 жылғы 27 қыркүйек     №717   Нұр-Сұлтан, Үкімет Үйі

«Жолаушыларды, багажды, жүктер мен почта 
жөнелтілімдерін тасымалдау жөнінде қызметтер 

көрсету үшін халықаралық авиамаршруттарға 
арналған конкурс өткізу және

халықаралық авиамаршруттарға куәлік беру 
қағидаларын бекіту туралы»

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2010 жылғы 
19 қарашадағы № 1221 қаулысына өзгеріс

енгізу туралы

Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ: 
1. «Жолаушыларды, багажды, жүктер мен почта жөнелтілімдерін 

тасымалдау жөнінде қызметтер көрсету үшін халықаралық авиамаршруттарға 
арналған конкурс өткізу жəне халықаралық авиамаршруттарға куəліктер беру 
қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2010 жылғы 
қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2010 жылғы 
19 қарашадағы № 1221 қаулысына (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 
2011 ж., № 2, 16-құжат) мынадай өзгеріс енгізілсін: 

көрсетілген қаулымен бекітілген Жолаушыларды,багажды жүктер мен 
почта жөнелтілімдерін тасымалдау жөнінде қызметтер көрсету үшін халық-
аралық авиамаршруттарға арналған конкурс өткізу жəне халық аралық 
авиамаршруттарға арналған конкурс өткізу жəне халықаралық авиамаршрут-
тарға куəліктер беру қағидаларында: 

көрсетілген Қағидаларға 2-қосымша осы қаулыға сəйкес жаңа редакцияда 
жазылсын. 

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

Қазақстан Республикасының
Премьер-Министрі А.МАМИН

Қазақстан Республикасы Үкіметінің
2019 жылғы 27 қыркүйектегі №717 қаулысына қосымша 

Жолаушыларды, багажды, жүктер мен почта жөнелтілімдерін 
тасымалдау жөнінде қызметтер көрсету үшін халықаралық 

авимаршруттарға арналған конкурс өткізу жəне авиамаршруттарға 
куəліктер беру қағидаларына 2-қосымша

Қазақстан Республикасының
Мемлекеттік Елтаңбасы

ХАЛЫҚАРАЛЫҚ АВИАМАРШРУТТЫҚ КУƏЛІК
______________________________________________________________

(заңды тұлғаның толық атауы)

жолаушыларды, багажды, жүктер мен почта жөнелтілімдерін
__________________________________________________тасымалдау 
                  (тасымалдау объектілері көрсетіледі)               мақсатында

____________________________ Халықаралық авиамаршруты бойынша 
(халықаралық авиамаршрут атауы)
________________________________________________________ жилігі
                 (аптасына рұқсат етілген рейстер саны)

тұрақты авиарейстерді орындау құқығы берілді. 

Халықаралық авиамаршрутқа куəлік берген мемлекеттік орган
______________________________________________________________
______________________________________________________________
          (куəлікті берген мемлекеттік органның толық атауы)
______________________________________________________________
(уəкілетті органның лауазымды адамының немесе ол уəкілеттік

 берген адамның тегі, аты-жөні жəне қолы)

Куəлік берілген күн:     20__ жылғы «__»__
Куəліктің қолданылу мерзімі:   20__ жылғы «__»__ дейін

Куəліктің нөмірі _________________№______________

Нұр-Сұлтан қаласы

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
БАС ПРОКУРОРЫНЫҢ БҰЙРЫҒЫ

2019 жылғы 2 сәуір          №22           Нұр-Сұлтан қаласы 

«Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасының 
«Б» корпусының әкімшілік мемлекеттік 

лауазымдарына қойылатын біліктілік талаптарын 
бекіту туралы» Қазақстан Республикасы

Бас Прокурорының 2017 жылғы 14 қарашадағы
№131 бұйрығына өзгертулер енгізу туралы

  «Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызметі туралы» 2015 жылғы 
23 қарашадағы Қазақстан Республикасы Заңының 17-бабының 4-тармағын, 
«Прокуратура туралы» Заңның 37-бабының 4) тармақшасын басшылыққа 
алып, БҰЙЫРАМЫН:

  1. «Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасының «Б» корпусының 
əкімшілік мемлекеттік лауазымдарына қойылатын біліктілік талаптарын 
бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Бас Прокурорының 2017 жылғы 14 
қарашадағы № 131 бұйрығына мынадай өзгерістер енгізілсін:

 Біліктілік талаптарын жаңа редакцияда мазмұндасын. 
  2. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау Қазақстан Республикасы Бас 

прокуратурасының кадр қызметіне жүктелсін.
  3. Осы бұйрық алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа 

енгізіледі.

Қазақстан Республикасының
Бас Прокуроры Ғ.НҰРДƏУЛЕТОВ

Қазақстан Республикасы Бас Прокурорының 
2019 жылғы 2 сəуірдегі №22 бұйрығымен бекітілген

 Біліктілік талаптары 1-тарау. Қаржы департаменті 1-параграф. 
Департамент директоры, С-1 санаты (1 бірлік), № 10-01

Критерий Талаптар
Білімі Жоғары білім: құқық (заңтану) немесе əлеуметтік ғылымдар, 

экономика жəне бизнес (экономика, есеп жəне аудит, қаржы, 
менеджмент, мемлекеттік жəне жергілікті басқару, статистика).

Кəсіби 
құзыреттілігі

Қазақстан Республикасының Конституциясын, «Қазақ-
стан Республикасының Президенті туралы», «Қазақстан 
Республикасының Үкіметі туралы» Қазақстан Республика-
сының конституциялық заңдарын, «Қазақстан Республика-
сының Мемлекеттік қызметі туралы», «Сыбайлас жемқор-
лыққа қарсы іс-қимыл туралы», «Əкімшілік рəсімдер туралы», 
«Құқықтық актілер туралы», «Жеке жəне заңды тұлғалар дың 
өтiнiштерiн қарау тəртiбi туралы», «Мемлекеттік көрсеті летін 
қызметтер туралы» Қазақстан Республикасының заңда-
рын, осы санаттағы нақты лауазымның мамандануына 
сəйкес келетін салалардағы қатынастарды реттейтін Қазақ-
стан Республикасының нормативтік құқықтық актілерін, 
«Қазақ стан-2050»: Қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси 
бағытын Стратегиясын білу. Мынадай құзыреттердің болуы: 
бастамашылық, коммуникативтілік, талдамашылық, ұйымдас-
тырушылық, стратегиялық ойлау, көшбасшылық, əдептілік, 
сапаға бағдарлану, сыбайлас жемқорлыққа төзбеушілік. Осы 
лауазым бойынша функционалдық міндеттерді орындау үшін 
қажетті басқа да міндетті білімдер.

Практикалық 
тəжірибесі

Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2016 
жылғы 21 желтоқсанда №14542 болып тіркелген Қазақстан 
Республикасы Мемлекеттік қызмет істері жəне сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі Төрағасының 2016 
жыл ғы 13 желтоқсандағы №85 бұйрығымен бекітілген «Б» 
кор пусының мемлекеттік əкімшілік лауазымдарына үлгілік 
білік тілік талаптарына сəйкес.
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(Жалғасы 19-бетте) 

(Жалғасы. Басы 17-бетте) 

Функ-
ционалдық 
міндеттері

Жалпы басшылықты жүзеге асыру, жұмысты ұйымдастыру 
жəне үйлестіру, Департамент қызметінің негізгі басымдықтарын 
айқындау. Уақыт кезеңдері бойынша жұмыс қорытындысын 
шығару, басшылыққа атқарылған жұмыс туралы есептер беру. 
Аттестаттау үшін материалдар, көтермелеу немесе тəртіптік 
жазалауды қолдану туралы ұсыныстар беру. Департамент 
жұмысының мəселелері бойынша кеңестер өткізу, есептер 
тыңдау. Бағынышты жұмыскерлердің қызметін өздеріне 
жүктелген лауазымдық міндеттеріне сəйкес, олардың орындау 
жəне еңбек тəртібін сақтауын бақылау.

2-параграф. Департамент директорының орынбасары – бас бухгалтер, 
С-2 санаты (1 бірлік), № 10-02

Критерий Талаптар
Білімі Жоғары білім: құқық (заңтану) немесе əлеуметтік ғылымдар, 

экономика жəне бизнес (экономика, есеп жəне аудит, қар-
жы, менеджмент, мемлекеттік жəне жергілікті басқару, 
статистика).

 Кəсіби 
құзыреттілігі

Қазақстан Республикасының Конституциясын, «Қазақстан 
Республикасының Президенті туралы», «Қазақстан 
Республикасының Үкіметі туралы» Қазақстан Республика-
сының конституциялық заңдарын, «Қазақстан Республика-
сының Мемлекеттік қызметі туралы», «Сыбайлас жемқор-
лыққа қарсы іс-қимыл туралы», «Əкімшілік рəсімдер туралы», 
«Құқықтық актілер туралы», «Жеке жəне заңды тұлғалардың 
өтiнiштерiн қарау тəртiбi туралы», «Мемлекеттік көрсетілетін 
қызметтер туралы» Қазақстан Республикасының заңдарын, 
осы санат тағы нақты лауазымның мамандануына сəйкес 
келетін салалардағы қатынастарды реттейтін Қазақстан 
Республика сының нормативтік құқықтық актілерін, 
«Қазақстан-2050»: Қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси 
бағыты» Стратегиясын білу. Мынадай құзыреттердің бо-
луы: бастамашылық, коммуникативтілік, талдамашылық, 
ұйымдастырушылық, стратегиялық ойлау, көшбасшылық, 
əдептілік, сапаға бағдарлану, сыбайлас жемқорлыққа 
төзбеушілік. Осы лауазым бойынша функционалдық міндет-
терді орындау үшін қажетті басқа да міндетті білімдер.

Практикалық 
тəжірибесі

Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2016 
жылғы 21 желтоқсанда № 14542 болып тіркелген Қазақстан 
Республикасы Мемлекеттік қызмет істері жəне сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі Төрағасының 2016 
жылғы 13 желтоқсандағы № 85 бұйрығымен бекітілген 
«Б» корпусының мемлекеттік əкімшілік лауазымдарына 
үлгілік біліктілік талаптарына сəйкес. 1:С «Бухгалтерия» 
бухгалтерлік есебін жүргізу бойынша бағдарламалық 
қамтылыммен жұмыс жасау дағдыларының болғаны жөн

Функционалдық 
міндеттері

Департамент жұмысын жоспарлау жəне ұйымдастыру, 
оның ішінде белгіленген мерзімде бухгалтерлік, статист-
икалық жəне салықтық есептілікті уақтылы жасау жəне 
ұсыну. Қаражаттың тиімді əрі нысаналы жұмсалуын, 
бухгал терлік есептің дұрыс жүргізілуін бақылау. Кассалық 
жəне нақты шығыстарды есепке алу, бухгалтерлік 
құжаттардың уақтылы əрі дұрыс ресімделуін жəне 
жасалатын операциялардың заңдылығына алдын ала 
бақылауды жүзеге асыру.

 3-параграф. Департаменттің Қаржы жəне бюджеттік жоспарлау 
басқармасының басшысы, С-3 санаты (1 бірлік), № 10-1-1

1) Критерий 2) Талаптар
3) Білімі 4) Жоғары білім: əлеуметтік ғылымдар, экономика жəне 

бизнес (экономика, есеп жəне аудит, қаржы, менеджмент, 
мемлекеттік жəне жергілікті басқару, статистика).

5) Кəсіби 
құзыреттілігі

6) Қазақстан  Республикасының Конституциясын, 
«Қазақстан Республикасының Президенті туралы», 
«Қазақстан Республикасының Үкіметі туралы» Қазақстан 
Республикасының конституциялық заңдарын, «Қазақстан 
Республикасының Мемлекеттік қызмет туралы», «Сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы», «Əкімшілік рəсімдер 
туралы», «Құқықтық актілер туралы», «Жеке жəне заңды 
тұлғалардың өтiнiштерiн қарау тəртiбi туралы», «Мемлекеттік 
көрсетілетін қызметтер туралы» Қазақстан Республикасының 
заңдарын, осы санаттағы нақты лауазымның мамандануына 
сəйкес келетін салалардағы қатынастарды реттейтін 
Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерін, 
«Қазақстан-2050»: Қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси 
бағыты» Стратегиясын білу. Мынадай құзыреттердің 
болуы: бастамашылық, коммуникативтілік, талдамашылық, 
ұйымдастырушылық, стратегиялық ойлау, көшбасшылық, 
əдептілік, сапаға бағдарлану, сыбайлас жемқорлыққа 
төзбеушілік. Осы лауазым бойынша функционалдық 
міндеттерді орындау үшін қажетті басқа да міндетті білімдер.

7) Практикалық 
тəжірибесі

 8) Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2016 
жылғы 21 желтоқсанда № 14542 болып тіркелген Қазақстан 
Республикасы Мемлекеттік қызмет істері жəне сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі Төрағасының 2016 
жылғы 13 желтоқсандағы № 85 бұйрығымен бекітілген «Б» 
корпусының мемлекеттік əкімшілік лауазымдарына үлгілік 
біліктілік талаптарына сəйкес.

9) 
Функционалдық 
міндеттері

10) Басқарма жұмысын ұйымдастыру, жоспарлау жəне 
үйлестіру. 3-жылдық кезеңге бюджет, алдағы қаржы 
жылына міндеттемелер мен төлемдер бойынша жеке 
қаржыландыру жоспарының жиынтық жобасын жəне 
жеке қаржыландыру жоспарларына өзгерістер мен 
толықтырулар енгізу бойынша жұмысты ұйымдастыру.

  
4-параграф. Департаменттің Қаржы жəне бюджеттік жоспарлау 

басқармасының бас сарапшысы, С-4 санаты (4 бірлік), № 10-1-3-01,
№ 10-1-3-02, № 10-2-3-01, № 10-2-03-02

Критерий Талаптар
Білімі Жоғары білім: əлеуметтік ғылымдар, экономика жəне 

бизнес (экономика, есеп жəне аудит, қаржы, менеджмент, 
мемлекеттік жəне жергілікті басқару, статистика).

Кəсіби 
құзыреттілігі

Қазақстан Республикасының Конституциясын, «Қазақстан 
Республикасының Президенті туралы» Қазақстан Респуб-
лика  сының конституциялық заңын, «Қазақстан Респуб-
лика   сының Мемлекеттік қызметі туралы», «Сыбайлас 
жемқор лыққа қарсы іс-қимыл туралы», «Əкімшілік рəсімдер 
туралы», «Құқықтық актілер туралы», «Жеке жəне заңды 
тұлға лардың өтiнiштерiн қарау тəртiбi туралы», «Мемле-
кеттік көрсетілетін қызметтер туралы», «Қазақстан Респуб -
ли ка сындағы жергілікті мемлекеттік басқару жəне өзін-өзі 
басқару туралы» Қазақстан Республикасының заң да рын, 
осы санаттағы нақты лауазымның мамандануына сəй-
кес келетін салалардағы қатынастарды реттейтін Қазақ-
стан Республикасының нормативтік құқықтық актілерін, 
«Қазақстан-2050» Стратегиясы: Қалыптасқан мемлекеттің 
жаңа саяси бағытын білу. Мынадай құзыреттердің болуы: 
бастамашылық, коммуникативтілік, талдамашылық, ұйым-
дас тыру шылық, əдептілік, сапаға бағдарлану, сыбай лас 
жемқорлыққа төзбеушілік. Осы лауазым бойынша функцио-
налдық міндеттерді орындау үшін қажетті басқа да міндетті 
білімдер.

Практикалық 
тəжірибесі

Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2016 
жылғы 21 желтоқсанда № 14542 болып тіркелген Қазақстан 
Республикасы Мемлекеттік қызмет істері жəне сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі Төрағасының 2016 
жылғы 13 желтоқсандағы № 85 бұйрығымен бекітілген «Б» 
корпусының мемлекеттік əкімшілік лауазымдарына үлгілік 
біліктілік талаптарына сəйкес.

Функционалдық 
міндеттері

Кассалық операцияларды жүргізу. Есеп айырысу шотын-
дағы қаражаттын қозғалысы жəне валюталық қаражат-
тың қозғалысы бойынша операцияларды есепке алу. 
Жұмыс кер лерге жалақыны уақтылы əрі дұрыс есептеу. 
Негізгі құралдар мен запастарды, өнім берушілермен есеп 
айырысуды есепке алу. Салықтық жəне статистикалық 
есептілікті жасау. Бағдарламалар бойынша жиынтық бюд-
жеттік өтінімге есептемелерді əзірлеу. Ақпарат пен есеп-
тілікті ай сайын жəне тоқсан сайын жасау. Штат кесте сін 
жасау жəне жұмыскерлер санын есепке алу. Жеке қаржы-
ландыру жоспарын қалыптастыру. Стратегиялық жоспарды 
əзірлеуге қатысу.

  
2-тарау. Стратегиялық даму департаменті 1-параграф. 

Департаменттің Ақпараттық технологиялар басқармасының басшысы, 
С-3 санаты (1 бірлік), № 25-4-1

Критерий Талаптар
Білімі Жоғары білім: техникалық ғылымдар мен технологиялар 

(автоматтандыру жəне басқару, ақпараттық жүйелер, 
есептеу техникасы жəне бағдарламалық қамтамасыз ету, 
радиотехника, электроника жəне телекоммуникациялар).
Ақпараттық технологиялар саласында курстан өту туралы 
сертификаттардың болуы.

Кəсіби 
құзыреттілігі

Қазақстан Республикасының Конституциясын, «Қазақстан 
Республикасының Президенті туралы», «Қазақ стан 
Республикасының Үкіметі туралы» Қазақстан Респуб лика -
сының конституциялық заңдарын, «Қазақстан Респуб-
ликасының Мемлекеттік қызметі туралы», «Сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы», «Əкімшілік рəсімдер 
туралы», «Құқықтық актілер туралы», «Жеке жəне заң ды 
тұлғалардың өтiнiштерiн қарау тəртiбi туралы», «Мем ле-
кеттік көрсетілетін қызметтер туралы» Қазақстан Респуб-
ликасының заңдарын, осы санаттағы нақты лауазымның 
мамандануына сəйкес келетін салалардағы қатынастарды 
реттейтін Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық 
актілерін, «Қазақстан-2050»: Қалыптасқан мемлекеттің жаңа 
саяси бағыты» Стратегиясын білу. Мынадай құзыреттердің 
болуы: бастамашылық, коммуникативтілік, талдамашылық, 
ұйымдастырушылық, стратегиялық ойлау, көшбасшылық, 
əдептілік, сапаға бағдарлану, сыбайлас жемқорлыққа 
төзбеушілік. Осы лауазым бойынша функционалдық 
міндеттерді орындау үшін қажетті басқа да міндетті білімдер.

Практикалық 
тəжірибесі

 Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2016 
жылғы 21 желтоқсанда № 14542 болып тіркелген Қазақстан 
Республикасы Мемлекеттік қызмет істері жəне сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі Төрағасының 2016 
жылғы 13 желтоқсандағы № 85 бұйрығымен бекітілген «Б» 
корпусының мемлекеттік əкімшілік лауазымдарына үлгілік 
біліктілік талаптарына сəйкес.

Функционалдық 
міндеттері

Басқарма жұмысын ұйымдастыру, жоспарлау жəне 
үйлестіру. Инфрақұрылым қажеттіліктері үшін технологиялық 
шешімдерді мониторингілеу жəне талдау. Аппараттық-
бағдарламалық құралдарды, телекоммуникациялық 
желілерді жəне деректер беру, бейне жəне аудио байланыс 
жүйелерін енгізу процесіне, техникалық сараптама жүргізуге 
қатысу, шарттарды сүйемелдеу. Іске асырылатын IT-
жобалардың техникалық құжаттамасын, сатып алынатын 
тауарлардың, жұмыстардың жəне көрсетілетін қызметтердің 
техникалық өзіндік ерекшеліктерін дайындау. Жүйелер 
инфрақұрылымын жасау жəне оны дамыту бойынша 
жұмысты үйлестіру. Бағдарламалық-аппараттық құралдарға 
техникалық жəне жүйелік қызмет көрсету бойынша жұмысты 
талдау жəне үйлестіру.

  
2-параграф. Департаменттің Ақпараттық технологиялар 

басқармасының бас сарапшысы, С-4 санаты (1 бірлік), № 25-4-02
Критерий Талаптар
Білімі Жоғары білім: техникалық ғылымдар мен технологиялар 

(автоматтандыру жəне басқару, ақпараттық жүйелер, 
есептеу техникасы жəне бағдарламалық қамтамасыз ету, 
радиотехника, электроника жəне телекоммуникациялар).
Ақпараттық технологиялар саласында курстан өту туралы 
сертификаттардың болғаны жөн.

Кəсіби 
құзыреттілігі

Қазақстан Республикасының Конституциясын, «Қазақстан 
Республикасының Президенті туралы» Қазақстан 
Республикасының конституциялық заңын, «қалыптасқан 
Мемлекеттік қызметі туралы», «Сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы іс-қимыл туралы», «Əкімшілік рəсімдер туралы», 
«Құқықтық актілер туралы», «Жеке жəне заңды тұлғалардың 
өтiнiштерiн қарау тəртiбi туралы», «Мемлекеттік көрсетілетін 
қызметтер туралы», «Қазақстан Республикасындағы 
жергілікті мемлекеттік басқару жəне өзін-өзі басқару 
туралы» Қазақстан Республикасының заңдарын, осы 
санаттағы нақты лауазымның мамандануына сəйкес 
келетін салалардағы қатынастарды реттейтін Қазақстан 
Республикасының нормативтік құқықтық актілерін, 
«Қазақстан-2050»: Қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси 
бағыты» Стратегиясын білу. Мынадай құзыреттердің 
болуы: бастамашылық, коммуникативтілік, талдамашылық, 
ұйымдастырушылық, əдептілік, сапаға бағдарлану, 
сыбайлас жемқорлыққа төзбеушілік. Осы лауазым бойынша 
функционалдық міндеттерді орындау үшін қажетті басқа да 
міндетті білімдер.

Практикалық 
тəжірибесі

 Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2016 
жылғы 21 желтоқсанда № 14542 болып тіркелген Қазақстан 
Республикасы Мемлекеттік қызмет істері жəне сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі Төрағасының 2016 
жылғы 13 желтоқсандағы № 85 бұйрығымен бекітілген «Б» 
корпусының мемлекеттік əкімшілік лауазымдарына үлгілік 
біліктілік талаптарына сəйкес.

Функционалдық 
міндеттері

Инфрақұрылым қажеттіліктері үшін технологиялық 
шешімдерді мониторингілеу жəне талдау. Аппараттық-
бағдарламалық құралдарды, телекоммуникациялық 
желілерді жəне деректер беру, бейне жəне аудио байланыс 
жүйелерін енгізу процесіне, техникалық сараптама 
жүргізуге қатысу, шарттарды сүйемелдеу. Іске асырылатын 
IT-жобалардың техникалық құжаттамасын дайындау. 
Бағдарламалық-аппараттық құралдарға, сатып алынатын 
тауарлардың, жұмыстардың жəне көрсетілетін қызметтердің 
техникалық өзіндік ерекшеліктеріне техникалық жəне 
жүйелік қызмет көрсету бойынша жұмысты талдау жəне 
үйлестіру.

  
3-тарау. Ақпараттық қауіпсіздік басқармасы 1-параграф. Басқарма 

басшысы, С-3 санаты (1 бірлік), № 26-01
Критерий Талаптар
Білімі Жоғары білім: техникалық ғылымдар мен технологиялар 

(автоматтандыру жəне басқару, ақпараттық жүйелер, 
есептеу техникасы жəне бағдарламалық қамтамасыз ету, 
радиотехника, электроника жəне телекоммуникациялар).
Ақпараттық технологиялар саласында курстан өту туралы 
сертификаттардың болғаны жөн.

Кəсіби 
құзыреттілігі

Қазақстан Республикасының Конституциясын, «Қазақ-
стан Республикасының Президенті туралы», «Қазақ стан 
Республикасының Үкіметі туралы» Қазақстан Респуб-
лика  сының конституциялық заңдарын, «қалыптасқан 
Мем ле кеттік қызметі туралы», «Сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы іс-қимыл туралы», «Əкімшілік рəсімдер туралы», 
«Құқықтық актілер туралы», «Жеке жəне заңды тұлғалардың 
өтiнiштерiн қарау тəртiбi туралы», «Мемлекеттік көрсетілетін

қызметтер туралы» Қазақстан Республикасының заңдарын, 
осы санаттағы нақты лауазымның мамандануына сəйкес 
келетін салалардағы қатынастарды реттейтін Қазақстан 
Республикасының нормативтік құқықтық актілерін, «Қазақ-
стан-2050»: Қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты» 
Стратегиясын білу. Мынадай құзыреттердің болуы: баста-
машылық, коммуникативтілік, талдамашылық, ұйымдас-
тырушылық, стратегиялық ойлау, көшбасшылық, əдептілік, 
сапаға бағдарлану, сыбайлас жемқорлыққа төзбеушілік. Осы 
лауазым бойынша функционалдық міндеттерді орындау 
үшін қажетті басқа да міндетті білімдер.

Практикалық 
тəжірибесі

 Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2016 
жылғы 21 желтоқсанда № 14542 болып тіркелген Қазақстан 
Республикасы Мемлекеттік қызмет істері жəне сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі Төрағасының 2016 
жылғы 13 желтоқсандағы № 85 бұйрығымен бекітілген «Б» 
корпусының мемлекеттік əкімшілік лауазымдарына үлгілік 
біліктілік талаптарына сəйкес.

Функционалдық 
міндеттері

Басқарма жұмысын ұйымдастыру, жоспарлау жəне үйлес-
тіру. Ұйымдастырушылық-өкімдік құжаттарды, сондай-ақ 
нормативтік құқықтық актілерді, əдістемелік материалдар 
мен ұсынымдарды, нормаларды, қағидаларды жəне регла-
мент терді əзірлеуге қатысу, олардың сақталуын бақылау. 
Ақпараттық қауіпсіздіктің, ақпараттық қауіпсіздік жөніндегі 
қазіргі заманғы технологиялар нарығының талаптарына 
жасалатын жүйелердің сəйкестігін талдау, ақпараттық 
ресурстар қауіпсіздігін мониторингілеу.

  
2-параграф. Басқарманың бас сарапшысы, С-4 санаты (2 бірлік),

№ 26-1-01, № 26-1-02
Критерий Талаптар
Білімі Жоғары білім: техникалық ғылымдар мен технологиялар 

(автоматтандыру жəне басқару, ақпараттық жүйелер, 
есептеу техникасы жəне бағдарламалық қамтамасыз ету, 
радиотехника, электроника жəне телекоммуникациялар).
Ақпараттық қауіпсіздік саласындағы курстардан өту туралы 
сертификаттардың болғаны жөн.

Кəсіби 
құзыреттілігі

Қазақстан Республикасының Конституциясын, «Қазақстан 
Республикасының Президенті туралы» Қазақстан Респуб-
ликасының Конституциялық заңын, «қалыптасқан Мемле-
кеттік қызметі туралы», «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
іс-қимыл туралы», «Əкімшілік рəсімдер туралы», «Жеке 
жəне заңды тұлғалардың өтiнiштерiн қарау тəртiбi туралы», 
«Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер туралы», «Қазақстан 
Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару жəне 
өзін-өзі басқару туралы» Қазақстан Республикасының заң-
дарын, осы санаттағы нақты лауазымның мамандануына 
сəйкес келетін салалардағы қатынастарды реттейтін Қазақ-
стан Республикасының нормативтік құқықтық актілерді, 
«Қазақстан-2050»: Қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси 
бағыты Стратегиясын білу. Мынадай құзыреттердің бо-
луы: бастамашылық, коммуникативтілік, талдама шылық, 
ұйымдас тырушылық, əдептілік, сапаға бағдарлану, сыбай-
лас жемқорлыққа төзбеушілік. Осы лауазым бойынша 
функ ционалдық міндеттерді орындау үшін қажетті басқа 
да міндетті білімдер.

Практикалық 
тəжірибесі

Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2016 
жылғы 21 желтоқсанда № 14542 болып тіркелген Қазақстан 
Республикасы Мемлекеттік қызмет істері жəне сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі Төрағасының 2016 
жылғы 13 желтоқсандағы № 85 бұйрығымен бекітілген «Б» 
корпусының мемлекеттік əкімшілік лауазымдарына үлгілік 
біліктілік талаптарына сəйкес.

Функционалдық 
міндеттері

Ақпараттық қауіпсіздіктің, ақпараттық қауіпсіздік жөніндегі 
қазіргі заманғы технологиялар нарығының талаптарына 
құрылатын жүйелердің сəйкестігін талдау, ақпараттық 
ресурстар қауіпсіздігін мониторингілеу. Ақпараттық қауіп-
сіздікті қамтамасыз ету жөніндегі ағымдағы мəселе лердің 
шешілуін ұйымдастыру, өз құзыреті шегінде ақпараттық 
ресурстарды қорғаудың ұйымдастырушылық жəне техника-
лық шараларын үйлестіру жөнінде түсіндірмелер беру 
жəне Басқарманың құзыретіне кіретін мəселелер бойынша 
практикалық көмек көрсету.

4-тарау. Өтініштер жəне іс жүргізу басқармасы 1-параграф. 
Басқармасының бас сарапшы (Іс жүргізу секторының меңгерушісі),

С-4 санаты (1 бірлік), № 9-2-1
Критерий Талаптар
Білімі Жоғары білім: құқық (заңтану, халықаралық құқық, 

құқық қорғау қызметі) немесе əлеуметтік ғылымдар, 
экономика жəне бизнес (мұрағаттану, құжат жүргізу жəне 
құжаттамалық қамтамасыз ету).

Кəсіби 
құзыреттілігі

Қазақстан Республикасының Конституциясын, «Қазақ-
стан Республикасының Президенті туралы», «Қазақстан 
Республикасының Үкіметі туралы» Қазақстан Республика-
сының Конституциялық заңдарын, «Қазақстан Респуб-
ликасының Мемлекеттік қызметі туралы», «Сыбайлас 
жем қорлыққа қарсы іс-қимыл туралы», «Əкімшілік рəсімдер 
туралы», «Құқықтық актілер туралы», «Жеке жəне заң ды 
тұл ғалардың өтiнiштерiн қарау тəртiбi туралы», «Мем-
ле кеттік көрсетілетін қызметтер туралы» Қазақстан Рес-
публикасының заңдарын, осы санаттағы нақты лауа зым-
ның мамандануына сəйкес келетін салалардағы қаты-
настарды реттейтін Қазақстан Республикасының норма-
тивтік құқықтық актілерді, «Қазақстан-2050»: Қалыптас-
қан мемлекеттің жаңа саяси бағыты Стратегиясын білу. 
Мынадай құзыреттердің болуы: бастамашылық, коммуни-
кативтілік, талдамашылық, ұйымдастырушылық, стратегия-
лық ойлау, көшбасшылық, əдептілік, сапаға бағдарлану, 
сыбайлас жемқорлыққа төзбеушілік. Осы лауазым бойынша 
функционалдық міндеттерді орындау үшін қажетті басқа да 
міндетті білімдер.

Практикалық 
тəжірибесі

 Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2016 
жылғы 21 желтоқсанда № 14542 болып тіркелген Қазақстан 
Республикасы Мемлекеттік қызмет істері жəне сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі Төрағасының 2016 
жылғы 13 желтоқсандағы № 85 бұйрығымен бекітілген «Б» 
корпусының мемлекеттік əкімшілік лауазымдарына үлгілік 
біліктілік талаптарына сəйкес.

Функционалдық 
міндеттері

Сектордың жұмысын ұйымдастыру жəне жоспарлау. 
Сектор жұмыскерлерінің біліктілігін арттыру жөніндегі іс-
шараларды жүргізу. Бас прокуратураның құрылымдық 
бөлімшелерінің  іс  жүргізу  мəселелері  бойынша 
қызметін үйлестіру. Істер мен қадағалау өндірісін 
ресімдеудің жəне қалыптастырудың уақтылығын жəне 
дұрыстығын, Бас прокуратура орынбасарларының 
қабылдау бөлмелерін бақылау. Бас прокуратура 
мұрағатының жұмысын ұйымдастыру. Басқарма жұмысын, 
прокуратура органдарындағы, ведомстволарындағы 
жəне мекемелеріндегі іс жүргізудің жай-күйін талдау, оны 
жетілдіру бойынша ұсыныстар енгізу, кемшіліктерді жоюға 
шаралар қабылдау.
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(Жалғасы. Басы 17-18-беттерде) 

(Соңы 20-бетте) 

  2-параграф. Басқарманың Іс жүргізу секторының бас сарапшысы,
С- 4 санаты (6 бірлік), № 9-2-1-01, № 9-2-1-02, № 9-2-1-03, № 9-2-1-04,

№ 9-2-1-05, № 9-2-1-06
Критерий Талаптар
Білімі Жоғары білім: құқық (заңтану, халықаралық құқық, құқық 

қорғау қызметі) немесе əлеуметтік ғылымдар, экономика 
жəне бизнес мұрағаттану, құжат жүргізу жəне құжаттамалық 
қамтамасыз ету).

Кəсіби 
құзыреттілігі

Қазақстан Республикасының Конституциясын, «Қазақстан 
Республикасының Президенті туралы» Қазақстан 
Республикасының Конституциялық заңын, «Қазақстан 
Республикасының Мемлекеттік қызметі туралы», «Сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы», «Əкімшілік рəсімдер 
туралы», «Жеке жəне заңды тұлғалардың өтiнiштерiн қарау 
тəртiбi туралы», «Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер 
туралы», «Қазақстан Республикасындағы жергілікті 
мемлекеттік басқару жəне өзін-өзі басқару туралы» 
Қазақстан Республикасының заңдарын, осы санаттағы нақты 
лауазымның мамандануына сəйкес келетін салалардағы 
қатынастарды реттейтін Қазақстан Республикасының 
нормативтік құқықтық актілерді, «Қазақстан-2050»: 
Қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты Стратегиясын 
білу. Мынадай құзыреттердің болуы: бастамашылық, 
коммуникативтілік, талдамашылық, ұйымдастырушылық, 
əдептілік, сапаға бағдарлану, сыбайлас жемқорлыққа 
төзбеушілік. Осы лауазым бойынша функционалдық 
міндеттерді орындау үшін қажетті басқа да міндетті білімдер.

Практикалық 
тəжірибесі

 Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2016 
жылғы 21 желтоқсанда № 14542 болып тіркелген Қазақстан 
Республикасы Мемлекеттік қызмет істері жəне сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі Төрағасының 2016 
жылғы 13 желтоқсандағы № 85 бұйрығымен бекітілген «Б» 
корпусының мемлекеттік əкімшілік лауазымдарына үлгілік 
біліктілік талаптарына сəйкес.

Функционалдық 
міндеттері

Құжаттарды қабылдау, есепке алу, тіркеу жəне жөнелту. 
Өтініштер бойынша ілеспе хаттардың жобаларын дайындау, 
мақсаты бойынша құжаттарды беру. Құжаттарды істер мен 
қадағалау өндірістеріне қалыптастыру, оларды өңдеу жəне 
мұрағатқа беру. Іс жүргізу бойынша анықтамалар мен 
мəліметтер дайындау, жедел өтуді, құжаттарды есепке 
алу мен олардың сақталуын қамтамасыз ету. Іс жүргізу 
бойынша нормативтік құқықтық актілерді əзірлеуге жəне 
электрондық құжат айналымы бағдарламасын енгізу 
жұмысына, инспекторлық тексерулерге қатысу.

  
3-параграф. Басқарманың Мемлекеттік тілді дамыту тобының бас 

сарапшысы, С- 4 санаты (1 бірлік), № 9-3-1-01
Критерий Талаптар
Білімі Жоғары білім: гуманитарлық ғылымдар (филология, 

аударма ісі, түркітану), білім (қазақ тілі мен əдебиеті).
Кəсіби 
құзыреттілігі

Қазақстан Республикасының Конституциясын, «Қазақстан 
Республикасының Президенті туралы» Қазақстан 
Республикасының Конституциялық заңын, «Қазақстан 
Республикасының Мемлекеттік қызметі туралы», «Сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы», «Əкімшілік рəсімдер 
туралы», «Жеке жəне заңды тұлғалардың өтiнiштерiн қарау 
тəртiбi туралы», «Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер 
туралы», «Қазақстан Республикасындағы жергілікті 
мемлекеттік басқару жəне өзін-өзі басқару туралы», 
«Қазақстан Республикасындағы тіл туралы» Қазақстан 
Республикасының заңдарын, осы санаттағы нақты 
лауазымның мамандануына сəйкес келетін салалардағы 
қатынастарды реттейтін Қазақстан Республикасының 
нормативтік құқықтық актілерді, «Қазақстан-2050»: 
Қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты Стратегиясын 
білу. Мынадай құзыреттердің болуы: бастамашылық, 
коммуникативтілік, талдамашылық, ұйымдастырушылық, 
əдептілік, сапаға бағдарлану, сыбайлас жемқорлыққа 
төзбеушілік. Осы лауазым бойынша функционалдық 
міндеттерді орындау үшін қажетті басқа да міндетті білімдер.

Практикалық 
тəжірибесі

 Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2016 
жылғы 21 желтоқсанда № 14542 болып тіркелген Қазақстан 
Республикасы Мемлекеттік қызмет істері жəне сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі Төрағасының 2016 
жылғы 13 желтоқсандағы № 85 бұйрығымен бекітілген «Б» 
корпусының мемлекеттік əкімшілік лауазымдарына үлгілік 
біліктілік талаптарына сəйкес.

Функционалдық 
міндеттері

Мемлекеттік тілді дамыту мен қолдану жөніндегі іс-
шараларды ұйымдастыру жəне өткізу. «Қазақстан 
Республикасындағы тіл туралы» Қазақстан Республикасы 
Заңының талаптарының сақталуына талдаулар мен 
мониторингтер жүргізу. Мемлекеттік тілді оқыту бойынша оқу 
бағдарламасын əзірлеуге қатысу. Мемлекеттік тілді оқыту. 
Іс қағаздарды латын графикасына көшіруді ұйымдастыру. 
Мемлекеттік тілде құжаттар дайындау кезінде əдістемелік 
көмек көрсету. Мемлекеттік тілдің қызметі мен дамуы 
бойынша уəкілетті мемлекеттік органдармен өзара қарым-
қатынас жасау.

  
5-тарау. Мемлекеттік құпияларды қорғау басқармасы 1-параграф. 

Басқарманың Құпия іс жүргізу жəне құпиялылық режимін қамтамасыз 
ету тобының бас сарапшысы, С-4 санаты (3 бірлік), № 34-2-01,

№ 34-2-02, № 34-2-03
Критерий Талаптар
Білімі Жоғары білім: құқық (заңтану, халықаралық құқық, құқық 

қорғау қызметі) немесе əлеуметтік ғылымдар, эконо мика 
жəне бизнес (мұрағаттану, құжат жүргізу жəне құжат-
тамалық қамтамасыз ету).

Кəсіби 
құзыреттілігі

Қазақстан Республикасының Конституциясын, «Қазақстан 
Республикасының Президенті туралы» Қазақстан Респуб-
ликасының Конституциялық заңын, «Қазақстан Респуб-
ликасының Мемлекеттік қызметі туралы», «Сыбайлас жем-
қорлыққа қарсы іс-қимыл туралы», «Əкімшілік рəсімдер 
туралы», «Жеке жəне заңды тұлғалардың өтiнiштерiн қарау 
тəртiбi туралы», «Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер ту-
ралы», «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мем лекеттік 
басқару жəне өзін-өзі басқару туралы» Қазақстан Рес пуб-
ликасының заңдарын, осы санаттағы нақты лауазым ның 
ма ман дануына сəйкес келетін салалардағы қатынастарды 
реттейтін Қазақстан Республикасының нормативтік құқық-
тық актілерді, «Қазақстан-2050»: Қалыптасқан мем ле-
кеттің жаңа саяси бағыты Стратегиясын білу. Мынадай 
құзыреттердің болуы: бастамашылық, коммуникативті-
лік, талдамашылық, ұйымдастырушылық, əдептілік, 
сапаға бағдарлану, сыбайлас жемқорлыққа төзбеушілік.
Осы лауазым бойынша функционалдық міндеттерді орын-
дау үшін қажетті басқа да міндетті білімдер.

Практикалық 
тəжірибесі

 Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2016 
жылғы 21 желтоқсанда № 14542 болып тіркелген Қазақстан 
Республикасы Мемлекеттік қызмет істері жəне сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі Төрағасының 2016 
жылғы 13 желтоқсандағы № 85 бұйрығымен бекітілген «Б» 
корпусының мемлекеттік əкімшілік лауазымдарына үлгілік 
біліктілік талаптарына сəйкес. Мемлекеттік құпияларды 
қорғау саласындағы қажетті жұмыс тəжірибесінің болуы.

Функционалдық 
міндеттері

Құпия жұмыстардың барлық түрлерін жүргізу кезінде 
құпиялылық режимін ұйымдастыру жəне қамтамасыз 
ету, құпия құжаттармен жəне бұйымдармен жұмыс істеу, 
құпиялы іс жүргізуді ұйымдастыру жəне жүргізу. Барлық 
құпия хат-хабардың уақтылы тіркеуін, есепке алуын жəне 
танысуын қамтамасыз ету. Істерге (нарядтарға) жəне 
қадағалау іс жүргізуіне қалыптастыру, өңдеу жəне оларды 
мұрағатқа тапсыру. Құрылымдық бөлімшеге қатысты іс 
жүргізу бойынша анықтамалар мен мəліметтер дайындау. 
Ақпараттарды машиналы тасымалдағыштарды есепке 
алу, беру, сақтау жəне жою. Сақтауға жатпайтын құпия 
құжаттарды, істерді, журналдарды, карточкаларды жəне 
бұйымдарды жоюға ресімдеу. Құпия құжаттарды, істерді 
жəне бұйымдарды есепке алуын жүргізу, қозғалысы, 
танысу, қарау кезінде құпия мəліметтерді жариялаудың 
жəне таратудың алдын алуға қажетті шаралар қабылдау. 
Барлық құпия құжаттардың сақталуын қамтамасыз ету. 
Жүктелген функцияларды орындаудың сапасына жəне 
уақтылығына жауапкершілік.

  
2-параграф. Басқарманың Шифрлеу байланысын қамтамасыз ету 
тобының Шифрлеу жұмысы жөніндегі бас сарапшысы, С-4 санаты 

(1 бірлік), № 34-3-01
Критерий Талаптар
Білімі Жоғары білім: техникалық ғылымдар мен технологиялар 

(есептеу техникасы жəне бағдарламалық қамтамасыз ету, 
радиотехника, электроника жəне телекоммуникациялар, ақ-
параттық жүйелер). Ақпараттық технологиялар саласындағы 
курстардан өту туралы сертификаттардың болғаны жөн.

Кəсіби 
құзыреттілігі

Қазақстан  Республикасының  Конституциясын , 
«Қазақстан Республикасының Президенті туралы» 
Қазақстан Республикасының Конституциялық заңын, 
«Қазақстан Республикасының Мемлекеттік қызметі 
туралы», «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл 
туралы», «Əкімшілік рəсімдер туралы», «Жеке жəне 
заңды тұлғалардың өтiнiштерiн қарау тəртiбi туралы», 
«Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер туралы», «Қазақстан 
Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару жəне 
өзін-өзі басқару туралы» Қазақстан Республикасының 
заңдарын, осы санаттағы нақты лауазымның мамандануына 
сəйкес келетін салалардағы қатынастарды реттейтін 
Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық 
актілерді, «Қазақстан-2050»: Қалыптасқан мемлекеттің жаңа 
саяси бағыты Стратегиясын білу. Мынадай құзыреттердің 
болуы: бастамашылық, коммуникативтілік, талдамашылық, 
ұйымдастырушылық, əдептілік, сапаға бағдарлану, 
сыбайлас жемқорлыққа төзбеушілік. Осы лауазым бойынша 
функционалдық міндеттерді орындау үшін қажетті басқа да 
міндетті білімдер.

Практикалық 
тəжірибесі

Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2016 
жылғы 21 желтоқсанда № 14542 болып тіркелген Қазақстан 
Республикасы Мемлекеттік қызмет істері жəне сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі Төрағасының 2016 
жылғы 13 желтоқсандағы № 85 бұйрығымен бекітілген «Б» 
корпусының мемлекеттік əкімшілік лауазымдарына үлгілік 
біліктілік талаптарына сəйкес. Мемлекеттік құпияларды 
қорғау саласындағы қажетті жұмыс тəжірибесінің болуы.

Функционалдық 
міндеттері

Мемлекеттік құпиялар саласындағы нормативтік құқықтық 
актілер талаптарына сəйкес құпия іс жүргізу. Есептеу 
техникасын қолдана отырып, құпия ақпаратты өңдеу 
кезінде құпиялылық режимін қамтамасыз ету жұмысын 
ұйымдастыру жəне жүзеге асыру. Шифрлау байланысы 
бойынша жұмыс. Арнайы бұйымдарды жасау, есепке 
алу, сақтау жəне олармен жұмыс істеудің белгіленген 
қағидаларын сақтауды қамтамасыз ету жəне басқалары.

  
6-тарау. Ішкі аудит басқармасы 1-параграф. Басқарма басшысы,

С-3 санаты (1 бірлік), № 2-1-1
Критерий Талаптар
Білімі Жоғары білім жəне (немесе) жоғары білімнен кейінгі білім: 

экономика жəне (немесе) қаржы, жəне (немесе) есепке 
алу жəне аудит, жəне (немесе) мемлекеттік аудит, жəне 
(немесе) құқық, жəне (немесе) менеджмент, жəне (немесе) 
мемлекеттік жəне жергілікті басқару. Мемлекеттік аудитор 
сертификатының болуы.

Кəсіби 
құзыреттілігі

Қазақстан Республикасының Конституциясын, «Қазақ-
стан Республикасының Президенті туралы», «Қазақ стан 
Республикасының Үкіметі туралы» Қазақстан Респуб-
ликасының Конституциялық заңдарын, «Қазақстан Рес-
публикасының Мемлекеттік қызметі туралы», «Сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы», «Əкімшілік рəсім-
дер туралы», «Құқықтық актілер туралы», «Жеке жəне 
заңды тұлғалардың өтiнiштерiн қарау тəртiбi туралы», 
«Мем лекеттік көрсетілетін қызметтер туралы» Қазақстан 
Республикасының заңдарын, осы санаттағы нақты 
лауазымның мамандануына сəйкес келетін салалардағы 
қатынастарды реттейтін Қазақстан Республикасының 
нормативтік құқықтық актілерді, «Қазақстан-2050»: 
Қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты Стратегиясын 
білу. Мынадай құзыреттердің болуы: бастамашылық, 
коммуникативтілік, талдамашылық, ұйымдастырушылық, 
стратегиялық ойлау, көшбасшылық, əдептілік, сапаға 
бағдарлану, сыбайлас жемқорлыққа төзбеушілік. Осы 
лауазым бойынша функционалдық міндеттерді орындау 
үшін қажетті басқа да міндетті білімдер.

Практикалық 
тəжірибесі

Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2016 
жылғы 21 желтоқсанда № 14542 болып тіркелген Қазақстан 
Республикасы Мемлекеттік қызмет істері жəне сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі Төрағасының 2016 
жылғы 13 желтоқсандағы № 85 бұйрығымен бекітілген «Б» 
корпусының мемлекеттік əкімшілік лауазымдарына үлгілік 
біліктілік талаптарына жəне Қазақстан Республикасының 
Əділет министрлігінде 2016 жылғы 26 желтоқсанда № 
14573 болып тіркелген Қазақстан Республикасы Қаржы 
министрінің 2016 жылғы 27 қазандағы № 573 бұйры-
ғымен бекітілген «Б» корпусының мемлекеттік əкімшілік 
қызметшілері болып табылатын ішкі мемлекеттік аудит 
жəне қаржылық бақылау уəкілетті органдарының мемле-
кеттік аудиторлары лауазымдарының санаттарына қойы-
латын үлгілік біліктілік талаптарына сəйкес.

Функционалдық 
міндеттері

Басқарма қызметін ұйымдастыру, басшылық ету жəне 
бақылау. Басқарма жұмыскерлерінің лауазымдық мін-
деттерін айқындау. Басқарма жұмыскерлерінің қар-
жылық бақылаудың мемлекеттік басқаруының жалпы 
стандарттарын сақтауын бақылау. Қазақстан Респуб-
ликасының заңнамасына сəйкес өзге де өкілеттіктер.

 2-параграф. Басқарманың бас сарапшысы, С- 4 санаты (2 бірлік),
№ 2-1-1-01, № 2-1-1-02

Критерий Талаптар
Білімі Жоғары білім жəне (немесе) жоғары білімнен кейінгі білім: 

экономика жəне (немесе) қаржы, жəне (немесе) есепке 
алу жəне аудит, жəне (немесе) мемлекеттік аудит, жəне 
(немесе) құқық, жəне (немесе) менеджмент, жəне (немесе) 
мемлекеттік жəне жергілікті басқару. Мемлекеттік аудитор 
жəне (немесе) тиісті саладағы ішкі мемлекеттік аудитор 
сертификатының болуы.

Кəсіби 
құзыреттілігі

Қазақстан Республикасының Конституциясын, «Қазақстан 
Республикасының Президенті туралы» Қазақстан Рес-
пуб ликасының Конституциялық заңын, «Қазақстан Рес-
публикасының Мемлекеттік қызметі туралы», «Сыбай-
лас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы», «Əкімшілік 
рəсімдер туралы», «Құқықтық актілер туралы», «Жеке 
жəне заңды тұлғалардың өтiнiштерiн қарау тəртiбi тура-
лы», «Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер туралы», 
«Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік 
басқару жəне өзін-өзі басқару туралы» Қазақстан Рес-
пуб ликасының заңдарын, осы санаттағы нақты лауа-
зым ның мамандануына сəйкес келетін салалардағы 
қаты настарды реттейтін Қазақстан Республикасының 
нормативтік құқықтық актілерді, «Қазақстан-2050»: Қалып-
тасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты Стратегиясын 
білу. Мынадай құзыреттердің болуы: бастамашылық, 
коммуникативтілік, талдамашылық, ұйымдастырушылық, 
əдептілік, сапаға бағдарлану, сыбайлас жемқорлыққа төз-
беушілік. Осы лауазым бойынша функционалдық міндет-
терді орындау үшін қажетті басқа да міндетті білімдер.

Практикалық 
тəжірибесі

 Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2016 
жылғы 21 желтоқсанда № 14542 болып тіркелген Қазақстан 
Республикасы Мемлекеттік қызмет істері жəне сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі Төрағасының 2016 
жылғы 13 желтоқсандағы № 85 бұйрығымен бекітілген 
«Б» корпусының мемлекеттік əкімшілік лауазымда-
ры на үлгілік біліктілік талаптарына жəне, Қазақстан 
Рес пуб ликасының Əділет министрлігінде 2016 жылғы
26 жел тоқсанда № 14573 болып тіркелген Қазақстан Рес-
пуб ликасы Қаржы министрінің 2016 жылғы 27 қазандағы 
№573 бұйрығымен бекітілген «Б» корпусының мемлекеттік 
əкімшілік қызметшілері болып табылатын ішкі мемлекеттік 
аудит жəне қаржылық бақылау уəкілетті органдарының 
мемлекеттік аудиторлары лауазымдарының санаттарына 
қойылатын үлгілік біліктілік талаптарына сəйкес.

Функционалдық 
міндеттері

Прокуратура органдары, ведомстволары, мекемелері жəне 
білім беру ұйымдары қызметінің бағыттары бойын ша ішкі 
мемлекеттік аудитті жүзеге асыру. Прокура тураның төмен 
тұрған органдарына жұмысты ұйым дас тыру мəселелері 
бойынша практикалық жəне əдіс на малық көмекті 
көрсету үшін шаралар қолдану, ауди торлық іс-шараның 
қорытындысы бойынша есепті жасау. Прокуратура 
органдарында ішкі процестерді (бизнес-процестерді) 
жақсарту жөніндегі ұсынымдарды даярлау. Қолданатын 
шаралардың тиімділігін талдау. Ұйымдас тыру шылық-
өкімгерлік актілерді даярлауға, Басқар ма ның міндеттерімен 
жəне функцияларымен байланысты түрлі комиссиялардың, 
басқа да уақытша немесе тұрақты органдардың жұмысына 
қатысу. Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес 
өзге де өкілеттіктер.

  
7-тарау. Қазақстан Республикасының Бас прокуратурасы жанындағы 
Материалдық-техникалық қамтамасыз ету басқармасы 1-параграф. 

Басқарма басшысы, С-О-1 санаты (1 бірлік), № 30-01
Критерий Талаптар
Білімі Жоғары білім: құқық (заңтану) немесе əлеуметтік ғылым-

дар, экономика жəне бизнес (экономика, есеп жəне аудит, 
қаржы, менеджмент, мемлекеттік жəне жергілікті бас қару, 
статистика), немесе техникалық ғылымдар мен техно-
логиялар (автоматтандыру жəне басқару, ақпараттық 
жүйе лер, есептеу техникасы жəне бағдарламалық қамта -
масыз ету, радиотехника, электроника жəне телекомму-
никациялар).

Кəсіби 
құзыреттілігі

Қазақстан Республикасының Конституциясын, «Қазақстан 
Республикасының Президенті туралы», «Қазақстан Респуб-
ликасының Үкіметі туралы» Қазақстан Республикасының 
Конституциялық заңдарын, «Қазақстан Республикасының 
Мемлекеттік қызметі туралы», «Сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы іс-қимыл туралы», «Əкімшілік рəсімдер туралы», 
«Құқықтық актілер туралы», «Жеке жəне заңды тұлғалардың 
өтiнiштерiн қарау тəртiбi туралы», «Мемлекеттік көрсетілетін 
қызметтер туралы» Қазақстан Республикасының заңдарын, 
осы санаттағы нақты лауазымның мамандануына сəйкес 
келетін салалардағы қатынастарды реттейтін Қазақстан 
Республикасының нормативтік құқықтық актілерді, «Қазақ-
стан-2050»: Қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты 
Стратегиясын білу. Мынадай құзыреттердің болуы: 
бастамашылық, коммуникативтілік, талдамашылық, ұйым-
дастырушылық, стратегиялық ойлау, көшбасшылық, əдеп-
тілік, сапаға бағдарлану, сыбайлас жемқорлыққа төзбеушілік. 
Осы лауазым бойынша функционалдық міндеттерді орын дау 
үшін қажетті басқа да міндетті білімдер.

Практикалық 
тəжірибесі

 Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2016 
жылғы 21 желтоқсанда № 14542 болып тіркелген Қазақстан 
Республикасы Мемлекеттік қызмет істері жəне сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі Төрағасының 2016 
жылғы 13 желтоқсандағы № 85 бұйрығымен бекітілген «Б» 
корпусының мемлекеттік əкімшілік лауазымдарына үлгілік 
біліктілік талаптарына сəйкес.

Функционалдық 
міндеттері

Прокуратура органдары жүйесінің материалдық-техника лық 
жəне өзге қамтамасыз етілуін жүзеге асырады. Уақтылы 
еңбекақы төлеуді, қосымша ақшалай жəне өтемақы төлем-
дерін, іссапар шығыстарын, республикалық бюджетке төле-
нетін міндетті төлемдерді, прокуратура органдары жүйесінің 
əкімшілік ғимараттарының құрылысын, жөнделуін жəне 
техникалық жарақтандырылуын, ресми іс-шаралардың 
жүргізілуін, Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасы 
мен Басқарма мұрағатының жұмысын ұйымдастырады. 
Байланыстың, жылумен жəне сумен жабдықтау жүйелерінің 
жұмыс істеуін, ақпараттандыруды, ақпараттық жүйелер 
мен есептеу техникасы құралдарының пайдалануын 
жəне сүйемелденуін, электрондық құжат айналымы мен 
іс жүргізу тиімділігін арттыруды, прокуратура органдары 
жүйесінің қызметкерлерін нысанды киіммен, прокуратура 
органдары жүйесінің үй-жайлары, ғимараттарында өртке 
қарсы қауіпсіздік нормаларының, санитарлық-гигиеналық 
нормалар мен талаптардың сақталуын қамтамасыз етеді. 
Call-орталығының, 115 порталының жұмыс мəселелерін 
үйлестіреді. Прокуратура органдары жүйесінің қару мен 
оқ-дəрілерді, əскери мүлікті (əскери прокуратура органдары 
үшін) жəне азаматтық қорғаныс мүлкін сатып алуын жəне 
жарақтандырылуын бақылау. Прокуратура органдары 
жүйесінің іс жүргізуі бойынша бөлімшелерді құру мен 
олардың жұмыс істеуі жөніндегі жұмыстар. Жеке жəне заңды 
тұлғалардың өтініштерін қарайды. Барлық ұйымдарда, 
оның ішінде соттарда Басқарманың мүдделерін білдіреді. 
Бұйрықтар шығарады жəне нұсқаулар береді. Басқарманың 
құрылымдық бөлімшелерін қалыптастырады жəне олар 
туралы ережелер бекітеді. Басқарма басшысының орын-
басарларын жəне Басқарма жұмыскерлерін лауазымдарына 
тағайындайды жəне босатады. Көтермелеу, материалдық 
көмек көрсету жəне тəртіптік жаза қолдану туралы шешім-
дер қабылдайды, Басқарма жұмыскерлерінің міндет-
тері мен өкілеттіктері шеңберін айқындайды, өзіне заң-
намамен жəне Қазақстан Республикасы Бас Прокуро ры  -
ның ұйымдастырушылық-өкімгерлік актілерімен жүк тел-
ген өзге де функцияларды жүзеге асырады. Қазақ стан 
Республикасы Бас прокуратурасының Қаржы де пар -
таментіне материалдық-техникалық құралдарды са-
тып алу жəне бөліп тарату жөніндегі ұсыныстарды енгі-
зеді, ұсынылған құқықтар шегінде қаржы жəне Басқар ма 
қызметімен байланысты өзге де құжаттарға қол қоя ды. 
Автокөлік құралының үздіксіз жұмысын, оларды пайда-
ланудың мониторингісі мен талдауын қамтамасыз етеді.
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(Соңы 21-бетте) 

(Соңы. Басы 17-19-беттерде) 

  8-тарау. Қазақстан Республикасының Бас прокуратурасы жанындағы 
Шаруашылық басқармасы 1-параграф. Басқарма басшысы,

С-О-1 санаты (1 бірлік), № 10-0-1
Критерий Талаптар
Білімі Жоғары білім: құқық (заңтану) немесе əлеуметтік ғылым-

дар, экономика жəне бизнес (экономика, есеп жəне аудит, 
қаржы, менеджмент, мемлекеттік жəне жергілікті басқару, 
статистика), немесе техникалық ғылымдар мен техно ло-
гиялар (автоматтандыру жəне басқару, ақпараттық жүйе-
лер, есептеу техникасы жəне бағдарламалық қамтама-
сыз ету, радиотехника, электроника жəне телеком муни-
кациялар).

Кəсіби 
құзыреттілігі

Қазақстан Республикасының Конституциясын, «Қазақ-
стан Республикасының Президенті туралы», «Қазақ стан 
Республикасының Үкіметі туралы» Қазақстан Респуб-
ликасының Конституциялық заңдарын, «Қазақстан Рес-
публикасының Мемлекеттік қызметі туралы», «Сыбай-
лас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы», «Əкімшілік 
рəсімдер туралы», «Құқықтық актілер туралы», «Жеке 
жəне заңды тұлғалардың өтiнiштерiн қарау тəртiбi тура-
лы», «Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер туралы» Қа-
зақ стан Республикасының заңдарын, осы санаттағы 
нақты лауазымның мамандануына сəйкес келетін сала-
лар дағы қатынастарды реттейтін Қазақстан Респуб лика-
сының нормативтік құқықтық актілерді, «Қазақ стан-2050»: 
Қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты Стра те-
гиясын білу. Мынадай құзыреттердің болуы: баста ма-
шылық, коммуникативтілік, ұйымдастырушылық, стра те-
гиялық ойлау, көшбасшылық, əдептілік, сапаға бағдар-
лану, сыбайлас жемқорлыққа төзбеушілік. Осы лауазым 
бойынша функционалдық міндеттерді орындау үшін 
қажетті басқа да міндетті білімдер.

Практикалық 
тəжірибесі

Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2016 
жылғы 21 желтоқсанда № 14542 болып тіркелген Қазақстан 
Республикасы Мемлекеттік қызмет істері жəне сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі Төрағасының 2016 
жылғы 13 желтоқсандағы № 85 бұйрығымен бекітілген «Б» 
корпусының мемлекеттік əкімшілік лауазымдарына үлгілік 
біліктілік талаптарына сəйкес.

Функционалдық 
міндеттері

Алматы қаласында орналасқан прокуратура органдары 
жүйесі қызметінің материалдық-техникалық жəне өзге 
де қамтамасыз етуін жүзеге асырады, уақтылы еңбекақы 
төлеуді, қосымша ақшалай жəне өтемақы төлемдерін, 
іссапар шығыстарын, республикалық бюджетке төленетін 
міндетті төлемдерді, Басқарма мұрағатының жұмысын, 
прокуратура органдары жүйесі мен Басқарманың əкімшілік 
ғимараттарының құрылысын, жөнделуін жəне техникалық 
жарақтандырылуын, прокуратура органдары жүйесінің іс 
жүргізуі бойынша бөлімшелерді құру жəне олардың жұмыс 
істеуі жөніндегі жұмысты, ресми іс-шаралардың өткізілуін, 
ғимараттардың, құрылыстардың, автокөліктің, мүліктің 
қорғалуын ұйымдастырады, ғимараттарда, бокстарда 
жəне гараждарда өткізу режимін нығайту жөніндегі іс-
шараларды жүргізеді. Байланыстың, жылумен жəне сумен 
жабдықтау жүйелерінің жұмыс істеуін, ақпараттандыруды, 
ақпараттық жүйелер мен есептеу техникасы құралдары-
ның пайдалануын жəне сүйемелденуін, Алматы қала-
сында орналасқан прокуратура органдары жүйесінің 
ғимараттарында, үй-жайларында өртке қарсы қауіп-
сіздік нормаларының, санитарлық-гигиеналық норма-
лар мен талаптардың сақталуын қамтамасыз етеді. 
Алматы қаласында орналасқан прокуратура органдары 
жүйесінің қару мен оқ-дəрілерді, əскери мүлікті (əске-
ри прокуратура органдары үшін) жəне азаматтық қорға-
ныс тың, қызметкерлердің мүлкін сатып алуын жəне 
жарақ тандырылуын бақылау. Жеке жəне заңды тұлға-
лардың мəселелер бойынша өтініштерін қарайды. Бар-
лық ұйымдарда, оның ішінде соттарда Басқарманың 
мүдделерін білдіреді; Бұйрықтар шығарады жəне нұс-
қаулар береді. Басқарманың құрылымдық бөлімшелерін 
қалыптастырады жəне олар туралы ережелер бекітеді. 
Басқарма басшысының орынбасарларын жəне Басқарма 
жұмыскерлерін лауазымдарына тағайындайды жəне 
босатады. Көтермелеу, материалдық көмек көрсету 
жəне тəртіптік жаза қолдану туралы шешімдер қабыл-
дайды, Басқарма жұмыскерлерінің міндеттерін жəне 
өкілеттіктері шеңберінде айқындайды, өзіне заңнамамен 
жəне Қазақстан Республикасы Бас Прокурорының ұйым-
дастырушылық-өкімгерлік актілерімен жүктелген өзге 
де функцияларды жүзеге асырады, Қазақстан Рес пуб-
ликасы Бас прокуратурасының Қаржы департаментіне 
материалдық-техникалық құралдарды сатып алу жəне 
бөліп тарату жөніндегі ұсыныстарды енгізеді, ұсы ныл-
ған құқықтар шегінде қаржы жəне Басқ арма қызме тімен 
байланысты өзге де құжаттарға қол қояды. Ав то көлік 
құралының үздіксіз жұмысын, оларды пайда лану дың 
мониторингісі мен талдауын қамтамасыз етеді.

Қазақстан Республикасы Əділет министрлігі сайтынан алынған.

Қазақстан Республикасы Президентінің 1996 жылғы 1 сəуірдегі №2922 
Жарлығына тиісті өзгерістер енгізілген соң күшіне енетін жоғарыда көрсетілген 
тізбе 1 тармағының екінші, үшінші, төртінші, бесінші, алтыншы, жетінші, 
сегізінші жəне тоғызыншы абзацтарынан басқалары, күнтізбелік он күн өткен 
соң қолданысқа енгізіледі.

 Қазақстан Республикасы  Ұлттық қауіпсіздік комитетінің
 Төрағасы ұлттық қауіпсіздік генерал-майоры К. МƏСІМОВ

 
Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік комитеті Төрағасының 

2019 жылғы 8 мамырдағы №30/қе бұйрығымен бекітілді

 Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік комитеті Төрағасының 
өзгерістер мен толықтырулар енгізілетін бұйрықтарының тізбесі

  1. «Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік комитетінің Астана 
қаласы бойынша департаменті туралы ережені бекіту туралы» Қазақстан 
Республикасы Ұлттық қауіпсіздік комитеті Төрағасының 2015 жылғы 6 
қазандағы №78 бұйрығына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу 
тізілімінде №12265 болып тіркелген, «Əділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде 
2015 жылғы 10 қарашада жарияланған):

  бұйрықтың тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
 «Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік комитетінің Нұр-Сұлтан 

қаласы бойынша департаменті туралы ережені бекіту туралы»;
 1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын: 
 «1. Қоса беріліп отырған Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік 

комитетінің Астана қаласы бойынша департаменті туралы ереже бекітілсін».
  Аталаған бұйрықпен бекітілген Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік 

комитетінің Астана қаласы бойынша департаменті туралы ережеде:
 тақырып мынадай редакцияда жазылсын:
 «Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік комитетінің Нұр-Сұлтан 

қаласы бойынша департаменті туралы ереже»;
 1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын: 
 «1. Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік комитетінің Нұр-Сұлтан 

қаласы бойынша департаменті (бұдан əрі – Департамент) Қазақстан Респуб-
ликасы Ұлттық қауіпсіздік комитетінің (бұдан əрі – ҰҚК) аумақтық органы болып 
табылады».

5-тармақ мынадай мазмұндағы 4) тармақшамен толықтырылсын:
«4) Байқоңыр аудандық бөлімі. Қызмет көрсету аймағы – Нұр-Сұлтан 

қаласының Байқоңыр ауданы.»;
8) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
«8. Департаменттің заңды мекенжайы: 010000, Қазақстан Республикасы, 

Нұр-Сұлтан қаласы, Ə.Жангелдин көшесі, 21.».
14-тармақ мынадай мазмұндағы 23-3) тармақшамен толықтырылсын:
«23-3) Ұлттық қауіпсіздік комитетінің Төрағасы белгілейтін тəртіпте Депар-

таменттің ақпараттандыру объектілерінің ақпараттық қауіпсіздігін қамтамасыз 
ету бойынша қызметті жүзеге асырады;»;

16-тармақта: 
1) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
«1) жалпы жəне арнайы жедел-іздестіру жəне қарсы барлау іс-шараларын, 

криминалистикалық, психологиялық-əлеуметтік жəне полиграфологиялық 
зерт теулер жүргізеді;»;

18) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
 «18) Департаментке жүктелген міндеттерді орындау үшін қажетті ақпаратты 

мемлекеттік органдар мен ұйымдардың ақпараттық жүйелерінен көрсетілген 
мемлекеттік органдармен – бірлескен нормативтік құқықтық актілерде, ал 
ұйымдармен келісімдерде белгіленген тəртіппен берілетін электрондық 
ақпараттық ресурстарды қоса алғанда, мемлекеттік органдардан, əскери 
құралымдардан, бөлімдер мен ұйымдардан өтеусіз жəне коммерциялық, 
банктік жəне заңмен қорғалатын өзге де құпияны құрайтын мəліметтерді 
жария етуге Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде белгіленген 
талаптарды сақтай отырып алады».

  2. «Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік комитетінің Ақмола 
облысы бойынша департаменті туралы ережені бекіту туралы» Қазақстан 
Республикасы Ұлттық қауіпсіздік комитеті Төрағасының 2014 жылғы 9 
желтоқсандағы №397 бұйрығына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік 
тіркеу тізілімінде №10010 тіркелген, «Əділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде 
2014 жылғы 25 желтоқсанда жарияланған):

аталған бұйрықпен бекітілген Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік 
комитетінің Ақмола облысы бойынша департаменті туралы ережеде:

14-тармақ мынадай мазмұндағы 23-3) тармақшамен толықтырылсын:
«23-3) Ұлттық қауіпсіздік комитетінің Төрағасы белгілейтін тəртіпте Депар-

таменттің ақпараттандыру объектілерінің ақпараттық қауіпсіздігін қамтамасыз 
ету бойынша қызметті жүзеге асырады;»;

16-тармақта: 
1) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
«1) жалпы жəне арнайы жедел-іздестіру жəне қарсы барлау іс-шараларын, 

криминалистикалық, психологиялық-əлеуметтік жəне полиграфологиялық 
зерттеулер жүргізеді;»;

18) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
«18) Департаментке жүктелген міндеттерді орындау үшін қажетті ақпаратты 

мемлекеттік органдар мен ұйымдардың ақпараттық жүйелерінен көрсетілген 
мемлекеттік органдармен – бірлескен нормативтік құқықтық актілерде, ал 
ұйымдармен келісімдерде белгіленген тəртіппен берілетін электрондық 
ақпараттық ресурстарды қоса алғанда, мемлекеттік органдардан, əскери 
құралымдардан, бөлімдер мен ұйымдардан өтеусіз жəне коммерциялық, 
банктік жəне заңмен қорғалатын өзге де құпияны құрайтын мəліметтерді 
жария етуге Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде белгіленген 
талаптарды сақтай отырып алуға».

  3. «Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік комитетінің Алматы қаласы 
бойынша департаменті туралы ережені бекіту туралы» Қазақстан Респуб-
ликасы Ұлттық қауіпсіздік комитеті Төрағасының 2015 жылғы 21 қыркүйектегі 
№75 бұйрығына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде 
№12206 тіркелген, «Əділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде 2015 жылы 28 
қазанда жарияланған):

жоғарыда аталған бұйрықпен бекітілген Қазақстан Республикасы Ұлттық 
қауіпсіздік комитетінің Алматы қаласы бойынша департаменті туралы ережеде: 

14-тармақ мынадай мазмұндағы 23-3) тармақшамен толықтырылсын:
«23-3) Ұлттық қауіпсіздік комитетінің Төрағасы белгілейтін тəртіпте Депар-

таменттің ақпараттандыру объектілерінің ақпараттық қауіпсіздігін қамтамасыз 
ету бойынша қызметті жүзеге асырады;»;

16-тармақта:
1) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
«1) жалпы жəне арнайы жедел-іздестіру жəне қарсы барлау іс-шараларын, 

криминалистикалық, психологиялық-əлеуметтік жəне полиграфологиялық 
зерттеулер жүргізеді;»;

18) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
«18) Департаментке жүктелген мiндеттердi орындау үшiн қажетті ақпаратты 

мемлекеттік органдар мен ұйымдардың ақпараттық жүйелерінен көрсетілген 
мемлекеттік органдармен – бірлескен нормативтік құқықтық актілерде, ал 
ұйымдармен келісімдерде белгіленген тəртіппен берілетін электрондық 
ақпа раттық ресурстарды қоса алғанда, мемлекеттік органдардан, əскери 
құралымдардан, бөлімдер мен ұйымдардан өтеусіз жəне коммерциялық, 
банктік жəне заңмен қорғалатын өзге де құпияны құрайтын мəліметтерді 
жария етуге Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде белгіленген 
талаптарды сақтай отырып алады;».

4. «Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік комитетінің Алматы облысы 
бойынша департаменті туралы ережені бекіту туралы» Қазақстан Республикасы 
Ұлттық қауіпсіздік комитеті Төрағасының 2014 жылғы 6 қарашасындағы №369 
бұйрығына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде 
№9886 тіркелген, «Əділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде 2014 жылғы 20 
қарашада жарияланған):

осы бұйрықпен бекітілген Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік 
комитетінің Алматы облысы бойынша департаменті туралы ережеде:

14-тармақ мынадай мазмұндағы 23-3) тармақшамен толықтырылсын:
«23-3) Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік комитетінің Төрағасы 

белгілейтін тəртіпте Департаменттің ақпараттандыру объектілерінің ақпараттық 
қауіпсіздігін қамтамасыз ету бойынша қызметті жүзеге асырады;»;

16-тармақта: 
1) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
«1) жалпы жəне арнайы жедел-іздестіру жəне қарсы барлау іс-шараларын, 

криминалистикалық, психологиялық-əлеуметтік жəне полиграфологиялық 
зерттеулер жүргізеді;»;

18) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
«18) ұлттық қауіпсіздік органдарына жүктелген міндеттерді орындау үшін 

қажетті ақпаратты мемлекеттік органдар мен ұйымдардың ақпараттық жүйе-
лерінен көрсетілген мемлекеттік органдармен – бірлескен нормативтік құқықтық 
актілерде, ал ұйымдармен келісімдерде белгіленген тəртіппен берілетін 
электрондық ақпараттық ресурстарды қоса алғанда, мемлекеттік органдардан, 
Қарулы Күштерден, басқа да əскерлерден, əскери құралымдар мен ұйымдардан 
өтеусіз жəне коммерциялық, банктік жəне заңмен қорғалатын өзге де құпияны 
құрайтын мəліметтерді жария етуге Қазақстан Республикасының заңнамалық 
актілерінде белгіленген талаптарды сақтай отырып алуға».

5. «Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік комитетінің Ақтөбе облысы 
бойынша департаменті туралы ережені бекіту туралы» Қазақстан Респуб-
ликасы Ұлттық қауіпсіздік комитеті Төрағасының 2015 жылғы 9 сəуірдегі №22 
бұйрығына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде 
№12212 тіркелген, «Əділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде 2015 жылғы 29 
қазанда жарияланған):

аталған бұйрықпен бекітілген Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік 
комитетінің Ақтөбе облысы бойынша департаменті туралы ережеде:

14-тармақ мынадай мазмұндағы 23-3) тармақшамен толықтырылсын:
«23-3) Ұлттық қауіпсіздік комитетінің Төрағасы белгілейтін тəртіпте Депар-

таменттің ақпараттандыру объектілерінің ақпараттық қауіпсіздігін қамтамасыз 
ету бойынша қызметті жүзеге асырады;»;

16-тармақта: 
1) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
«1) жалпы жəне арнайы жедел-іздестіру жəне қарсы барлау іс-шараларын, 

криминалистикалық, психологиялық-əлеуметтік жəне полиграфологиялық 
зерттеулер жүргізеді;»;

18) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
«18) Департаментке жүктелген мiндеттердi орындау үшiн қажетті ақпаратты 

мемлекеттік органдардан мен ұйымдардың ақпараттық жүйелерінен көрсетілген 
мемлекеттік органдармен – бірлескен нормативтік құқықтық актілерде, ал 
ұйымдармен келісімдерде белгіленген тəртіппен берілетін электрондық 
ақпарат тық ресурстарды қоса алғанда, мемлекеттік органдардан, əскери 
құралымдардан, бөлімдер мен ұйымдардан өтеусіз жəне коммерциялық, 
банктік жəне заңмен қорғалатын өзге де құпияны құрайтын мəліметтерді 
жария етуге Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде белгіленген 
талаптарды сақтай отырып алады;».

6. «Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік комитетінің Атырау облысы 
бойынша департаменті туралы ережені бекіту туралы» Қазақстан Респуб-
ликасы Ұлттық қауіпсіздік комитеті Төрағасының 2015 жылғы 13 қазандағы 
№85 бұйрығына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде 
№12279 болып тіркелген, «Əділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде 2015 жылғы 
12 қарашада жарияланған):

  аталған бұйрықпен бекітілген Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік 
комитетінің Атырау облысы бойынша департаменті туралы ережеде:

14-тармақ мынадай мазмұндағы 23-3) тармақшамен толықтырылсын:
 «23-3) Ұлттық қауіпсіздік комитетінің Төрағасы белгілейтін тəртіпте 

Департаменттің ақпараттандыру объектілерінің ақпараттық қауіпсіздігін 
қамтамасыз ету бойынша қызметті жүзеге асырады;»;

16-тармақта: 
 1) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
 «1) жалпы жəне арнайы жедел-іздестіру жəне қарсы барлау іс-шараларын, 

криминалистикалық, психологиялық-əлеуметтік жəне полиграфологиялық 
зерттеулер жүргізеді;»;

18) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
«18) Департаментке жүктелген мiндеттердi орындау үшiн қажетті ақпаратты 

мемлекеттік органдардан мен ұйымдардың ақпараттық жүйелерінен көрсетілген 
мемлекеттік органдармен – бірлескен нормативтік құқықтық актілерде, ал 
ұйымдармен келісімдерде белгіленген тəртіппен берілетін электрондық 
ақпараттық ресурстарды қоса алғанда, мемлекеттік органдардан, əскери 
құралымдардан, бөлімдер мен ұйымдардан өтеусіз жəне коммерциялық, 
банктік жəне заңмен қорғалатын өзге де құпияны құрайтын мəліметтерді жария 
етуге Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде белгіленген талап-
тарды сақтай отырып алады;».

7. «Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік комитетінің Шығыс 
Қазақстан облысы бойынша департаменті туралы ережені бекіту туралы» 
Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік комитеті Төрағасының 2015 жылғы 
6 қазандағы №82 бұйрығына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік 
тіркеу тізілімінде №12253 тіркелген, «Əділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде 
2015 жылғы 9 қарашада жарияланған):

жоғарыда аталған бұйрықпен бекітілген Қазақстан Республикасы Ұлттық 
қауіпсіздік комитетінің Шығыс Қазақстан облысы бойынша департаменті 
туралы ережеде:

14-тармақ мынадай мазмұндағы 23-3) тармақшамен толықтырылсын:
«23-3) Ұлттық қауіпсіздік комитетінің Төрағасы белгілейтін тəртіпте Депар-

таменттің ақпараттандыру объектілерінің ақпараттық қауіпсіздігін қамтамасыз 
ету бойынша қызметті жүзеге асырады;»;

16-тармақта: 
1) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
«1) жалпы жəне арнайы жедел-іздестіру жəне қарсы барлау іс-шараларын, 

криминалистикалық, психологиялық-əлеуметтік жəне полиграфологиялық 
зерттеулер жүргізеді;»;

18) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
«18) Департаментке жүктелген міндеттерді орындау үшін қажетті ақпаратты 

мемлекеттік органдар мен ұйымдардың ақпараттық жүйелерінен көрсетілген 
мемлекеттік органдармен – бірлескен нормативтік құқықтық актілерде, ал 
ұйымдармен келісімдерде белгіленген тəртіппен берілетін электрондық 
ақпа раттық ресурстарды қоса алғанда, мемлекеттік органдардан, əскери 
құралымдардан, бөлімдер мен ұйымдардан өтеусіз жəне коммерциялық, 
банктік жəне заңмен қорғалатын өзге де құпияны құрайтын мəліметтерді 
жария етуге Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде белгіленген 
талаптарды сақтай отырып алады».

8. «Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік комитетінің Жамбыл 
облысы бойынша департаменті туралы ережені бекіту туралы» Қазақстан 
Республикасы Ұлттық қауіпсіздік комитеті Төрағасының 2015 жылғы 17 мау-
сымдағы №50 бұйрығына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу 
тізілімінде №11707 тіркелген, «Əділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде 2015 
жылғы 21 шілдеде жарияланған):

аталған бұйрықпен бекітілген Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік 
комитетінің Жамбыл облысы бойынша департаменті туралы ережеде:

14-тармақ мынадай мазмұндағы 23-3) тармақшамен толықтырылсын:
«23-3) Ұлттық қауіпсіздік комитетінің Төрағасы белгілейтін тəртіпте Депар-

таменттің ақпараттандыру объектілерінің ақпараттық қауіпсіздігін қамтамасыз 
ету бойынша қызметті жүзеге асырады;»;

16-тармақта: 
1) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
«1) жалпы жəне арнайы жедел-іздестіру жəне қарсы барлау іс-шараларын, 

криминалистикалық, психологиялық-əлеуметтік жəне полиграфологиялық 
зерттеулер жүргізеді;»;

18) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
«18) Департаментке жүктелген міндеттерді орындау үшін қажетті ақпаратты, 

мемлекеттік органдар мен ұйымдардың ақпараттық жүйелерінен көрсетілген 
мемлекеттік органдармен – бірлескен нормативтік құқықтық актілерде, ал 
ұйымдармен келісімдерде белгіленген тəртіппен берілетін электрондық 
ақпа раттық ресурстарды қоса алғанда, мемлекеттік органдардан, əскери 
құралымдардан, бөлімдер мен ұйымдардан өтеусіз жəне коммерциялық, 
банктік жəне заңмен қорғалатын өзге де құпияны құрайтын мəліметтерді 
жария етуге Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде белгіленген 
талаптарды сақтай отырып алуға;».

9. «Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік комитетінің Батыс Қазақстан 
облысы бойынша департаменті туралы ережені бекіту туралы» Қазақстан 
Республикасы Ұлттық қауіпсіздік комитеті Төрағасының 2015 жылғы 13 
қазандағы №84 бұйрығына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу 
тізілімінде №12271 тіркелген, «Əділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде 2015 
жылы 11 қарашада жарияланған):

жоғарыда аталған бұйрықпен бекітілген Қазақстан Республикасы Ұлттық 
қауіпсіздік комитетінің Батыс Қазақстан облысы бойынша департаменті туралы 
ережеде: 

5-тармақта:
2) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ҰЛТТЫҚ ҚАУІПСІЗДІК КОМИТЕТІ ТӨРАҒАСЫНЫҢ 

БҰЙРЫҒЫ 

2019 жылғы 8 мамыр         №30/қе        Нұр-Сұлтан қаласы

Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік 
комитеті Төрағасының кейбір бұйрықтарына 

өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

  Қазақстан Республикасы Президентінің 1996 жылғы 1 сəуірдегі №2922 
Жарлығымен бекітілген Қазақстан Республикасының Ұлттық қауіпсіздік комитеті 
туралы ереже 16-тармағының 3) тармақшасына сəйкес БҰЙЫРАМЫН:

  1. Қоса беріліп отырған Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік комитеті 
Төрағасының өзгерістер мен толықтырулар енгізілетін бұйрықтарының тізбесі 
бекітілсін.

  2. Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік комитетінің аумақтық 
органдары:

 1) осы бұйрықтың 1-тармағында көрсетілген енгізілген өзгерістер туралы 
Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінің тиісті аумақтық органдарын бір 
айлық мерзім ішінде хабардар етсін;

 2) екі ай мерзімі ішінде Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік 
комитетінің Заң департаментін осы тармақтың 1) тармақшасында көзделген 
іс-шаралардың орындалғаны жөнінде ақпараттандыруды қамтамасыз етсін.

  3. Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік комитетінің Кадрлар депар-
таменті заңмен белгіленген тəртіпте:

 1) осы бұйрық қол қойылған күнінен бастап күнтізбелік он күн ішінде оның 
мемлекеттік жəне орыс тілдеріндегі қағаз жəне электронды түрдегі көшірмесін 
ресми жариялауға Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінің «Қазақстан 
Республикасының Заңнама жəне құқықтық ақпарат институты» шаруашылық 
жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кəсіпорнына жəне Қазақстан 
Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің Эталондық бақылау банкіне 
қосу үшін жіберілуін;

 2) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік комитетінің 
интернет-ресурсында орналастыруды қамтамасыз етсін;

  4. Осы бұйрық алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін, «Қазақстан 
Республикасының Ұлттық қауіпсіздік комитеті туралы ережені бекіту туралы» 
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(Соңы. Басы 20-бетте) 

(Соңы 22-бетте) 

 «Бəйтерек аудандық бөлімі, орналасқан жері: Батыс Қазақстан облысы, 
Переметное ауылы. Қамтамасыз ету аймағы – Бəйтерек жəне Тасқала аудан-
дары;

14-тармақ мынадай мазмұндағы 23-3) тармақшамен толықтырылсын:
«23-3) Ұлттық қауіпсіздік комитетінің Төрағасы белгілейтін тəртіпте Депар-

таменттің ақпараттандыру объектілерінің ақпараттық қауіпсіздігін қамтамасыз 
ету бойынша қызметті жүзеге асырады;»;

16-тармақта:
1) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
«1) жалпы жəне арнайы жедел-іздестіру жəне қарсы барлау іс-шараларын, 

криминалистикалық, психологиялық-əлеуметтік жəне полиграфологиялық 
зерттеулер жүргізеді;»;

18) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
«18) Департаментке жүктелген міндеттерді орындау үшін қажетті ақпаратты, 

мемлекеттік органдар мен ұйымдардың ақпараттық жүйелерінен көрсетілген 
мемлекеттік органдармен – бірлескен нормативтік құқықтық актілерде, ал 
ұйымдармен келісімдерде белгіленген тəртіппен берілетін электрондық 
ақпараттық ресурстарды қоса алғанда, мемлекеттік органдардан, əскери 
құралымдардан, бөлімдер мен ұйымдардан өтеусіз жəне коммерциялық, 
банктік жəне заңмен қорғалатын өзге де құпияны құрайтын мəліметтерді 
жария етуге Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде белгіленген 
талаптарды сақтай отырып алуға;»;

10. «Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік комитетінің Қарағанды 
облысы бойынша департаменті туралы ережені бекіту туралы» Қазақстан 
Республикасы Ұлттық қауіпсіздік комитеті Төрағасының 2015 жылғы 6 қазан-
дағы №79 бұйрығына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу 
тізілімінде №12261 болып тіркелген, «Əділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде 
2015 жылғы 10 қарашада жарияланған):

аталған бұйрықпен бекітілген Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік 
комитетінің Қарағанды облысы бойынша департаменті туралы ережеде:

14-тармақ мынадай мазмұндағы 23-3) тармақшамен толықтырылсын:
«23-3) Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік комитетінің Төрағасы 

белгілейтін тəртіпте Департаменттің ақпараттандыру объектілерінің ақпараттық 
қауіпсіздігін қамтамасыз ету бойынша қызметті жүзеге асырады;»;

16-тармақта: 
1) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
«1) жалпы жəне арнайы жедел-іздестіру жəне қарсы барлау іс-шараларын, 

криминалистикалық, психологиялық-əлеуметтік жəне полиграфологиялық 
зерттеулер жүргізеді;»;

18) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
«18) Департаментке жүктелген міндеттерді орындау үшін қажетті ақпаратты 

мемлекеттік органдар мен ұйымдардың ақпараттық жүйелерінен көрсетілген 
мемлекеттік органдармен – бірлескен нормативтік құқықтық актілерде, ал 
ұйымдармен келісімдерде белгіленген тəртіппен берілетін электрондық 
ақпараттық ресурстарды қоса алғанда, мемлекеттік органдардан, Қарулы 
Күштерден, басқа да əскерлерден, əскери құралымдар мен ұйымдардан 
өтеусіз жəне коммерциялық, банктік жəне заңмен қорғалатын өзге де құпияны 
құрайтын мəліметтерді жария етуге Қазақстан Республикасының заңнамалық 
актілерінде белгіленген талаптарды сақтай отырып алуға».

11. «Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік комитетінің Қостанай 
облысы бойынша департаменті туралы ережені бекіту туралы» Қазақстан 
Республикасы Ұлттық қауіпсіздік комитеті Төрағасының 2015 жылғы 9 сəуірдегі 
№22 бұйрығына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде 
№10771 тіркелген, «Əділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде 2015 жылғы 22 
сəуірдегі жарияланған):

аталған бұйрықпен бекітілген Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік 
комитетінің Қостанай облысы бойынша департаменті туралы ережеде:

14-тармақ мынадай мазмұндағы 23-3) тармақшамен толықтырылсын:
«23-3) Ұлттық қауіпсіздік комитетінің Төрағасы белгілейтін тəртіпте Депар-

таменттің ақпараттандыру объектілерінің ақпараттық қауіпсіздігін қамтамасыз 
ету бойынша қызметті жүзеге асырады;»;

16-тармақта: 
1) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
«1) жалпы жəне арнайы жедел-іздестіру жəне қарсы барлау іс-шараларын, 

криминалистикалық, психологиялық-əлеуметтік жəне полиграфологиялық 
зерттеулер жүргізеді;»;

18) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
«18) Департаментке жүктелген мiндеттердi орындау үшiн қажетті ақпаратты 

мемлекеттік органдардан мен ұйымдардың ақпараттық жүйелерінен көрсетілген 
мемлекеттік органдармен – бірлескен нормативтік құқықтық актілерде, ал 
ұйымдармен келісімдерде белгіленген тəртіппен берілетін электрондық 
ақпараттық ресурстарды қоса алғанда, мемлекеттік органдардан, əскери 
құралымдардан, бөлімдер мен ұйымдардан өтеусіз жəне коммерциялық, 
банктік жəне заңмен қорғалатын өзге де құпияны құрайтын мəліметтерді жария 
етуге Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде белгіленген талап-
тарды сақтай отырып алады;».

  12. «Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік комитетінің Қызылорда 
облысы жəне Байқоңыр қаласы бойынша департаменті туралы ережені бекіту 
туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік комитеті Төрағасының 
2015 жылғы 6 қазандағы №81 бұйрығына (Нормативтік құқықтық актілерді 
мемлекеттік тіркеу тізілімінде №12262 тіркелген, «Əділет» ақпараттық-құқықтық 
жүйесінде 2015 жылғы 10 қарашада жарияланған):

аталған бұйрықпен бекітілген Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік 
комитетінің Қызылорда облысы жəне Байқоңыр қаласы бойынша департаменті 
туралы ережеде:

14-тармақ мынадай мазмұндағы 23-3) тармақшамен толықтырылсын:
«23-3) Ұлттық қауіпсіздік комитетінің Төрағасы белгілейтін тəртіпте Депар-

таменттің ақпараттандыру объектілерінің ақпараттық қауіпсіздігін қамтамасыз 
ету бойынша қызметті жүзеге асырады;»;

16-тармақта: 
1) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
«1) жалпы жəне арнайы жедел-іздестіру жəне қарсы барлау іс-шараларын, 

криминалистикалық, психологиялық-əлеуметтік жəне полиграфологиялық 
зерттеулер жүргізеді;»;

18) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
«18) Департаментке жүктелген міндеттерді орындау үшін қажетті ақпаратты, 

мемлекеттік органдар мен ұйымдардың ақпараттық жүйелерінен көрсетілген 
мемлекеттік органдармен – бірлескен нормативтік құқықтық актілерде, ал 
ұйымдармен келісімдерде белгіленген тəртіппен берілетін электрондық 
ақпа раттық ресурстарды қоса алғанда, мемлекеттік органдардан, əскери 
құралымдардан, бөлімдер мен ұйымдардан өтеусіз жəне коммерциялық, 
банктік жəне заңмен қорғалатын өзге де құпияны құрайтын мəліметтерді 
жария етуге Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде белгіленген 
талаптарды сақтай отырып алуға».

13. «Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік комитетінің Маңғыстау 
облысы бойынша департаменті туралы ережені бекіту туралы» Қазақстан 
Республикасы Ұлттық қауіпсіздік комитеті Төрағасының 2015 жылғы 27 сəуірдегі 
№28 бұйрығына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде 
№11022 тіркелген, «Əділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде 2015 жылғы 27 
сəуірде жарияланған):

аталған бұйрықпен бекітілген Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік 
комитетінің Маңғыстау облысы бойынша департаменті туралы ережеде: 

14-тармақ мынадай мазмұндағы 23-3) тармақшамен толықтырылсын:
«23-3) Ұлттық қауіпсіздік комитетінің Төрағасы белгілейтін тəртіпте Депар-

таменттің ақпараттандыру объектілерінің ақпараттық қауіпсіздігін қамтамасыз 
ету бойынша қызметті жүзеге асырады;»;

16-тармақта: 
1) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
«1) жалпы жəне арнайы жедел-іздестіру жəне қарсы барлау іс-шараларын, 

криминалистикалық, психологиялық-əлеуметтік жəне полиграфологиялық 
зерттеулер жүргізеді;»;

18) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
«18) Департаментке жүктелген міндеттерді орындау үшін қажетті ақпаратты, 

мемлекеттік органдар мен ұйымдардың ақпараттық жүйелерінен көрсетілген 
мемлекеттік органдармен – бірлескен нормативтік құқықтық актілерде, ал 
ұйымдармен келісімдерде белгіленген тəртіппен берілетін электрондық 
ақпараттық ресурстарды қоса алғанда, мемлекеттік органдардан, əскери 
құралымдардан, бөлімдер мен ұйымдардан өтеусіз жəне коммерциялық, 
банктік жəне заңмен қорғалатын өзге де құпияны құрайтын мəліметтерді 
жария етуге Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде белгіленген 
талаптарды сақтай отырып алуға;».

14. «Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік комитетінің Павлодар 
облысы бойынша департаменті туралы ережені бекіту туралы» Қазақстан 
Республикасы Ұлттық қауіпсіздік комитеті Төрағасының 2015 жылғы 6 қа-
зандағы №80 бұйрығына (Нормативтік құқықтық актілерін мемлекеттік тіркеу 
тізілімінде №12254 болып тіркелген, «Əділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде 
2016 жылғы 21 қаңтарда жарияланған):

жоғарыда аталған бұйрықпен бекітілген Қазақстан Республикасы Ұлттық 
қауіпсіздік комитетінің Павлодар облысы бойынша департаменті туралы 
ережеде: 

14-тармақ мынадай мазмұндағы 23-3) тармақшамен толықтырылсын:
«23-3) Ұлттық қауіпсіздік комитетінің Төрағасы белгілейтін тəртіпте Депар-

таменттің ақпараттандыру объектілерінің ақпараттық қауіпсіздігін қамтамасыз 
ету бойынша қызметті жүзеге асырады;»;

16-тармақта:
1) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
«1) жалпы жəне арнайы жедел-іздестіру жəне қарсы барлау іс-шараларын, 

криминалистикалық, психологиялық-əлеуметтік жəне полиграфологиялық 
зерттеулер жүргізеді;»;

18) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
«18) Департаментке жүктелген мiндеттердi орындау үшiн қажетті ақпаратты 

мемлекеттік органдар мен ұйымдардың ақпараттық жүйелерінен көрсетілген 
мемлекеттік органдармен – бірлескен нормативтік құқықтық актілерде, ал 
ұйымдармен келісімдерде белгіленген тəртіппен берілетін электрондық 
ақпараттық ресурстарды қоса алғанда, мемлекеттік органдардан, əскери 
құралымдардан, бөлімдер мен ұйымдардан өтеусіз жəне коммерциялық, 
банктік жəне заңмен қорғалатын өзге де құпияны құрайтын мəліметтерді 
жария етуге Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде белгіленген 
талаптарды сақтай отырып алады;».

15. «Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік комитетінің Солтүстік 
Қазақстан облысы бойынша департаменті туралы ережені бекіту туралы» 
Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік комитеті Төрағасының 2015 жылғы 
27 шілдедегі №62 бұйрығына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік 
тіркеу тізілімінде №12002 тіркелген, «Əділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде 
2015 жылдың 6 қазанда жарияланған):

жоғарыда аталған бұйрықпен бекітілген Қазақстан Республикасы Ұлттық 
қауіпсіздік комитетінің Солтүстік Қазақстан облысы бойынша департаменті 
туралы ережеде:

14-тармақ мынадай мазмұндағы 23-3) тармақшамен толықтырылсын:
«23-3) Ұлттық қауіпсіздік комитетінің Төрағасы белгілейтін тəртіпте Депар-

таменттің ақпараттандыру объектілерінің ақпараттық қауіпсіздігін қамтамасыз 
ету бойынша қызметті жүзеге асырады;»;

  16-тармақта: 
  1) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
 «1) жалпы жəне арнайы жедел-іздестіру жəне қарсы барлау іс-шараларын, 

криминалистикалық, психологиялық-əлеуметтік жəне полиграфологиялық 
зерттеулер жүргізеді;»;

18) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
«18) Департаментке жүктелген міндеттерді орындау үшін қажетті ақпаратты 

мемлекеттік органдар мен ұйымдардың ақпараттық жүйелерінен көрсетілген 
мемлекеттік органдармен – бірлескен нормативтік құқықтық актілерде, ал 
ұйымдармен келісімдерде белгіленген тəртіппен берілетін электрондық 
ақпараттық ресурстарды қоса алғанда, мемлекеттік органдардан, əскери 
құралымдардан, бөлімдер мен ұйымдардан өтеусіз жəне коммерциялық, 
банктік жəне заңмен қорғалатын өзге де құпияны құрайтын мəліметтерді 
жария етуге Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде белгіленген 
талаптарды сақтай отырып алады».

16. «Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік комитетінің аумақтық 
органдары туралы ережелерді бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық 
қауіпсіздік комитеті Төрағасының 2018 жылғы 7 тамыздағы №64 бұйрығына 
(Нор мативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде №124014 болып 
тіркелген, «Əділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде 2018 жылғы 9 тамызда 
жарияланған):

жоғарыда аталған бұйрықпен бекітілген Қазақстан Республикасы Ұлттық 
қауіпсіздік комитетінің Түркістан облысы бойынша департаменті туралы 
ережеде:

13-тармақ мынандай мазмұндағы 9-1) тармақшамен толықтырылсын: 
«9-1) Ұлттық қауіпсіздік комитетінің Төрағасы белгілейтін тəртіпте Депар-

таменттің ұлттық қауіпсіздік органдарының ақпараттандыру объектілерінің 
ақпараттық қауіпсіздігін қамтамасыз ету бойынша қызметті жүзеге асырады;»;

16-тармақта: 
1) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
«1) жалпы жəне арнайы жедел-іздестіру жəне қарсы барлау іс-шараларын, 

криминалистикалық, психологиялық-əлеуметтік жəне полиграфологиялық 
зерттеулер жүргізеді;»;

18) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
«18) Департаментке жүктелген міндеттерді орындау үшін қажетті ақпаратты 

мемлекеттік органдар мен ұйымдардың ақпараттық жүйелерінен көрсетілген 
мемлекеттік органдармен – бірлескен нормативтік құқықтық актілерде, ал 
ұйымдармен келісімдерде белгіленген тəртіппен берілетін электрондық 
ақпараттық ресурстарды қоса алғанда, мемлекеттік органдардан, əскери 
құралымдардан, бөлімдер мен ұйымдардан өтеусіз жəне коммерциялық, 
банктік жəне заңмен қорғалатын өзге де құпияны құрайтын мəліметтерді жария 
етуге Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде белгіленген талап-
тарды сақтай отырып алуға;».

  жоғарыда аталған бұйрықпен бекітілген Қазақстан Республикасы Ұлттық 
қауіпсіздік комитетінің Шымкент қаласы бойынша департаменті туралы 
ережеде: 

14-тармақ мынадай мазмұндағы 23-1) тармақшамен толықтырылсын:
«23-1) Ұлттық қауіпсіздік комитетінің Төрағасы белгілейтін тəртіпте Депар-

таменттің ақпараттандыру объектілерінің ақпараттық қауіпсіздігін қамтамасыз 
ету бойынша қызметті жүзеге асырады;»;

16-тармақта:
1) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
«1) жалпы жəне арнайы жедел-іздестіру жəне қарсы барлау іс-шараларын, 

криминалистикалық, психологиялық-əлеуметтік жəне полиграфологиялық 
зерттеулер жүргізеді;»;

18) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
«18) Департаментке жүктелген мiндеттердi орындау үшiн қажетті ақпаратты 

мемлекеттік органдар мен ұйымдардың ақпараттық жүйелерінен көрсетілген 
мемлекеттік органдармен – бірлескен нормативтік құқықтық актілерде, ал 
ұйымдармен келісімдерде белгіленген тəртіппен берілетін электрондық 
ақпараттық ресурстарды қоса алғанда, мемлекеттік органдардан, əскери 
құралымдардан, бөлімдер мен ұйымдардан өтеусіз жəне коммерциялық, 
банктік жəне заңмен қорғалатын өзге де құпияны құрайтын мəліметтерді 
жария етуге Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде белгіленген 
талаптарды сақтай отырып алады;»

Қазақстан Республикасы Əділет министрлігі сайтынан алынған.
 

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ЦИФРЛЫҚ 
ДАМУ, ҚОРҒАНЫС ЖӘНЕ АЭРОҒАРЫШ ӨНЕРКӘСІБІ 

МИНИСТРІНІҢ М.А. БҰЙРЫҒЫ

2019 жылғы 9 сәуір       № 30/НҚ       Нұр-Сұлтан қаласы

Қазақстан Республикасы цифрлық даму, қорғаныс 
және аэроғарыш өнеркәсібі министрлiгiнiң 

Аэроғарыш комитеті туралы республикалық 
мемлекеттік мекемесінің ережесін бекіту туралы

  «Қазақстан Республикасының Ақпарат жəне қоғамдық даму министрлігі 
мен Қазақстан Республикасының Цифрлық даму, қорғаныс жəне аэроғарыш 
өнеркəсібі министрлігінің кейбір мəселелері туралы» Қазақстан Республикасы 
Үкіметінің 2019 жылғы 26 наурыздағы № 142 қаулысына сəйкес, БҰЙЫРАМЫН:

  1. Қоса беріліп отырған Қазақстан Республикасы Цифрлық даму, қорғаныс 
жəне аэроғарыш өнеркəсібі министрлiгiнiң Аэроғарыш комитеті туралы 
республикалық мемлекеттік мекемесінің ережесі бекітілсін. 

  2. Мыналардың: 
  1) «Қазақстан Республикасы Қорғаныс жəне аэроғарыш өнеркəсібі 

министрлiгiнiң Аэроғарыш комитеті туралы» Қазақстан Республикасы Қорғаныс 
жəне аэроғарыш өнеркəсібі министрінің 2016 жылғы 16 қарашадағы № 1/
HҚ бұйрығының («Əділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде 2016 жылғы 29 
қарашада жарияланған);

  2) «Қазақстан Республикасы Қорғаныс жəне аэроғарыш өнеркəсібі 
министрлігінің Аэроғарыш комитеті туралы ережені бекіту туралы» Қазақстан 
Республикасы Қорғаныс жəне аэроғарыш өнеркəсібі министрінің 2016 жылғы 
16 қарашадағы № 1/нқ бұйрығына өзгеріс пен толықтыру енгізу туралы 
Қазақстан Республикасы Қорғаныс жəне аэроғарыш өнеркəсібі министрінің 
2017 жылғы 22 мамырдағы № 92/нқ бұйрығының (2017 жылғы 17 тамызда 
Қазақстан Республикасының Нормативтік құқықтық актілерінің эталондық 
бақылау банкінде жарияланған) күші жойылды деп танылсын.

  3. Қазақстан Республикасы Цифрлық даму, қорғаныс жəне аэроғарыш 
өнеркəсібі министрлiгiнiң Аэроғарыш комитеті Қазақстан Республикасының 
заңнамасында белгіленген тəртіппен:

  1) осы бұйрық бекітілген күнінен бастап күнтізбелік он күн ішінде оны 
қазақ жəне орыс тілдерінде электрондық нысанда Қазақстан Республикасы 
Нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкіне ресми жариялау 
жəне енгізу үшін «Қазақстан Республикасының Заңнама жəне құқықтық ақпарат 
институты» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік 
кəсіпорнына жіберуді; 

  2) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Цифрлық даму, қорғаныс жəне 
аэроғарыш өнеркəсібі министрлігінің интернет-ресурсында орналастырылуын 
қамтамасыз етсін.

  4. Осы бұйрықтан туындайтын өзге де шараларды қабылдасын.
  5. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау жетекшілік ететін Қазақстан 

Республикасының Цифрлық даму, қорғаныс жəне аэроғарыш өнеркəсібі вице-
министріне жүктелсін.

  6. Осы бұйрық қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

Қазақстан Республикасының Цифрлық даму, қорғаныс жəне 
аэроғарыш өнеркəсібі министрінің міндетін атқарушы М.НҰРҒОЖИН

Қазақстан Республикасы Цифрлық даму, қорғаныс жəне аэроғарыш 
өнеркəсібі министрінің міндетін атқарушы

 2019 жылғы 9 сəуірдегі № 30 бұйрығымен бекiтілген

 Қазақстан Республикасы Цифрлық даму, қорғаныс жəне аэроғарыш 
өнеркəсібі министрлігінің Аэроғарыш комитеті республикалық 

мемлекеттік мекемесінің ережесі

 1-тарау. Жалпы ережелер
  1. Қазақстан Республикасы Цифрлық даму, қорғаныс жəне аэроғарыш 

өнеркəсібі министрлігінің Аэроғарыш комитеті республикалық мемлекеттік 
мекемесі (бұдан əрі - Комитет) Қазақстан Республикасы Цифрлық даму, 
қорғаныс жəне аэроғарыш өнеркəсібі министрлігінің (бұдан əрі - Министрлік) 
реттеушілік, іске асырушылық жəне бақылау функцияларын жүзеге асыратын, 
сондай-ақ Министрліктің ғарыш қызметі саласындағы стратегиялық 
функцияларын орындауға қатысушы ведомствосы болып табылады. 

  2. Комитет өз қызметін Қазақстан Республикасының Конституциясына 
жəне заңдарына, Қазақстан Республикасының Президенті мен Үкіметінің 
актілеріне, өзге де нормативтік құқықтық актілерге, сондай-ақ осы Ережеге 
сəйкес жүзеге асырады. 

  3. Комитет мемлекеттік мекеменің ұйымдық-құқықтық нысанындағы заңды 
тұлға болып табылады, өз атауы мемлекеттік тілде жазылған мөрлері мен 
мөртабандары, белгіленген үлгідегі бланкілері, Қазақстан Республикасының 
заңнамасына сəйкес қазынашылық органдарында ашылатын шоттары болады. 

  4. Комитет азаматтық-құқықтық қатынастарға өз атынан түседі. 
  5. Егер Комитетке заңнамаға сəйкес уəкілеттік берілсе, ол мемлекет атынан 

азаматтық-құқықтық қатынастар тарабы болуына құқығы бар.
  6. Комитет өз құзыреті шегіндегі мəселелер бойынша заңнамада белгіленген 

тəртіппен төрағаның бұйрықтарымен жəне Қазақстан Республикасының 
заңнамасында көзделген басқа да актілермен ресімделетін шешімдер 
қабылдайды. 

  7. Комитеттің құрылымы мен штат санын Қазақстан Республикасы Қорға-
ныс жəне аэроғарыш өнеркəсібі министрінің келісімі бойынша Министр ліктің 
жауапты хатшысы бекітеді. 

  8. Комитеттің орналасқан мекенжайы: Қазақстан Республикасы, 010000, 
Нұр-Сұлтан қаласы, Есіл ауданы, Мəңгілік Ел даңғылы, № 8 үй, «Министрліктер 
үйі» ғимараты, 12-кіреберіс.

  9. Комитеттің толық атауы - «Қазақстан Республикасы Цифрлық даму, қор-
ғаныс жəне аэроғарыш өнеркəсібі министрлігінің Аэроғарыш комитеті» респуб-
ликалық мемлекеттік мекемесі. Комитеттің қысқартылған атауы - «Қазғарыш».

  10. Осы Ереже Комитеттің құрылтай құжаты болып табылады.
  11. Комитеттің қызметін қаржыландыру республикалық бюджеттен жүзеге 

асырылады. 
  12. Комитетке кəсіпкерлік субъектілерімен Комитеттің функциялары болып 

табылатын міндеттемелерді орындау тұрғысында шарттық қатынастарға түсуге 
тыйым салынады. 

  Егер Комитетке заңнамалық актілерімен кіріс əкелетін қызметті жүзеге 
асыру құқығы берілсе, онда осындай қызметтен түскен кірістер мемлекеттік 
бюджеттің кірісіне жіберіледі.

 2-тарау. Комитеттің негізгі міндеттері, функциялары, құқықтары мен 
міндеттері

  13. Міндеттері:
  1) ғарыш қызметі саласында мемлекеттік саясатты қалыптастыруға қатысу 

жəне іске асыру;
  2) Қазақстан Республикасының ғарыш саласын қалыптастыру жəне 

дамыту;
  3) ғарыш технологиялары мен қызметтерінің нарығын қалыптастыру үшін 

жағдайлар жасау;
  4) Қазақстан Республикасы ғарыш қызметінің заңнамалық жəне шарттық-

құқықтық базасын жасау;
  5) ғарыш қызметі саласындағы мемлекеттік басқару жəне мемлекеттік 

бақылау;
  6) Ресей Федерациясының «Байқоңыр» кешенін жалға алуы бойынша 

жұмыстарды өз құзыреті шегінде үйлестіру.
  14. Функциялары:
  1) ғарыш қызметі саласындағы мемлекеттік саясаттың өз құзыреті шегінде 

іске асырылуын қамтамасыз етеді;
  2) ғарыш қызметі саласында халықаралық ынтымақтастықты өз құзыреті 

шегінде ұйымдастыру жəне ғарыш қызметi саласындағы халықаралық 
ынтымақтастықты жүзеге асыру жəне халықаралық ұйымдар мен шет 
мемлекеттерде Қазақстан Республикасының мүдделерiн бiлдiруге қатысу;

  3) комитеттің құзыреті шегінде реттеу, іске асыру жəне бақылау-қадағалау 
функцияларын жүзеге асыру жəне Министрліктің стратегиялық функцияларын 
орындауға қатысу;

  4) адам мен азаматтың құқықтары мен бостандықтарын қозғайтын 
нормативтік құқықтық актілерді қоспағанда, ведомствоның құзыретіне кіретін 
мəселелер бойынша жəне Министрдің бұйрықтарында бекітілуі бойынша 
тікелей құзыреті болған кезде нормативтік құқықтық актілерді бекіту;

  5) ғарыш саласындағы Қазақстан Республикасының əкiмшiлiк құқық 
бұзушылықтар туралы кодексінде белгіленген тəртіппен хаттамалар толтыру, 
əкiмшiлiк құқық бұзушылықтар туралы iстерді қарау жəне əкімшілік жаза 
қолдану;

  6) Қазақстан Республикасының заңдары мен өзге де нормативтiк құқықтық 
актiлерiнiң сақталуын қамтамасыз ету;

  7) Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес лицензиялануға 
жататын қызметтiң жекелеген түрлерiн лицензиялауды жүзеге асыру;

  8) ғарыш қызметi саласындағы техникалық регламенттер мен ұлттық 
стандарттарды əзiрлеуге қатысу;

  9) ғарыш кеңістігін пайдалану саласындағы қызметке қойылатын біліктілік 
талаптарын əзірлеу;

  10) Қазақстан Республикасы Үкіметінің шешімі бойынша мемлекеттік 
акциялар пакетіне (жарғылық капиталдағы қатысу үлестері) иелік ету жəне 
пайдалану құқығын, сондай-ақ республикалық мемлекеттік кəсіпорындар мен 
мемлекеттік мекемелерге қатысты мемлекеттік басқарудың тиісті саласына 
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(аясына) басшылық ету жөніндегі уəкілетті органның функцияларын жүзеге 
асыру;

  11) Қазақстан Республикасының атынан жасалатын Қазақстан Республика-
сының халықаралық шарттары бойынша міндеттемелерді орындау;

  12) мемлекеттік көрсетілетін қызметтер стандарттары мен регламенттерін 
əзірлеу;

  13) кəсіпкерлік жөніндегі уəкілетті органмен бірлесіп, Қазақстан Респуб-
лика сының Кəсіпкерлік кодексіне сəйкес ғарыш саласындағы тексеру 
парақтарын əзірлеу;

  14) Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес соттарға талап-
арыздар беру;

  15) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген құзыреті 
шегінде терроризмге қарсы іс-қимылды жүзеге асыру;

  16) ұлттық қауіпсіздік жүйесін жетілдіру жөнінде құзырет шегінде ұсыныстар 
енгізу;

  17) ғылыми-зерттеу жəне тəжірибелік-конструкторлық жұмыстар жүргізуді 
қоса алғанда, ғарыш қызметі саласындағы жобалар мен бағдарламаларды 
іске асыруды ұйымдастыру жəне қамтамасыз ету;

  18) ғарыш қызметi саласындағы жобаларға салалық сараптаманы жүзеге 
асыру;

  19) ғарыш объектiлерiн жəне оларға құқықтарды мемлекеттiк тiркеудi 
жүзеге асыру;

  20) ғарыш объектiлерiнiң тiркелiмiн жүргiзу;
  21) халықаралық стандарттар мен Қазақстан Республикасының заңна-

масына сəйкес ғарыш кеңістігіне ұшырылатын Қазақстан Республикасының 
ғарыш объектілерін таңбалауды айқындау;

  22) ғарыш инфрақұрылымы объектілерін құруға, пайдалануға жəне 
дамытуға арналған шығындарды есептеу əдістемесін əзірлеу;

  23) мүдделі мемлекеттік органдармен келісу бойынша Қазақстан 
Республикасында жерүсті ғарыш инфрақұрылымы объектілерінің күзет 
аймақтарын белгілеу тəртібін əзірлеу;

  24) Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес ғарыш айлағы 
персоналының, Байқоңыр қаласы тұрғындарының, лауазымды адамдардың, 
делегациялардың, бұқаралық ақпарат құралдары өкілдерінің, туристердің, 
қалаға жеке істері бойынша келетін азаматтардың - Қазақстан Республикасы 
азаматтарының жəне Ресей Федерациясы азаматтарының Қазақстан 
Республикасының қарамағындағы «Байқоңыр» кешенiнiң объектiлерiне кiруiне 
рұқсат беру туралы шешiм қабылдау;

  25) Ресей Федерациясы жалға алған «Байқоңыр» кешенiндегi объектiлердiң 
сақталуын жəне пайдаланылу шарттарын бақылауды жүзеге асыруға қатысу;

  26) ғарыш қызметiн жүзеге асыру кезiнде өз құзыретi шегiнде iздестiру, 
авариялық-құтқару жұмыстарын ұйымдастыруға, сондай-ақ аварияларды 
тергеп-тексеруге қатысу;

  27) ғарыш қызметi саласында мемлекеттiк бақылауды жүзеге асыру;
  28) Қазақстан Республикасы үшiн жасалатын ғарыш техникасы өндiрiсiне 

арналған мемлекеттiк тапсырмалардың тiзбесi бойынша Министрлікке 
ұсыныстар енгізу;

  29) Қазақстан Республикасы үшiн жасалатын ғарыш техникасы өндiрiсiне 
арналған мемлекеттiк тапсырмаларды іске асыруды қамтамасыз ету;

  30) ғарышта орналасқан жəне қашықтықтан зондтаудың (ғарыш 
мониторингінің) бақылау құралдарын пайдалана отырып, қоршаған ортаның 
жай-күйiн бақылау жүйесiнің жұмыс істеуін ұйымдастыру;

  31) су қорын пайдалану жəне қорғау, сумен жабдықтау, су бұру, қор-
шаған ортаны қорғау, тұрғындардың санитариялық-эпидемиологиялық 
салауаттылығы саласындағы уəкілетті органдармен бірлесіп су объектілеріне 
мемлекеттік мониторингті жүзеге асыру;

  32) су қорын пайдалану жəне қорғау, сумен жабдықтау, су бұру, 
қоршаған ортаны қорғау, тұрғындардың санитариялық-эпидемиологиялық 
салауаттылығы саласындағы уəкілетті органдармен бірлесіп су объектілеріне 
мемлекеттік мониторингті жүзеге асыру əдістемесін əзірлеу;

  33) «Байқоңыр» кешенiнiң зымыран-ғарыш қызметiнің əсеріне ұшырайтын 
аумақтарда қоршаған ортаның жай-күйiн бақылау жүйесiнің жұмыс істеуін 
ұйымдастыру;

  34) ғарыш қызметіне қазақстандық қатысушылар жүзеге асыратын жағ-
дайда Қазақстан Республикасының аумағынан, сондай-ақ одан тыс жерлерде 
ғарыш объектілерін ұшыру туралы шешімдерді келісу жəне қабылдау тəртібін 
əзірлеу;

  35) Қазақстан Республикасының ғарышкерлер жасағы туралы ереженi 
əзiрлеу;

  36) 1994 жылғы 10 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Үкiметi 
мен Ресей Федерациясының Үкiметi арасындағы «Байқоңыр» кешенiн жалға 
беру шарты бойынша жұмыстарды үйлестiрудi жүзеге асыру;

  37) ғарышкерлерге үміткерлерді даярлау, қайта даярлау жəне олардың 
біліктілігін арттыру жөніндегі қызметті ұйымдастыру жəне үйлестіру, сондай-
ақ ғарыш қызметі саласындағы кадрлардың біліктілігін арттыру жəне қайта 
даярлау;

  38) ғарыш қызметi саласындағы аяқталған жобалар бойынша нəтижелердi 
қабылдауды ұйымдастыру;

  39) ғарышкерлiкке кандидаттарды iрiктеу жəне ғарышкерлiкке кандидат, 
ғарышкер мəртебесiн беру тəртiбiн əзiрлеу;

  40) ғарышкерлiкке кандидатқа, ғарышкерге қызметтiк мiндеттерiн атқару 
кезiнде алған жарақатының, мертiгуiнiң, ауруының салдарынан мүгедектiк 
белгiленген кезде, сондай-ақ ол қызметтiк мiндеттерiн атқаруға байланысты 
қаза тапқан (қайтыс болған) жағдайда бiржолғы өтемақы төлеу тəртiбiн əзiрлеу;

  41) Қазақстан Республикасының аумағында, сондай-ақ ғарыш кеңiстiгiнде 
ғарыш жүйелерiн құру жəне пайдалану (қолдану) қағидаларын əзiрлеу жəне 
Қазақстан Республикасының аумағында ғарыш зымыран кешендерiн құру жəне 
пайдалану (қолдану) қағидаларын əзiрлеу;

  42) жеке жəне (немесе) заңды тұлғаларға ғарыш аппараттары транспон-
дерлерiн ұсыну тəртiбiн əзiрлеу;

  43) Қазақстан Республикасының Қорғаныс министрлігімен бірлесіп, Жерді 
қашықтықтан зондтау ғарыш жүйесі ұлттық операторының ғарыш түсірілімдерін 
жоспарлау, Жерді ғарыштан қашықтықтан зондтау деректерін алу, өңдеу жəне 
тарату тəртібін əзірлеу;

  44) Қазақстан Республикасының Қорғаныс министрлігімен бірлесіп, 
дəлдігі жоғары спутниктік навигация жүйесі ұлттық операторының спутниктік 
навигациялық қызметтерді ұйымдастыру жəне ұсыну тəртібін əзірлеу;

  45) пайдаланудан шығарылған ғарыш объектiлерi мен техникалық 
құралдарды кəдеге жаратудың тəртiбiн əзiрлеу;

  46) Қазақстан Республикасының аумағынан ғарыш объектілерін ұшыру, 
сондай-ақ оны одан тыс жерлерде ғарыш қызметіне қазақстандық қатысушылар 
жүзеге асыратын жағдайда ұшыру туралы шешімдерді қабылдайды жəне 
келісу тəртібін əзірлеу;

  47) өнімнің экспортын, реэкспортын, импортын, транзитін жəне қайта 
өңделуін келісу бойынша экспорттық бақылау жүйесінің мемлекеттік органдары 
жұмысына өз құзыреті шегінде қатысу;

  48) рұқсаттық бақылауды құзырет шегінде жүзеге асыру;
  49) Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген өзге де 

өкілеттіктерді жүзеге асырады.
  15. Құқықтары мен міндеттері:
  1) өз құзыреті шегінде бұйрықтар шығарады;
  2) Министрліктің құрылымдық бөлімшелерінен, мемлекеттiк органдардан, 

ұйымдардан, олардың лауазымды тұлғаларынан қажеттi ақпарат пен мате-
риал дарды сұратады жəне алады;

  3) Қазақстан Республикасының заңнамасын жетілдіру бойынша ұсыныстар 
енгізеді;

  4) Комитеттің құзыретіне кіретін мəселелер бойынша мəжілістер, конфе-
рен циялар, дөңгелек үстелдер, конкурстар жəне өзге де іс-шаралар өткізеді;

  5) жетекшілік ететін қызмет бағыттары бойынша консультативтiк-кеңесшi 
органдар (жұмыс топтарын, комиссиялар, кеңестер) құру бойынша ұсыныстар 
енгізеді;

  6) өз құзыретіне қатысты мəселелер бойынша сараптамаларға қатысу 
үшін тиісті мамандарды тартады;

  7) Комитетке жүктелген міндеттер мен функцияларды іске асыруды қамта-
масыз етеді;

  8) Қазақстан Республикасының заңнамасын, жеке жəне заңды тұлғалардың 
құқықтары мен заңмен қорғалатын мүдделерін сақтайды; 

  9) Комитеттің құзыретіне кіретін мəселелер бойынша түсіндірмелер 
əзірлейді;

  10) Министрліктің құрылымдық бөлімшелері мен мемлекеттік органдарына 

бұл туралы ресми сауал жолданған жағдайда өз құзыреті шегінде жəне заңнама 
шеңберінде қажетті материалдар мен анықтамаларды ұсынады;

  11) Комитеттің теңгеріміндегі мемлекеттік меншіктің сақталуын қамтамасыз 
етеді;

  12) бухгалтерлік есеп жүргізеді;
  13) Министрлікке бухгалтерлік жəне қаржылық есептілікті жасайды жəне 

ұсынады;
  14) Комитетке бөлінетін бюджетті қаражаттың толық, уақытылы жəне тиімді 

пайдаланылуын қамтамасыз етеді;
  15) «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2007 жылғы 21 шілдедегі Қазақстан 

Республикасының Заңына сəйкес мемлекеттік сатып алу рəсімдерін өткізеді; 
  16) Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында көзделген 

өзге де құқықтарды жүзеге асырады.

 3-тарау. Комитеттің қызметін ұйымдастыру
  16. Комитеттің басшылық етуді Комитетке жүктелген міндеттердің орын-

далуына жəне оның функцияларын жүзеге асыруға дербес жауапты болатын 
Төраға жүзеге асырады.

  17. Комитеттің төрағасы Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес 
қызметке тағайындалады жəне қызметтен босатылады.

  18. Комитет төрағасының Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес 
қызметке тағайындалатын жəне қызметтен босатылатын орынбасарлары болады.

  19. Комитет төрағасының өкілеттігі:
  1) еңбек қатынастары мəселелері жоғары тұрған мемлекеттік органдар мен 

лауазымдық тұлғалардың құзыретіне жатқызылған қызметкерлерден басқа, 
Комитет қызметкерлерін қызметке тағайындайды жəне қызметтен босатады;

  2) еңбек қатынастары мəселелері жоғары тұрған мемлекеттік органдар 
мен лауазымдық тұлғалардың құзыретіне жатқызылған қызметкерлерден 
басқа, Комитет қызметкерлерінің іссапар, еңбек демалысын беру, материалдық 
көмек көрсету, даярлау (қайта даярлау), біліктілігін арттыру, ынталандыру, 
үстемақылар төлеу жəне сыйақы беру, сондай-ақ тəртіптік жауапкершілігі 
мəселелерін шешеді;

  3) өз құзыреті шегінде бұйрықтарға қол қояды;
  4) Комитеттің құрылымдық бөлімшелері туралы ережені бекітеді;
  5) Комитеттің Заң басқармасына жетекшілік етеді;
  6) мемлекеттік органдарда жəне өзге де ұйымдарда Комитеттің атынан 

əрекет етеді;
  7) Комитетте сыбайлас жемқорлыққа қарсы əрекетке бағытталған шаралар 

қабылдайды жəне дербес жауапкершілікте болады;
  8) өзінің құзыретіне жататын мəселелер бойынша шешім қабылдайды;
  9) Комитет төрағасы Комитеттің құрылымдық жəне штат кестесі бойынша 

ұсыныстарды Министрліктің басшылығына ұсынады.
  Комитеттің төрағасы болмаған кезеңде, оның өкілеттіктерін орындауды 

қолданыстағы заңнамаға сəйкес оны алмастыратын тұлға жүзеге асырады.
  20. Төраға өз орынбасарларының өкілеттіктерін қолданыстағы заңнамаға 

сəйкес белгілейді.

  4-тарау. Комитеттің мүлкі
  21. Комитеттің заңнамада көзделген жағдайларда жедел басқару 

құқығында оқшауланған мүлкі болуы мүмкін.
  Комитеттің мүлкі оған меншік иесі берген, мүлік, сондай-ақ өз қызметі 

нəтижесінде сатып алынған мүлік (ақшалай кірістерді қоса алғанда) жəне 
Қазақстан Республикасының заңнамасында тыйым салынбаған өзге де көздер 
есебінен қалыптастырылады.

  22. Комитетке бекітіліп берілген мүлік республикалық меншікке жатады.
  23. Егер заңнамада өзгеше белгіленбесе, Комитеттің өзіне бекітіліп 

берілген мүлікті жəне қаржыландыру жоспары бойынша өзіне бөлінген қаражат 
есебінен сатып алынған мүлікті өз бетімен иеліктен шығаруға немесе оған 
өзгедей тəсілмен билік етуге құқығы жоқ.

  5-тарау. Комитетті қайта ұйымдастыру жəне тарату
  24. Комитетті қайта ұйымдастыру жəне тарату Қазақстан Республикасының 

заңнамасына сəйкес жүзеге асырылады.
  Аэроғарыш комитетінің қарамағындағы ұйымдардың тiзбесi
  Республикалық мемлекеттiк кəсiпорындар:
  1) Қазақстан Республикасының цифрлық даму, қорғаныс жəне аэроғарыш 

өнеркəсібі министрлігі Аэроғарыш комитетінің «Инфракос» шаруашылық 
жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кəсіпорны;

  2) Қазақстан Республикасының цифрлық даму, қорғаныс жəне аэроғарыш 
өнер кəсібі министрлігі Аэроғарыш комитетінің «Ғарыш-Экология» ғылыми-
зерттеу орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемле-
кеттік кəсіпорны.

  Акционерлік қоғамдар:
  1) «Бəйтерек» Қазақстан-Ресей бірлескен кəсіпорны» акционерлік қоғамы;
  2) «Республикалық ғарыштық байланыс орталығы» акционерлік қоғамы;
  3) «Қазақстан Ғарыш Сапары» ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамы;
  4) «Ұлттық ғарыштық зерттеулер мен технологиялар орталығы» акционер-

лік қоғамы.
  Жауапкершілігі шектеулі серіктестік:
  1) «Ғалам» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі.

Қазақстан Республикасы Əділет министрлігі сайтынан алынған.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ЦИФРЛЫҚ 
ДАМУ, ҚОРҒАНЫС ЖӘНЕ АЭРОҒАРЫШ ӨНЕРКӘСІБІ 

МИНИСТРІНІҢ БҰЙРЫҒЫ

2019 жылғы 18 сәуір      № 46/НҚ      Нұр-Сұлтан қаласы

«Қазақстан Республикасы Цифрлық даму, 
қорғаныс және аэроғарыш өнеркәсібі 

министрлігінің Телекоммуникациялар комитеті» 
республикалық мемлекеттік мекемесінің ережесін 

бекіту туралы

  «Қазақстан Республикасының Ақпарат жəне қоғамдық даму министрлігі 
мен Қазақстан Республикасының Цифрлық даму, қорғаныс жəне аэроғарыш 
өнеркəсібі министрлігінің кейбір мəселелері туралы» Қазақстан Республикасы 
Үкіметінің 2019 жылғы 26 наурыздағы № 142 қаулысына сəйкес БҰЙЫРАМЫН:

  1. Қоса беріліп отырған «Қазақстан Республикасы Цифрлық даму, қорғаныс 
жəне аэроғарыш өнеркəсібі министрлігінің Телекоммуникациялар комитеті» 
республикалық мемлекеттік мекемесінің ережесі бекітілсін.

  2. Мыналардың:
  1) «Қазақстан Республикасы Ақпарат жəне коммуникациялар министр-

лігінің Телкоммуникациялар комитеті» республикалық мемлекеттік мекеме-
сінің ережесін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ақпарат жəне комму-
никациялар министрінің 2017 жылғы 15 желтоқсандағы № 445 қаулысына («Əді-
лет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде 2018 жылғы 24 қаңтарда жарияланған);

  2) «Қазақстан Республикасы Ақпарат жəне коммуникациялар министр-
лігінің Телекоммуникациялар комитеті» республикалық мемлекеттік меке-
месінің ережесін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ақпарат жəне 
коммуникациялар министрінің 2017 жылғы 15 желтоқсандағы № 445 бұйрығына 
өзгеріс енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Ақпарат жəне коммуникациялар 
министрінің 2018 жылғы 15 тамыздағы № 360 бұйрығының («Əділет» ақпарат-
тық-құқықтық жүйесінде 2018 жылғы 22 тамызда жарияланған) күші жойылды 
деп танылсын.

  3. Қазақстан Республикасы Цифрлық даму, қорғаныс жəне аэроғарыш 
өнеркəсібі министрлігінің Телекоммуникациялар комитеті:

  1) осы бұйрықты қол қойылған күннен бастап күнтізбелік он күн ішінде 
оның көшірмелерін қазақ жəне орыс тілдерінде Қазақстан Республикасы Əдiлет 
министрлiгінiң «Қазақстан Республикасының Заңнама жəне құқықтық ақпарат 
институты» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік 
кəсіпорнына ресми жариялау жəне Қазақстан Республикасының Нормативтік 
құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкіне енгізу үшін жіберуді;

  2) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Цифрлық даму, қорғаныс жəне 
аэроғарыш өнеркəсібі министрлігінің интернет-ресурсына орналастыруды 
қамтамасыз етсін;

  3) осы бұйрықтан туындайтын өзге де шараларды қабылдасын.
  4. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау жетекшілік ететін Қазақстан 

Республикасының Цифрлық даму, қорғаныс жəне аэроғарыш өнеркəсібі вице-
министріне жүктелсін.

  5. Осы бұйрық қол қойылған күнінен бастап күшіне енеді.

 Қазақстан Республикасының Цифрлық даму, қорғаныс жəне 
аэроғарыш өнеркəсібі министрі А.ЖҰМАҒАЛИЕВ

Қазақстан Республикасы Цифрлық даму, қорғаныс жəне аэроғарыш 
өнеркəсібі министрінің 2019 жылғы 18 сəуірдегі № 46/НҚ бұйрығымен 

бекітілген

 Қазақстан Республикасы Цифрлық даму, қорғаныс жəне
аэроғарыш өнеркəсібі министрлігінің Телекоммуникациялар комитеті 

туралы ереже

 1-тарау. Жалпы ережелер
  1. Қазақстан Республикасы Цифрлық даму, қорғаныс жəне аэроғарыш 

өнеркəсібі министрлігінің Телекоммуникациялар комитеті (бұдан əрі – Комитет) 
Қазақстан Республикасы Цифрлық даму, қорғаныс жəне аэроғарыш өнеркəсібі 
министрлігінің (бұдан əрі – Министрлік) іске асырушылық жəне бақылау 
функцияларын жүзеге асыратын, сондай-ақ байланыс жəне ақпараттандыру 
саласындағы реттеушілік жəне стратегиялық функцияларын орындауға 
қатысатын Министрліктің ведомствосы болып табылады.

  2. Комитет өз қызметінде Қазақстан Республикасының Конституциясына 
жəне заңдарына, Қазақстан Республикасы Президентінің жəне Үкіметінің 
актілеріне, өзге де нормативтік құқықтық актілерге, сондай-ақ осы Ережеге 
сəйкес жүзеге асырады.

  3. Комитет мемлекеттік мекеменің ұйымдастырушылық-құқықтық ныса-
нындағы заңды тұлға болып табылады, оқшауланған мүлкі, мемлекеттік тілде 
өз атауы жазылған мөрі мен мөртабандары, белгіленген үлгідегі бланкілері бар.

  4. Комитет өз атынан азаматтық-құқықтық қатынастарға түседi.
  5. Комитет егер заңнамаға сəйкес осыған уəкілеттік берілген болса, мемле-

кеттің атынан азаматтық-құқықтық қатынастардың тарапы болуға құқығы бар.
  6. Комитет өз құзыретіндегі мəселелер бойынша белгіленген заңнамалық 

тəртіппен Төрағаның бұйрығымен ресімделетін шешімдер қабылдайды.
  7. Комитеттің құрылымы мен штат санын Қазақстан Республикасының 

Цифрлық даму, қорғаныс жəне аэроғарыш өнеркəсібі министрімен келісу 
бойынша Министрліктің жауапты хатшысы бекітеді.

  8. Комитеттің орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 010000, Нұр-
Сұлтан қаласы, Есіл ауданы, Мəңгілік ел даңғылы, 8 үй, «Министрліктер үйі» 
əкімшілік ғимараты, 14-кіреберіс.

  9. Комитеттің толық атауы – «Қазақстан Республикасы Цифрлық даму, 
қорғаныс жəне аэроғарыш өнеркəсібі министрлігінің Телекоммуникациялар 
комитеті» республикалық мемлекеттiк мекемесi.

  10. Осы Ереже Комитеттің құрылтай құжаты болып табылады.
  11. Комитеттің қызметін қаржыландыру республикалық бюджеттен жүзеге 

асырылады.
  12. Комитетке кəсiпкерлiк субъектiлерiмен Комитеттің функциялары болып 

табылатын мiндеттердi орындау тұрғысында шарттық қатынастарға түсуге 
тыйым салынады.

  Егер Комитетке заңнамалық актілермен кірістер əкелетін қызметті жүзеге 
асыру құқығы берілсе, онда осындай қызметтен алынған кірістер мемлекеттік 
бюджеттің кірісіне жіберіледі.

  2-тарау. Комитеттің негізгі міндеттері, функциялары, құқықтары мен 
міндеттемелері

  13. Комитеттің міндеттері:
  1) байланыс саласында, ақпараттандыру, сондай-ақ электрондық құжат 

жəне электрондық цифрлық қолтаңба салаларында Қазақстан Респуб лика-
сының электрондық құжат жəне электрондық цифрлық қолтаңба, теле-
коммуникациялар туралы заңнамасын сақтау тұрғысынан мемлекеттік сая-
сатты іске асыру;

  2) байланыс, пошта саласында, ақпараттандыру, электрондық құжат жəне 
электрондық цифрлық қолтаңба салаларында Қазақстан Республика сының 
электрондық құжат жəне электрондық цифрлық қолтаңба, телекоммуни-
кациялар туралы заңнамасын сақтау тұрғысынан мемлекеттік бақылау, сондай-
ақ Қазақстан Республикасының аумағында пошта, телекоммуникациялар 
саласындағы қызметтерді жəне байланыс саласындағы қызметтерді ұсынатын 
немесе оларды пайдаланатын тұлғалардың қызметін, телекоммуникацияларды 
реттеу.

  14. Комитеттің функциялары:
  1) электрондық құжат жəне электрондық цифрлық қолтаңба, телекомму-

никациялар туралы Қазақстан Республикасының заңнамасын сақтау тұрғы-
сынан байланыс саласындағы, ақпараттандыру, сондай-ақ электрондық құжат 
жəне электрондық цифрлық қолтаңба салаларындағы мемлекеттік саясатты 
іске асыруды қамтамасыз ету;

  2) өз құзыреті шегінде халықаралық ынтымақтастықты жүзеге асыру;
  3) Комитеттің құзыреті шегінде реттеу, іске асыру жəне бақылау-қадағалау 

функцияларын жүзеге асыру жəне Министрліктің стратегиялық функцияларын 
орындауға қатысу;

  4) адам мен азаматтың құқықтары мен бостандықтарын қозғайтын 
нормативтік құқықтық актілерді қоспағанда, Комитеттің құзыретіне кіретін 
мəселелер бойынша жəне Министрдің бұйрықтарында бекітілуі бойынша 
тікелей құзыреті болған кезде нормативтік құқықтық актілерді бекіту;

  5) Қазақстан Республикасының əкiмшiлiк құқық бұзушылықтар туралы 
кодексінде белгіленген тəртіппен хаттамалар толтыру, əкiмшiлiк құқық 
бұзушылықтар туралы iстерді қарау жəне əкімшілік жаза қолдану;

  6) Қазақстан Республикасының заңдары мен өзге де нормативтiк құқықтық 
актiлерiнiң сақталуын қамтамасыз ету;

  7) Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес лицензиялануға 
жататын қызметтiң жекелеген түрлерiн лицензиялауды жүзеге асыру;

  8) біліктілік талаптары мен оларға сəйкестікті растайтын құжаттар 
тізбесін бекіту туралы нормативтік құқықтық актілерді əзірлеу, рұқсаттар жəне 
хабарламалар саласындағы уəкілетті органмен келісу;

  9) Комитеттің құзыреті шегінде реттеу Қазақстан Республикасының атынан 
жасалатын Қазақстан Республикасының халықаралық шарттары бойынша 
міндеттемелерді орындау;

  10) мемлекеттік көрсетілетін қызметтер стандарттары мен регламенттерін 
əзірлеу;

  11) Қазақстан Республикасының Кəсіпкерлік кодексіне сəйкес тексеру 
парақтарын, тəуекел дəрежесін бағалау өлшемшарттарын əзірлеу;

  12) Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес соттарға талап-
арыздар беру;

  13) өз құзыреті шегінде табиғи монополиялар салаларында реттеу мен 
бақылауды жүзеге асыру;

  14) тарифтерді қалыптастыру қағидаларын əзірлеу;
  15) табиғи монополиялар субъектілерінің қызметін жүзеге асыру 

қағидаларын əзірлеу;
  16) реттеліп көрсетілетін қызметтерді берудің үлгілік шарттарын əзірлеу;
  17) реттеліп көрсетілетін қызметтердің тізбесін əзірлеу;
  18) шағын кəсіпкерлік субъектілерінің қызметін қоспағанда, кəбілді арнаны 

мүліктік жалдауға (жалға) немесе пайдалануға беру қағидаларын əзірлеу;
  19) арнаулы мақсаттағы телекоммуникация желілерінің объектілерін 

қоспағанда, байланыс саласындағы қызметті жүзеге асыратын жəне 
радиожиілік спектрін пайдаланатын шаруашылық жүргізуші субъектілердің 
байланыс объектілеріне белгіленген тəртіппен тексерулер жүргізу үшін 
қызметтік куəлікті көрсету арқылы кіру;

  20) радиожиілік спектрін бөліп беру жəне пайдалану мəселелері, 
радиоэлектрондық құралдар мен жоғарғы жиiлiктi құрылғыларды пайдалану 
жөнiндегi нормативтiк құқықтық актiлердi өз құзыреті шегінде əзірлеу;

  21) жиiлiктер белдеулерiн, радиожиiлiктердi (радиожиiлiк арналарын) 
иелiкке беру, радиоэлектрондық құралдар мен жоғары жиілікті құрылғыларды 
пайдалану, сондай-ақ азаматтық мақсаттағы радиоэлектрондық құралдардың 
электромагниттiк үйлесiмдiлiгiн есептеудi жүргiзу қағидаларын əзірлеу;

  22) радиожиілік спектрін тиімді пайдалану;
  23) радиоəуесқойлық қызметтердің радиоэлектрондық құралдары мен 

жоғары жиілікті құрылғыларын қоса алғанда, радиоэлектрондық құралдарды 
жəне (немесе) жоғары жиілікті құрылғыларды пайдаланудың басталғаны 
немесе тоқтатылғаны туралы хабарламаларды қабылдау;

  24) Қазақстан Республикасының аумағында азаматтық мақсаттағы 



3 ҚАЗАН 2019 ЖЫЛ 23RESMI

(Соңы. Басы 22-бетте) 

(Жалғасы 24-бетте) 

радиоэлектрондық құралдар жəне (немесе) жоғары жиiлiктi құрылғылар үшін 
радиожиілік спектрін пайдалануға рұқсаттар беру;

  25) радиоэлектрондық құралдар мен жоғары жиілікті құрылғылар бел -
гіленген стандарттар мен техникалық нормаларға сəйкес келмеген, аза-
маттардың қауіпсіздігіне, қоршаған ортаға қауіп төндірген жағдайда, сондай-
ақ аса маңызды жұмыстар мен іс-шараларды орындаған кезде оларды 
пайдалануды Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес тоқтата тұру;

  26) радиоэлектрондық құралдарға, оның ішінде халықаралық ұйымдар 
мен шет мемлекеттердің халықаралық шарттарға сəйкес жұмыс істейтін 
радиоэлектрондық құралдарына радиобөгеуілдерді жою жөніндегі іс-
шараларды ұйымдастыру;

  27) азаматтық мақсаттағы иелікке берілген радиожиiлiктер белдеулерiнің 
электрондық дерекқорын жүргізу;

  28) нөмірлеудің бөлінген жəне резервтік ресурстарының тізілімін жүргізу;
  29) жиіліктер белдеулерін, радиожиіліктерді (радиожиілік арналарын) 

иелікке беруді жүзеге асыру;
  30) Қазақстан Республикасындағы электромагниттік жағдайды көрсететін 

радиожиілік спектрінің республикалық дерекқорын жүргізу;
  31) импорттан өзгеше жағдайларда, азаматтық мақсаттағы, оның ішінде 

басқа тауарлардың құрамына кіріктірілген не кіретін радиоэлектрондық 
құралдар мен жоғары жиілікті құрылғыларды Қазақстан Республикасының 
аумағына əкелуге қорытындылар беру;

  32) азаматтық мақсаттағы, оның ішінде ішіне орнатылған не басқа 
тауарлардың құрамына кіретін радиоэлектронды құралдардың жəне жоғары 
жиілікті құрылғылардың импортына лицензиялар беру;

  33) ұлттық ресурстардың жəне байланыс операторларының тізілімін 
жүргізу;

  34) азаматтық пайдаланушыларға жиіліктер белдеуін, радиожиілікті 
(радиожиілік арнасын) бөлу, иелікке беру (тағайындау), шақыру сигналын 
иелікке беруді қоса алғанда, кеме станциясына рұқсаттар беру;

  35) радиоэлектрондық құралдарды жəне (немесе) жоғары жиілікті 
құрылғыларды пайдаланудың басталғаны туралы хабарлама болмаған жəне 
(немесе) техникалық сипаттамалары белгіленген нормаларға сəйкес келмеген 
жағдайда, радиоэлектрондық құралдар мен жоғары жиілікті құрылғыларды 
өшіру;

  36) бөлінетін жиілік белдеулерінің, радиожиіліктердің (радиожиілік 
арналарын) техникалық сараптамасы жөніндегі жұмыстарды ұйымдастыру;

  37) радиобақылауды жүзеге асыру жəне байланыс саласындағы қызметтi 
жүзеге асыратын жеке жəне заңды тұлғалардың радиожиiлiк спектрiн 
пайдалануына жəне байланыс операторларының байланыс саласында қызмет 
көрсетуді жүзеге асыратын субъектілерге қойылатын біліктілік талаптарын 
жəне байланыс қызметтерін көрсету қағидаларын сақтауына тексеру жүргiзу;

  38) байланыс саласындағы Қазақстан Республикасының заңнамасы 
талаптарының бұзылғаны анықталған кезде нұсқамалар жіберу;

  39) байланыс операторлары көрсететін байланыс қызметтерінің сапасын 
бақылауды жүзеге асыру;

  40) Халықаралық электр байланыс одағының радиобайланыс регламентіне 
сəйкес радиожиіліктерді халықаралық үйлестіру жөніндегі іс-шараларды 
орындау;

  41) азаматтық мақсаттағы радиожиiлiк спектрі, радиоэлектрондық құралдар 
жəне (немесе) жоғары жиілікті құрылғылар мониторингін жүргізу;

  42) радиожиілік спектрін пайдалануды реттеу;
  43) байланыс саласындағы мемлекеттік монополия субъектілері өндіретін 

жəне өткізетін көрсетілетін қызметтерге бағаларды реттеу;
  44) ауылдық елді мекендерде көрсетілетін, субсидияланатын байланыстың 

əмбебап қызметтеріне бағалардың шекті деңгейін реттеу;
  45) Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындайтын тəртіппен Қазақстан 

Республикасының уəкілетті мемлекеттік органдарының, əскери басқару, ұлттық 
қауіпсіздік жəне ішкі істер органдарының, сондай-ақ «электрондық үкімет» 
ақпараттық-коммуникациялық инфрақұрылым операторының мұқтаждықтары 
үшін техникалық құралдарды орналастыруға қажетті байланыс желілері мен 
арналарын, кəбілдік кəріздердегі арналар мен алаңдарды беру бағаларын 
(тарифтерін) реттеу;

  46) телекоммуникация желілерінде балалардың денсаулығы мен олар-
дың дамуына зардабын тигізетін ақпараттан қорғау туралы Қазақстан Респуб-
ликасының заңнамасының сақталуына мемлекеттік бақылауды жүзеге асыру;

  47) Ұлттық пошта операторының пошта байланысы қызметтерін жүзеге 
асыруы кезінде оның Қазақстан Республикасының қылмыстық жолмен алынған 
кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) жəне терроризмді қаржыландыруға 
қарсы іс-қимыл туралы заңнамасын сақтауын бақылауды жүзеге асыру;

  48) пошта байланысының көрсетілетін қызметтерін ұсыну жөніндегі 
Қазақстан Республикасының заңнамасының сақталуын бақылауды жүзеге 
асыру;

  49) мемлекеттік монополия субъектісі өндіретін жəне (немесе) өткізетін 
тауарлардың (жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің) бағаларын монопо-
лияға қарсы органмен келісу бойынша белгілеу;

  50) электрондық құжат жəне электрондық цифрлық қолтаңба саласында 
Қазақстан Республикасының электрондық құжат жəне электрондық цифрлық 
қолтаңба туралы заңнамасын сақтау тұрғысынан мемлекеттік бақылауды 
жүзеге асыру;

  51) Қазақстан Республикасының электрондық құжат жəне электрондық 
цифрлық қолтаңба туралы заңнамасының талаптарын бұзушылық анықталған 
кезде ұйғарым беру;

  52) мемлекеттік органдардың ақпараттық-коммуникациялық технология-
ларды қолдану жөніндегі қызметінің тиімділігіне бағалауды жүргізу;

  53) ақпараттандыру саласындағы мемлекеттік бақылауды жүзеге асыру;
  54) Қазақстан Республикасының ақпараттандыру туралы заңнамасының 

талаптарын бұзушылықтар анықталған кезде ұйғарымдар беру;
  55) ақпараттандыру саласындағы стандарттау жəне сəйкестікті растау 

жөніндегі жұмыстарға қатысу;
  56) «Рұқсаттар жəне хабарламалар туралы» Қазақстан Республикасы 

Заңының 3-бабы 2-тармағының 7) тармақшасында көзделген ерекшеліктер 
ескеріле отырып, «Рұқсаттар жəне хабарламалар туралы» Қазақстан Респуб-
ликасының Заңында көзделген рұқсаттарды беру;

  57) Қазақстан Республикасының заңдарында, Қазақстан Республикасы 
Президентінің, Қазақстан Республикасы Үкіметінің актілерінде жəне Қазақстан 
Республикасы Министрінің бұйрықтарында көзделген өзге де өкілеттіктерді 
жүзеге асыру.

  15. Комитеттің құқықтары мен міндеттемелері:
  1) Комитетке жүктелген міндеттер мен функцияларды іске асыруды қамта-

масыз етеді;
  2) Қазақстан Республикасының заңнамасын жетілдіру бойынша ұсыныстар 

енгізеді;
  3) Қазақстан Республикасының заңнамасын, жеке жəне заңды тұлғалардың 

құқықтары мен заңмен қорғалатын мүдделерін сақтайды; 
  4) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тəртіппен жəне 

мерзімде жеке жəне заңды тұлғалардың өтініштерін қабылдайды жəне қарайды;
  5) Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген жағдайларды 

қоспағанда, өз өкілеттіктерін жүзеге асыру кезінде алынған коммерциялық, қыз-
меттік, заңмен қорғалатын өзге де құпияны құрайтын ақпаратты жария етпейді;

  6) Комитеттің құзыретіне кіретін мəселелер бойынша мəжілістер, конфе-
ренциялар, дөңгелек үстелдер, конкурстар жəне өзге де іс-шаралар өткізеді;

  7) жетекшілік ететін қызмет бағыттары бойынша консультативтік-кеңесші 
органдар (жұмыс топтарын, комиссиялар, кеңестер) құру жөнінде ұсыныс 
енгізеді;

  8) Министрліктің құрылымдық бөлімшелерінен, мемлекеттік органдардан, 
ұйымдардан, олардың лауазымды тұлғаларынан қажетті ақпарат пен 
материалдарды сұратады жəне алады;

  9) Комитеттің құзыретіне кіретін мəселелер бойынша түсіндірмелер 
дайындайды;

  10) Министрліктің құрылымдық бөлімшелері мен мемлекеттік органдарына 
бұл туралы ресми сауал жолданған жағдайда өз құзыреті шегінде жəне заңнама 
шеңберінде қажетті материалдар мен анықтамаларды ұсынады;

  11) Комитеттің теңгеріміндегі мемлекеттік меншіктің сақталуын қамтамасыз 
етеді;

  12) Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес өзге де құқықтар 
мен міндеттемелерді жүзеге асырады.

  3-тарау. Комитеттің қызметін ұйымдастыру
  16. Комитет басшылығын Комитетке жүктелген міндеттердің орындалуы-

на жəне оның функцияларын жүзеге асыруға дербес жауапты болатын төраға 
жүзеге асырады.

  17. Комитет төрағасы Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес 
лауазымға тағайындалады жəне лауазымнан босатылады.

  18. Комитет төрағасының Қазақстан Республикасының заңнамасына 
сəйкес лауазымға тағайындалатын жəне лауазымнан босатылатын орынба-
сарлары болады.

  19. Комитет төрағасының өкілеттіліктері:
  1) құрылымдық бөлімшелер туралы ережелерді бекітеді;
  2) өз құзыреті шегінде бұйрықтар шығарады;
  3) мемлекеттік органдарда жəне өзге де ұйымдарда Комитет атынан 

өкілдік етеді;
  4) еңбек қатынастары мəселелері жоғары тұрған мемлекеттік органдар 

мен лауазымды тұлғалардың құзыретіне жатқызылған қызметкерлерден басқа, 
Комитет қызметкерлерін лауазымға тағайындайды жəне лауазымнан босатады;

  5) Комитет қызметкерлерін іссапарға жіберу оларға, еңбек демалысын 
беру, материалдық көмек көрсету, ынталандыру, үстемеақылар төлеу жəне 
сыйлықақы беру мəселелерін шешеді;

  6) еңбек қатынастары мəселелері жоғары тұрған мемлекеттік органдар 
мен лауазымды тұлғалардың құзыретіне жатқызылған қызметкерлерден басқа, 
сондай-ақ олардың тəртіптік жауапкершілігі мəселелерін шешеді;

  7) Комитетте сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жасауға бағытталған 
шаралар қабылдайды жəне бұл үшін дербес жауапты болады;

  8) өз құзыретіне жататын өзге де мəселелер бойынша шешімдер қабылдайды.
  Комитет төрағасы болмаған кезеңде оның өкілеттіктерін орындауды 

қолданыстағы заңнамаға сəйкес оны алмастыратын тұлға жүзеге асырады.
  20. Төраға өз орынбасарларының өкілеттіктерін қолданыстағы заңнамаға 

сəйкес белгілейді.

  4-тарау. Комитеттің мүлкі
  21. Комитеттің жедел басқару құқығындағы оқшауланған мүлікке иелік 

етуге құқығы бар.
  Комитеттің мүлкі оған иесі өткізген мүлік есебінен, сондай-ақ өз қызметі 

нəтижесінде сатып алынған мүлік (ақшалай кірістерді қоса алғанда) жəне 
Қазақстан Республикасының заңнамасымен тыйым салынбаған өзге де 
көздерден құралады.

  22. Комитетке бекітілген мүлік республикалық меншікке жатады.
  23. Комитеттің өзіне бекітілген мүлікті жəне оған қаржыландыру жоспары 

бойынша берілген қаражат есебінен сатып алынған мүлікті егер заңнамада 
өзгесі белгіленбесе, дербес иеліктен айыруға немесе оған басқадай жолмен 
иелік етуге құқығы жоқ.

  5-тарау. Комитетті қайта ұйымдастыру жəне тарату
  24. Комитетті қайта ұйымдастыру жəне тарату Қазақстан Республикасының 

заңнамасына сəйкес жүзеге асырылады.
  Комитеттің қарамағындағы аумақтық бөлімшелердің тізбесі
  1. «Қазақстан Республикасының Цифрлық даму, қорғаныс жəне аэроғарыш 

өнеркəсібі министрлігі Телекоммуникациялар комитетінің Қостанай, Солтүстік 
Қазақстан облыстары бойынша өңіраралық байланыс инспекциясы» 
республикалық мемлекеттік мекемесі;

  2. «Қазақстан Республикасының Цифрлық даму, қорғаныс жəне аэроғарыш 
өнеркəсібі министрлігі Телекоммуникациялар комитетінің Шығыс Қазақстан, 
Павлодар облыстары бойынша өңіраралық байланыс инспекциясы» 
республикалық мемлекеттік мекемесі;

  3. «Қазақстан Республикасының Цифрлық даму, қорғаныс жəне аэроғарыш 
өнеркəсібі министрлігі Телекоммуникациялар комитетінің Ақтөбе, Батыс 
Қазақстан, Маңғыстау, Атырау облыстары бойынша өңіраралық байланыс 
инспекциясы» республикалық мемлекеттік мекемесі;

  4. «Қазақстан Республикасының Цифрлық даму, қорғаныс жəне аэроғарыш 
өнеркəсібі министрлігі Телекоммуникациялар комитетінің Шымкент қаласы 
жəне Жамбыл, Түркістан, Қызылорда облыстары бойынша өңіраралық 
байланыс инспекциясы» республикалық мемлекеттік мекемесі;

  5. «Қазақстан Республикасының Цифрлық даму, қорғаныс жəне аэроғарыш 
өнеркəсібі министрлігі Телекоммуникациялар комитетінің Алматы қаласы жəне 
Алматы облысы бойынша өңіраралық байланыс инспекциясы» республикалық 
мемлекеттік мекемесі;

  6. «Қазақстан Республикасының Цифрлық даму, қорғаныс жəне аэроғарыш 
өнеркəсібі министрлігі Телекоммуникациялар комитетінің Нұр-Сұлтан 
қаласы жəне Ақмола, Қарағанды облыстары бойынша өңіраралық байланыс 
инспекциясы» республикалық мемлекеттік мек емесі.

Қазақстан Республикасы Əділет министрлігі сайтынан алынған.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҚАРЖЫ 
МИНИСТРЛІГІНІҢ МЕМЛЕКЕТТІК КІРІСТЕР 

КОМИТЕТІ ТӨРАҒАСЫНЫҢ БҰЙРЫҒЫ

2019 жылғы 8 мамыр       № 202     Нұр-Сұлтан қаласы

«Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі 
Мемлекеттік кірістер комитетінің Астана және 

Алматы қалалары, облыстар бойынша мемлекеттік 
кірістер департаменттерінің және олардың 

аумақтық органдарының ережелерін бекіту 
туралы» Қазақстан Республикасы Қаржы 

министрлігі Мемлекеттік кірістер комитеті 
төрағасының 2016 жылғы 7 қыркүйектегі

№ 522 және «Қазақстан Республикасы Қаржы 
министрлігі Мемлекеттік кірістер комитетінің 
мемлекеттік мекемелерінің ережелерін бекіту 

туралы» Қазақстан Республикасы Қаржы 
министрлігі Мемлекеттік кірістер комитеті 
төрағасының м.а. 2016 жылғы 21 қазандағы

№ 595 бұйрықтарына өзгерістер мен толықтырулар 
енгізу туралы

 БҰЙЫРАМЫН:
  1. Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Мемлекеттік кірістер 

комитетінің кейбір бұйрықтарына мынадай өзгерістер енгізілсін:
 1) «Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Мемлекеттік кірістер 

комитетінің Астана жəне Алматы қалалары, облыстар бойынша мемлекеттік 
кірістер департаменттерінің жəне олардың аумақтық органдарының ережелерін 
бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Мемлекеттік 
кірістер комитеті төрағасының 2016 жылғы 7 қыркүйектегі № 522 бұйрығы:

  тақырып мынадай редакцияда жазылсын:
 «Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Мемлекеттік кірістер 

комитетінің облыстар, республикалық маңызы бар қалалар жəне астана 
бойынша мемлекеттік кірістер департаменттерінің жəне олардың аумақтық 
органдарының ережелерін бекіту туралы»;

 1-тармақта:
 23) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
 «23) Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгiнiң Мемлекеттік кірістер 

комитеті Ақтөбе облысы бойынша Мемлекеттік кірістер департаментінің Ақтөбе 
қаласының Астана ауданы бойынша Мемлекеттік кірістер басқармасы туралы 
ережесі осы бұйрыққа 23-қосымшаға сəйкес;»;

 мынадай мазмұндағы 23-1) тармақшамен толықтырылсын:
 «23-1) Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгiнiң Мемлекеттік кірістер 

комитеті Ақтөбе облысы бойынша Мемлекеттік кірістер департаментінің Ақтөбе 
қаласының Алматы ауданы бойынша Мемлекеттік кірістер басқармасы туралы 
ережесі осы бұйрыққа 23-1-қосымшаға сəйкес;»;

 67) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
 «67) Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгiнiң Мемлекеттік 

кірістер комитеті Шығыс Қазақстан облысы бойынша Мемлекеттік кірістер 
департаментінің Алтай қаласы - Алтай ауданы бойынша Мемлекеттік кірістер 
басқармасы туралы ережесі осы бұйрыққа 67-қосымшаға сəйкес;»;

 102) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
 «102) Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгiнiң Мемлекеттік 

кірістер комитеті Батыс Қазақстан облысы бойынша Мемлекеттік кірістер 
департаментінің Бəйтерек ауданы бойынша Мемлекеттік кірістер басқармасы 
туралы ережесі осы бұйрыққа 102-қосымшаға сəйкес;»;

 112) тармақша алып тасталсын;
 238) тармақша алып тасталсын;
  көрсетілген бұйрыққа 23-қосымшаға сəйкес бекітілген Қазақстан 

Республикасы Қаржы министрлiгiнiң Мемлекеттік кірістер комитеті Ақтөбе 
облысы бойынша Мемлекеттік кірістер департаментінің Ақтөбе қаласы 
бойынша Мемлекеттік кірістер басқармасы туралы ережесі осы бұйрыққа 
1-қосымшаға сəйкес редакцияда жазылсын;

  көрсетілген бұйрыққа 23-1-қосымшаға сəйкес бекітілген Қазақстан 
Республикасы Қаржы министрлiгiнiң Мемлекеттік кірістер комитеті Ақтөбе 
облысы бойынша Мемлекеттік кірістер департаментінің Ақтөбе қаласының 
Алматы ауданы бойынша Мемлекеттік кірістер басқармасы туралы ережесі 
осы бұйрыққа 2-қосымшаға сəйкес редакцияда толықтырылсын;

  көрсетілген бұйрыққа 67-қосымшаға сəйкес бекітілген Қазақстан Респуб-
ликасы Қаржы министрлiгiнiң Мемлекеттік кірістер комитеті Шығыс Қазақстан 
облысы бойынша Мемлекеттік кірістер департаментінің Зырян ауданы - 
Зырян қаласы бойынша Мемлекеттік кірістер басқармасы туралы ережесі осы 
бұйрыққа 3-қосымшаға сəйкес редакцияда жазылсын;

  көрсетілген бұйрыққа 55-1-қосымшаға сəйкес бекітілген Қазақстан Респуб-
ликасы Қаржы министрлігі Мемлекеттік кірістер комитетінің Алматы облысы 
бойынша Мемлекеттік кірістер департаментінің «Достық» кедені туралы 
ережеде:

 13-тармақтың 9) тармақшасы алып тасталсын;
  көрсетілген бұйрыққа 102-қосымшаға сəйкес бекітілген Қазақстан 

Республикасы Қаржы министрлiгiнiң Мемлекеттік кірістер комитеті Батыс 
Қазақстан облысы бойынша Мемлекеттік кірістер департаментінің Зеленов 
ауданы бойынша Мемлекеттік кірістер басқармасы туралы ережесі осы 
бұйрыққа 4-қосымшаға сəйкес редакцияда жазылсын;

  көрсетілген бұйрыққа 112-қосымша алып тасталсын;
  көрсетілген бұйрыққа 162-қосымшаға сəйкес бекітілген Қазақстан 

Республикасы Қаржы министрлігі Мемлекеттік кірістер комитетінің Маңғыстау 
облысы бойынша Мемлекеттік кірістер департаменті туралы ережеде:

 15-тармақта:
 94) тармақша алып тасталсын;
  99), 100) жəне 101) тармақшалар алып тасталсын;
  көрсетілген бұйрыққа 221-қосымшаға сəйкес бекітілген Қазақстан 

Республикасы Қаржы министрлігі Мемлекеттік кірістер комитетінің Астана 
қаласы бойынша Мемлекеттік кірістер департаменті туралы ережеде:

 8-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
 «8. Департаменттің заңды мекенжайы: пошта индексі 010000, Қазақстан 

Республикасы, Нұр-Сұлтан қаласы, Республика даңғылы, 52.»;
  көрсетілген бұйрыққа 222-қосымшаға сəйкес бекітілген Қазақстан 

Республикасы Қаржы министрлiгiнiң Мемлекеттік кірістер комитеті Астана 
қаласы бойынша Мемлекеттік кірістер департаментінің Алматы ауданы 
бойынша Мемлекеттік кірістер басқармасы туралы ережеде:

 8-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
 «8. Басқарманың заңды мекенжайы: пошта индексі 010000, Қазақстан 

Республикасы, Нұр-Сұлтан қаласы, А. Жұбанов көшесі, 16.»;
 көрсетілген бұйрыққа 223-қосымшаға сəйкес бекітілген Қазақстан 

Республикасы Қаржы министрлiгiнiң Мемлекеттік кірістер комитеті Астана 
қаласы бойынша Мемлекеттік кірістер департаментінің Сарыарқа ауданы 
бойынша Мемлекеттік кірістер басқармасы туралы ережеде:

 8-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
 «8. Басқарманың заңды мекенжайы: пошта индексі 010000, Қазақстан 

Республикасы, Нұр-Сұлтан қаласы, Республика даңғылы, 52.»;
  көрсетілген бұйрыққа 224-қосымшаға сəйкес бекітілген Қазақстан 

Республикасы Қаржы министрлiгiнiң Мемлекеттік кірістер комитеті Астана 
қаласы бойынша Мемлекеттік кірістер департаментінің Есiл ауданы бойынша 
Мемлекеттік кірістер басқармасы туралы ережеде:

8-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«8. Басқарманың заңды мекенжайы: пошта индексі 010000, Қазақстан 

Республикасы, Нұр-Сұлтан қаласы, Қабанбай батыр даңғылы, 33.»;
  көрсетілген бұйрыққа 225-қосымшаға сəйкес бекітілген Қазақстан 

Республикасы Қаржы министрлiгiнiң Мемлекеттік кірістер комитеті Астана 
қаласы бойынша Мемлекеттік кірістер департаментінің «Астана - жаңа қала» 
Мемлекеттік кірістер басқармасы туралы ережеде:

8-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«8. Басқарманың заңды мекенжайы: пошта индексі 010000, Қазақстан 

Респуб ликасы, Нұр-Сұлтан қаласы, Қабанбай батыр даңғылы, 22.»;
көрсетілген бұйрыққа 225-1-қосымшаға сəйкес бекітілген Қазақстан Рес-

публикасы Қаржы министрлігі Мемлекеттік кірістер комитетінің Астана қаласы 
бойынша Мемлекеттік кірістер департаментінің Байқоңыр ауданы бойынша 
мемлекеттік кірістер басқармасы туралы ережеде:

8-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«8. Басқарманың заңды мекен-жайы: пошталық индексі 010009, Қазақстан, 

Ақмола облысы, Нұр-Сұлтан қаласы, Алматы ауданы, Бейімбет Майлин көшесі, 
37 ғимарат.»;

 көрсетілген бұйрыққа 238-қосымша алып тасталсын;
2) «Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Мемлекеттік кірістер 

комитетінің мемлекеттік мекемелерінің ережелерін бекіту туралы» Қазақстан 
Республикасы Қаржы министрлігі Мемлекеттік кірістер комитеті төрағасының 
міндетін атқарушының 2016 жылғы 21 қазандағы № 595 бұйрығы:

1-тармақтың 1) тармақшасы алып тасталсын;
көрсетілген бұйрыққа 1-қосымша алып тасталсын;
көрсетілген бұйрыққа 2-қосымшаға сəйкес бекітілген Қазақстан Респуб-

ликасы Қаржы министрлігі Мемлекеттік кірістер комитетінің Орталық кеден 
зертханасы туралы ережесінде:

8-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«8. Орталық кеден зертханасының заңды мекенжайы: пошта индексі 010000, 

Қазақстан Республикасы, Нұр-Сұлтан қаласы, Республика даңғылы, 60.»;
көрсетілген бұйрыққа 3-қосымшаға сəйкес бекітілген Қазақстан Респуб-

ликасы Қаржы министрлігі Мемлекеттік кірістер комитетінің Оқу-əдістемелік 
орталығы туралы ережеде:

 7-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«7. Оқу-əдістемелік орталығының заңды мекенжайы: пошта индексі 010000, 

Қазақстан Республикасы, Нұр-Сұлтан қаласы, Сарыарқа ауданы, Республика 
даңғылы, 60.

Оқу-əдістемелік орталығының кейбір құрылымдық бөлімшелері өзге 
мекенжайлар бойынша орналасуы мүмкін.».

 2. Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Мемлекеттік кірістер коми-
тетінің Заң басқармасы (О.А. Əбдірахманов) заңнамамен белгіленген тəртіпте 
Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінің «Қазақстан Республикасының 
Заңнама жəне құқықтық ақпарат институты» шаруашылық жүргізу құқығындағы 
республикалық мемлекеттік кəсіпорнына ресми жариялау жəне Қазақстан 
Республикасының нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкіне 
енгізу үшін жолдауды қамтамасыз етсін.

 3. Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Мемлекеттік кірістер 
комитетінің облыстар, республикалық маңызы бар қалалар жəне астана 
бойынша Мемлекеттік кірістер департаменттерінің жəне олардың аумақтық 
органдарының басшылары заңнамамен белгіленген тəртіпте:

1) осы бұйрықтың іске асырылуы үшін қажетті шараларды қабылдасын;
2) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Мемлекеттік 

кірістер комитетінің тиісті облыстар, республикалық маңызы бар қалалар жəне 
астана бойынша Мемлекеттік кірістер департаментінің жəне олардың аумақтық 
органдарының интернет-ресурсында орналастыруын қамтамасыз етсін.

 4. Ұйымдастыру жұмысы департаменті Ұйымдастыру-бақылау басқармасы 
(І.С. Сейдахметов) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі 
Мемлекеттік кірістер комитетінің облыстар, республикалық маңызы бар 
қалалар жəне астана бойынша Мемлекеттік кірістер департаменттерінің жəне 
олардың аумақтық органдарының назарына жеткізсін.

  5. Осы бұйрық қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

 Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі
Мемлекеттік кірістер комитетінің Төрағасы М.СҰЛТАНҒАЗИЕВ.
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(Соңы 25-бетте) 

(Жалғасы. Басы 23-бетте) 

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Мемлекеттік кірістер 
комитеті Төрағасының 2019 жылғы 8 мамырдағы № 202 бұйрығына 

1-қосымша

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Мемлекеттік кірістер 
комитеті Төрағасының 2016 жылғы 7 қыркүйектегі № 522 бұйрығына 

23-қосымша

 Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгiнiң Мемлекеттік 
кірістер комитеті Ақтөбе облысы бойынша Мемлекеттік кірістер 
департаментінің Ақтөбе қаласының Астана ауданы бойынша 

Мемлекеттік кірістер басқармасы туралы ереже

 1. Жалпы ережелер
  1. Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгiнiң Мемлекеттік кірістер 

комитеті Ақтөбе облысы бойынша Мемлекеттік кірістер департаментінің Ақтөбе 
қаласының Астана ауданы бойынша Мемлекеттік кірістер басқармасы (бұдан 
əрі – Басқарма) салықтардың жəне бюджетке төленетiн басқа да мiндеттi 
төлемдердiң түсуiн, əлеуметтік төлемдерді есептеудің, ұстап қалудың жəне 
аударудың толықтығы жəне уақыттылығын қамтамасыз ету бойынша жəне 
Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес өзге де функцияларды 
орындауға уəкілеттік берілген Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі 
Мемлекеттік кірістер комитетінің (бұдан əрі – Комитет) аумақтық органы бо-
лып табылады.

  2. Басқарма өз қызметiн Қазақстан Республикасының Конституциясына 
жəне заңдарына, Қазақстан Республикасының Президентiнің, Үкiметiнiң 
актілерiне, өзге де нормативтік құқықтық актілерге, сондай-ақ осы Ережеге 
сəйкес жүзеге асырады.

  3. Басқарма мемлекеттiк мекеменiң ұйымдастыру-құқықтық нысанындағы 
заңды тұлға болып табылады, қазақ тiлінде өз атауымен мөрi жəне мөртаңбасы, 
белгiленген үлгiдегі бланкілерi, сондай-ақ Қазақстан Республикасының 
заңнамасына сəйкес Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгiнiң қазына-
шылық органдарында шоттары бар.

  4. Басқарма азаматтық-құқықтық қатынастарға өз атынан түседi.
  5. Басқарма, егер Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес 

осыған уəкілеттік берілген болса, мемлекеттің атынан азаматтық-құқықтық 
қатынастардың тарапы болып шығады.

  6. Басқарма өз құзыретінің мəселелері бойынша Қазақстан Республикасының 
заңнамасында белгіленген тəртіпте Басқарма басшысының бұйрықтарымен 
ресімделетін шешімдер қабылдайды.

  7. Штат санының құрылымы мен лимиті Қазақстан Республикасының 
қолданыстағы заңнамасына сəйкес бекітіледі.

  8. Басқарманың заңды мекенжайы: пошта индексі 030012, Қазақстан 
Республикасы, Ақтөбе облысы, Ақтөбе қаласы, Маресьев көшесі, 97.

  9. Мемлекеттік органның толық атауы - «Қазақстан Республикасы 
Қаржы министрлiгiнiң Мемлекеттік кірістер комитеті Ақтөбе облысы бойынша 
Мемлекеттік кірістер департаментінің Ақтөбе қаласының Астана ауданы 
бойынша Мемлекеттік кірістер басқармасы туралы ереже» республикалық 
мемлекеттік мекемесi.

  10. Осы Ереже Басқарманың құрылтай құжаты болып табылады.
  11. Басқарманың қызметiн қаржыландыру республикалық бюджеттен 

жүзеге асырылады.
  12. Басқармаға кəсiпкерлiк субъектiлермен Басқарманың функциялары 

болып табылатын мiндеттердi орындау мəнiне шарттық қатынастарға түсуге 
тыйым салынады.

 Егер Басқармаға заңнамалық актілермен табыс əкелетін қызметті жүзеге 
асыру құқығы берілсе, онда осы қызметтен алынған табыс республикалық 
бюджеттің кірісіне жіберіледі.

2. Басқарманың міндеттері, функциялары, құқықтары мен 
міндеттері

 13. Басқарманың міндеттері:
1) өкілеттіктері шегінде мемлекеттің экономикалық қауіпсіздігін, кəсіпкерлік 

қызмет субъектілерінің, қоғамның жəне мемлекеттің заңды құқықтары мен 
мүдделерін қамтамасыз ету;

2) салықтардың, бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдердің толық 
жəне  уақтылы түсуін қамтамасыз ету;

3) өз құзыреті шегінде халықаралық актілердің, Қазақстан Республикасының 
салық жəне өзге де заңнамасының сақталуын жəне орындалуын қамтамасыз 
ету;

4) Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес əлеуметтік төлемдерді 
есептеудің, ұстап қалудың жəне аударудың толықтығы мен уақыттылығын 
қамтамасыз ету;

5) Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген өзге де 
міндеттерді орындау.

 14. Басқарманың функциялары:
1) cалық заңнамасының сақталуын бақылау;
2) Қазақстан Республикасының салық заңнамасында жəне тиісті 

халықаралық шарттарда белгіленген тəртіпте халықаралық шарттардың 
ережелерін қолдану;

3) Басқарма құзыреті шегінде Қазақстан Республикасының халықаралық 
міндеттемелерінің орындалуын қамтамасыз ету;

4) Қазақстан Республикасының салық жəне өзге де заңнамасының 
сақталуына бақылауды жүзеге асыру бойынша мемлекеттік органдармен 
өзара іс-қимыл;

5) салықтық əкімшілендіруді жүзеге асыру;
 6) Қазақстан Республикасының салық заңнамасына сəйкес салықтық 

бақылауды жүзеге асыру;
 7) Қазақстан Республикасының ақпараттандыру туралы заңнамасына 

сəйкес ақпараттық жүйені қолданумен электрондық қызмет көрсету;
 8) мемлекеттік қызмет көрсету стандарттары мен регламенттеріне сəйкес 

мемлекеттік қызметтер көрсету;
 9) тəуекелдерді басқару жүйесін қолдану;
 10) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тəртіпте 

ақпараттық жүйелер арқылы мемлекеттік органдармен жəне өзге де 
ұйымдармен өзара іс-қимылды жүзеге асыру;

 11) Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес мемлекеттік кірістер 
органдарының құзыретіне жататын мəселелер бойынша ақпаратты Интернет-
ресурсқа орналастыру;

 12) хаттамалар жасау жəне əкімшілік құқық бұзушылық туралы істерді 
қарау, сондай-ақ Қазақстан Республикасының əкімшілік құқық бұзушылық 
туралы заңнамасында көзделген басқа да шараларды қолдану;

 13) есеп жүргізу тəртібі бұзылған жағдайда жанама əдістер (активтерді, 
міндеттемелерді, айналымды, шығындарды, шығыстарды) негізінде салық салу 
объектілерін жəне (немесе) салық салуға байланысты объектілерді айқындау;

 14) салық міндеттемесінің туындауына, орындалуына жəне тоқтатылуына 
байланысты мəселелер бойынша түсіндірулерді жүзеге асыру жəне түсініктер 
беру;

 15) Қазақстан Республикасының халықаралық шарттарына сəйкес 
шет мемлекеттердің органдарымен жəне халықаралық ұйымдармен 
ынтымақтастық жасау;

 16) Қазақстан Республикасы салық заңнамасымен анықталған тəртіпте 
жеке тұлғалардан берешекті өндіру туралы салық бұйрығын шығару;

 17) Қазақстан Республикасы салық заңнамасына сəйкес салықтарды жəне 
(немесе) төлемдерді төлеу бойынша салық міндеттемесін орындау мерзімін 
өзгерту туралы шешімдерді, сондай-ақ салықтарды жəне (немесе) төлемдерді 
төлеу бойынша салық міндеттемесін орындау мерзімін өзгертуден бас тарту 
туралы шешімдерді қабылдау;

 18) Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген өзге де 
функцияларды жүзеге асыру.

  15. Басқарманың құқықтары мен міндеттері:
 1) мемлекеттік органдардан, олардың лауазымды тұлғаларынан 

заңнамада белгіленген тəртіппен қажетті ақпарат пен материалдарды сұрату, 
алу жəне беру;

 2) Басқарманың құзыретіне кіретін мəселелер бойынша қолданыстағы 
заңнаманы пайдалану бойынша түсіндірулер мен түсініктемелер беру;

 3) сараптамалар, тексерулер мен консультациялар жүргізу үшін тиісті 
мемлекеттік органдардың мамандарын, Қазақстан Республикасының жəне 
басқа мемлекеттердің жеке жəне заңды тұлғалары арасынан консультанттар 
мен тəуелсіз сарапшыларды тарту;

 4) əкімшілік құқық бұзушылықтар туралы істерді қарау, олар бойынша 
хаттамалар жасау жəне Қазақстан Республикасының əкімшілік құқық бұзу-
шылық туралы заңнамасында көзделген тəртіппен əкімшілік жазалар қолдану;

 5) Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес Басқарманың құқық-
тары мен мүдделерін қорғау мақсатында сотқа жүгіну, талап арыздар беру;

 6) Басқарманың құзыретіне кіретін мəселелер бойынша жеке жəне заңды 
тұлғалардың өтініштерін, мəлімдемелері мен шағымдарын қарау;

 7) заңнамада айқындалған жағдайларда жеке жəне заңды тұлғалардан, 
қажетті құжаттарды, белгіленген нысандар бойынша есептіліктерді ұсынуды 
талап ету;

 8) Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде айқындалған 
тəртіппен, сондай-ақ тиісті мемлекеттік органдардың келісімі бойынша олардың 
бірлескен актілері негізінде басқа мемлекеттік органдармен, халықаралық 
ұйымдармен, сыртқы экономикалық жəне өзге де қызметке қатысушылармен 
өзара іс-қимыл жасау;

 9) тиісті уəкілетті органның сұрау салуы бойынша өзінің ақпараттық 
жүйелерінен мəліметтерді Қазақстан Республикасының заңнамасында 
айқындалған тəртіппен беру;

 10) Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес өзге де құқықтар 
мен міндеттерді жүзеге асыру.

  3. Басқарманың қызметін ұйымдастыру
  16. Басқарманың басшылығын Басқармаға жүктелген міндеттердің 

орындалуына жəне оның өз функцияларын жүзеге асыруға дербес жауапты 
болатын басшы жүзеге асырады.

  17. Басқарманың басшысы Қазақстан Республикасының заңнамасына 
сəйкес қызметке тағайындалады жəне қызметтен босатылады.

  18. Басқарма басшысының Қазақстан Республикасының заңнамасына 
сəйкес қызметке тағайындалатын жəне қызметтен босатылатын орынбасарлары 
болады.

  19. Басқарманың басшысы мынадай өкілеттікті жүзеге асырады:
 1) өз орынбасарларының, Басқарманың құрылымдық бөлiмшелерi басшы-

ларының, қызметкерлерінің мiндеттерi мен өкiлеттiктерiн айқындайды;
 2) Басқарманың штат санының лимиті шегінде Басқарманың штат кестесін 

бекітеді;
 3) Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес Басқарманың 

қызметкерлерін тағайындайды жəне қызметтен босатады;
 4) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тəртіпте 

тəртіптік жауаптылық шараларын қолданады;
 5) Басқарманың құрылымдық бөлiмшелерi туралы ережелердi бекiтедi;
 6) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тəртіпте 

Басқарма басшыларының орынбасарларын, Басқарманың қызметкерлерін 
іссапарға жіберу, еңбек демалысын беру, материалдық көмек көрсету, даярлау 
(қайта даярлау), біліктілігін арттыру, көтермелеу, үстемеақы төлеу жəне 
сыйлықақы беру мəселелерін шешеді;

 7) сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-əрекеттер бойынша дербес 
жауаптылықта болады;

 8) Департаментке берілетін ақпараттардың дұрыстығына дербес 
жауаптылықта болады;

 9) өз құзыреті шегінде Басқарманың актілеріне қол қояды;
 10) барлық мемлекеттік органдарда жəне өзге де ұйымдарда Басқарма 

атынан шығады;
 11) Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген өзге де өкілеттік-

терді жүзеге асырады.
 Басқарманың басшысы болмаған кезеңде, оның өкілеттіктерін Қазақстан 

Республикасының заңнамасына сəйкес оны алмастыратын тұлға орындайды.

  4. Басқарманың мүлкi
  20. Басқарманың Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген 

жағдайларда жедел басқару құқығында оқшауланған мүлкi болады.
 Басқарманың мүлкі оған меншік иесі берген мүлік, сондай-ақ өз қызметі 

нəтижесінде сатып алынған мүлік (ақшалай кірістерді қоса алғанда) жəне 
Қазақстан Республикасының заңнамасында тыйым салынбаған өзге де көздер 
есебінен қалыптастырылады.

  21. Басқармаға бекітілген мүлік республикалық меншікке жатады.
  22. Егер заңнамада өзгеше көзделмесе, Басқарма өзіне бекітілген мүлікті 

жəне қаржыландыру жоспары бойынша өзіне бөлінген қаражат есебінен сатып 
алынған мүлікті өз бетімен иеліктен шығаруға немесе оған өзгедей тəсілмен 
иелік етуге құқығы жоқ.

  5. Басқарманы қайта ұйымдастыру жəне тарату
  23. Басқарманы қайта ұйымдастыру жəне тарату Қазақстан Республика-

сының заңнамасына сəйкес жүзеге асырылады.

 Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Мемлекеттік кірістер 
комитеті Төрағасының 2019 жылғы 8 мамырдағы № 202 бұйрығына 

2-қосымша

 Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Мемлекеттік кірістер 
комитеті Төрағасының 2016 жылғы 7 қыркүйектегі № 522 бұйрығына 

23-1-қосымша

  Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгiнiң Мемлекеттік 
кірістер комитеті Ақтөбе облысы бойынша Мемлекеттік кірістер 
департаментінің Ақтөбе қаласының Алматы ауданы бойынша 

Мемлекеттік кірістер басқармасы туралы ереже

 1. Жалпы ережелер
  1. Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгiнiң Мемлекеттік кірістер 

комитеті Ақтөбе облысы бойынша Мемлекеттік кірістер департаментінің Ақтөбе 
қаласының Алматы ауданы бойынша Мемлекеттік кірістер басқармасы (бұдан 
əрі – Басқарма) салықтардың жəне бюджетке төленетiн басқа да мiндеттi 
төлемдердiң түсуiн, əлеуметтік төлемдерді есептеудің, ұстап қалудың жəне 
аударудың толықтығы жəне уақыттылығын қамтамасыз ету бойынша жəне 
Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес өзге де функцияларды 
орындауға уəкілеттік берілген Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі 
Мемлекеттік кірістер комитетінің (бұдан əрі – Комитет) аумақтық органы болып 
табылады.

  2. Басқарма өз қызметiн Қазақстан Республикасының Конституциясына 
жəне заңдарына, Қазақстан Республикасының Президентiнің, Үкiметiнiң 
актілерiне, өзге де нормативтік құқықтық актілерге, сондай-ақ осы Ережеге 
сəйкес жүзеге асырады.

  3. Басқарма мемлекеттiк мекеменiң ұйымдастыру-құқықтық нысанындағы 
заңды тұлға болып табылады, қазақ тiлінде өз атауымен мөрi жəне мөртаңбасы, 
белгiленген үлгiдегі бланкілерi, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңна-
масына сəйкес Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгiнiң қазына шылық 
органдарында шоттары бар.

  4. Басқарма азаматтық-құқықтық қатынастарға өз атынан түседi.
  5. Басқарма, егер Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес 

осыған уəкілеттік берілген болса, мемлекеттің атынан азаматтық-құқықтық 
қатынастардың тарапы болып шығады.

  6. Басқарма өз құзыретінің мəселелері бойынша Қазақстан Республикасының 
заңнамасында белгіленген тəртіпте Басқарма басшысының бұйрықтарымен 
ресімделетін шешімдер қабылдайды.

  7. Штат санының құрылымы мен лимиті Қазақстан Республикасының 
қолданыстағы заңнамасына сəйкес бекітіледі.

  8. Басқарманың заңды мекенжайы: пошта индексі 030012, Қазақстан 
Республикасы, Ақтөбе облысы, Ақтөбе қаласы, Маресьев көшесі, 97.

  9. Мемлекеттік органның толық атауы - «Қазақстан Республикасы 
Қаржы министрлiгiнiң Мемлекеттік кірістер комитеті Ақтөбе облысы бойынша 
Мемлекеттік кірістер департаментінің Ақтөбе қаласының Алматы ауданы 
бойынша Мемлекеттік кірістер басқармасы туралы ереже» республикалық 
мемлекеттік мекемесi.

  10. Осы Ереже Басқарманың құрылтай құжаты болып табылады.
  11. Басқарманың қызметiн қаржыландыру республикалық бюджеттен 

жүзеге асырылады.
  12. Басқармаға кəсiпкерлiк субъектiлермен Басқарманың функциялары 

болып табылатын мiндеттердi орындау мəнiне шарттық қатынастарға түсуге 
тыйым салынады.

 Егер Басқармаға заңнамалық актілермен табыс əкелетін қызметті жүзеге 
асыру құқығы берілсе, онда осы қызметтен алынған табыс республикалық 
бюджеттің кірісіне жіберіледі.

  2. Басқарманың міндеттері, функциялары, құқықтары мен міндеттері
  13. Басқарманың міндеттері:
 1) өкілеттіктері шегінде мемлекеттің экономикалық қауіпсіздігін, кəсіпкерлік 

қызмет субъектілерінің, қоғамның жəне мемлекеттің заңды құқықтары мен 
мүдделерін қамтамасыз ету;

 2) салықтардың, бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдердің толық 
жəне уақтылы түсуін қамтамасыз ету;

 3) өз құзыреті шегінде халықаралық актілердің, Қазақстан Республикасының 

салық жəне өзге де заңнамасының сақталуын жəне орындалуын қамтамасыз 
ету;

 4) Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес əлеуметтік төлемдерді 
есептеудің, ұстап қалудың жəне аударудың толықтығы мен уақыттылығын 
қамтамасыз ету;

 5) Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген өзге де 
міндеттерді орындау.

  14. Басқарманың функциялары:
 1) cалық заңнамасының сақталуын бақылау;
 2) Қазақстан Республикасының салық заңнамасында жəне тиісті 

халықаралық шарттарда белгіленген тəртіпте халықаралық шарттардың 
ережелерін қолдану;

 3) Басқарма құзыреті шегінде Қазақстан Республикасының халықаралық 
міндеттемелерінің орындалуын қамтамасыз ету;

 4) Қазақстан Республикасының салық жəне өзге де заңнамасының 
сақталуына бақылауды жүзеге асыру бойынша мемлекеттік органдармен 
өзара іс-қимыл;

 5) салықтық əкімшілендіруді жүзеге асыру;
 6) Қазақстан Республикасының салық заңнамасына сəйкес салықтық 

бақылауды жүзеге асыру;
 7) Қазақстан Республикасының ақпараттандыру туралы заңнамасына 

сəйкес ақпараттық жүйені қолданумен электрондық қызмет көрсету;
 8) мемлекеттік қызмет көрсету стандарттары мен регламенттеріне сəйкес 

мемлекеттік қызметтер көрсету;
 9) тəуекелдерді басқару жүйесін қолдану;
 10) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тəртіпте 

ақпараттық жүйелер арқылы мемлекеттік органдармен жəне өзге де 
ұйымдармен өзара іс-қимылды жүзеге асыру;

 11) Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес мемлекеттік кірістер 
органдарының құзыретіне жататын мəселелер бойынша ақпаратты Интернет-
ресурсқа орналастыру;

 12) хаттамалар жасау жəне əкімшілік құқық бұзушылық туралы істерді 
қарау, сондай-ақ Қазақстан Республикасының əкімшілік құқық бұзушылық 
туралы заңнамасында көзделген басқа да шараларды қолдану;

 13) есеп жүргізу тəртібі бұзылған жағдайда жанама əдістер (активтерді, 
міндеттемелерді, айналымды, шығындарды, шығыстарды) негізінде салық салу 
объектілерін жəне (немесе) салық салуға байланысты объектілерді айқындау;

 14) салық міндеттемесінің туындауына, орындалуына жəне тоқтатылуына 
байланысты мəселелер бойынша түсіндірулерді жүзеге асыру жəне түсініктер 
беру;

 15) Қазақстан Республикасының халықаралық шарттарына сəйкес шет 
мем лекеттердің органдарымен жəне халықаралық ұйымдармен ынтымақ-
тастық жасау;

 16) Қазақстан Республикасы салық заңнамасымен анықталған тəртіпте 
жеке тұлғалардан берешекті өндіру туралы салық бұйрығын шығару;

 17) Қазақстан Республикасы салық заңнамасына сəйкес салықтарды жəне 
(немесе) төлемдерді төлеу бойынша салық міндеттемесін орындау мерзімін 
өзгерту туралы шешімдерді, сондай-ақ салықтарды жəне (немесе) төлемдерді 
төлеу бойынша салық міндеттемесін орындау мерзімін өзгертуден бас тарту 
туралы шешімдерді қабылдау;

 18) Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген өзге де 
функцияларды жүзеге асыру.

  15. Басқарманың құқықтары мен міндеттері:
 1) мемлекеттік органдардан, олардың лауазымды тұлғаларынан заңна-

ма да белгіленген тəртіппен қажетті ақпарат пен материалдарды сұрату, алу 
жəне беру;

 2) Басқарманың құзыретіне кіретін мəселелер бойынша қолданыстағы 
заңнаманы пайдалану бойынша түсіндірулер мен түсініктемелер беру;

 3) сараптамалар, тексерулер мен консультациялар жүргізу үшін тиісті 
мемлекеттік органдардың мамандарын, Қазақстан Республикасының жəне 
басқа мемлекеттердің жеке жəне заңды тұлғалары арасынан консультанттар 
мен тəуелсіз сарапшыларды тарту;

 4) əкімшілік құқық бұзушылықтар туралы істерді қарау, олар бойынша 
хаттамалар жасау жəне Қазақстан Республикасының əкімшілік құқық бұзушы-
лық туралы заңнамасында көзделген тəртіппен əкімшілік жазалар қолдану;

 5) Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес Басқарманың құқық-
тары мен мүдделерін қорғау мақсатында сотқа жүгіну, талап арыздар беру;

 6) Басқарманың құзыретіне кіретін мəселелер бойынша жеке жəне заңды 
тұлғалардың өтініштерін, мəлімдемелері мен шағымдарын қарау;

 7) заңнамада айқындалған жағдайларда жеке жəне заңды тұлғалардан, 
қажетті құжаттарды, белгіленген нысандар бойынша есептіліктерді ұсынуды 
талап ету;

 8) Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде айқындалған 
тəртіппен, сондай-ақ тиісті мемлекеттік органдардың келісімі бойынша олардың 
бірлескен актілері негізінде басқа мемлекеттік органдармен, халықаралық 
ұйымдармен, сыртқы экономикалық жəне өзге де қызметке қатысушылармен 
өзара іс-қимыл жасау;

 9) тиісті уəкілетті органның сұрау салуы бойынша өзінің ақпараттық 
жүйелерінен мəліметтерді Қазақстан Республикасының заңнамасында 
айқындалған тəртіппен беру;

 10) Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес өзге де құқықтар 
мен міндеттерді жүзеге асыру.

  3. Басқарманың қызметін ұйымдастыру
  16. Басқарманың басшылығын Басқармаға жүктелген міндеттердің 

орындалуына жəне оның өз функцияларын жүзеге асыруға дербес жауапты 
болатын басшы жүзеге асырады.

  17. Басқарманың басшысы Қазақстан Республикасының заңнамасына 
сəйкес қызметке тағайындалады жəне қызметтен босатылады.

  18. Басқарма басшысының Қазақстан Республикасының заңнамасына 
сəйкес қызметке тағайындалатын жəне қызметтен босатылатын орынбасарлары 
болады.

  19. Басқарманың басшысы мынадай өкілеттікті жүзеге асырады:
 1) өз орынбасарларының, Басқарманың құрылымдық бөлiмшелерi басшы-

ларының, қызметкерлерінің мiндеттерi мен өкiлеттiктерiн айқындайды;
 2) Басқарманың штат санының лимиті шегінде Басқарманың штат кестесін 

бекітеді;
 3) Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес Басқарманың 

қызметкерлерін тағайындайды жəне қызметтен босатады;
 4) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тəртіпте 

тəртіптік жауаптылық шараларын қолданады;
 5) Басқарманың құрылымдық бөлiмшелерi туралы ережелердi бекiтедi;
 6) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тəртіпте 

Басқарма басшыларының орынбасарларын, Басқарманың қызметкерлерін 
іссапарға жіберу, еңбек демалысын беру, материалдық көмек көрсету, даярлау 
(қайта даярлау), біліктілігін арттыру, көтермелеу, үстемеақы төлеу жəне 
сыйлықақы беру мəселелерін шешеді;

 7) сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-əрекеттер бойынша дербес жауап-
тылықта болады;

 8) Департаментке берілетін ақпараттардың дұрыстығына дербес 
жауаптылықта болады;

 9) өз құзыреті шегінде Басқарманың актілеріне қол қояды;
 10) барлық мемлекеттік органдарда жəне өзге де ұйымдарда Басқарма 

атынан шығады;
 11) Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген өзге де 

өкілеттіктерді жүзеге асырады.
 Басқарманың басшысы болмаған кезеңде, оның өкілеттіктерін Қазақстан 

Республикасының заңнамасына сəйкес оны алмастыратын тұлға орындайды.

  4. Басқарманың мүлкi
  20. Басқарманың Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген 

жағдайларда жедел басқару құқығында оқшауланған мүлкi болады.
 Басқарманың мүлкі оған меншік иесі берген мүлік, сондай-ақ өз қызметі 

нəтижесінде сатып алынған мүлік (ақшалай кірістерді қоса алғанда) жəне 
Қазақстан Республикасының заңнамасында тыйым салынбаған өзге де көздер 
есебінен қалыптастырылады.

  21. Басқармаға бекітілген мүлік республикалық меншікке жатады.
  22. Егер заңнамада өзгеше көзделмесе, Басқарма өзіне бекітілген мүлікті 

жəне қаржыландыру жоспары бойынша өзіне бөлінген қаражат есебінен сатып 
алынған мүлікті өз бетімен иеліктен шығаруға немесе оған өзгедей тəсілмен 
иелік етуге құқығы жоқ.

  5. Басқарманы қайта ұйымдастыру жəне тарату
  23. Басқарманы қайта ұйымдастыру жəне тарату Қазақстан Республика-

сының заңнамасына сəйкес жүзеге асырылады.
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(Соңы. Басы 23-24-беттерде) 

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Мемлекеттік кірістер 
комитеті Төрағасының 2019 жылғы 8 мамырдағы № 202 бұйрығына 

3-қосымша

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Мемлекеттік кірістер 
комитеті Төрағасының 2016 жылғы 7 қыркүйектегі № 522 бұйрығына 

67-қосымша

 Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгiнiң Мемлекеттік кірістер 
комитеті Шығыс Қазақстан облысы бойынша Мемлекеттік кірістер 

департаментінің Алтай қаласы - Алтай ауданы бойынша Мемлекеттік 
кірістер басқармасы туралы ережесі

 1. Жалпы ережелер
  1. Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгiнiң Мемлекеттік кірістер 

комитеті Шығыс Қазақстан облысы бойынша Мемлекеттік кірістер департа-
ментінің Алтай қаласы - Алтай ауданы бойынша Мемлекеттік кірістер 
басқармасы (бұдан əрі – Басқарма) салықтардың жəне бюджетке төленетiн 
басқа да мiндеттi төлемдердiң түсуiн, əлеуметтік төлемдерді есептеудің, ұстап 
қалудың жəне аударудың толықтығы жəне уақыттылығын қамтамасыз ету 
жəне Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес өзге де функцияларды 
орындауға уəкілеттік берілген Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі 
Мемлекеттік кірістер комитетінің (бұдан əрі – Комитет) аумақтық органы болып 
табылады.

  2. Басқарма өз қызметiн Қазақстан Республикасының Конституциясына 
жəне заңдарына, Қазақстан Республикасының Президентiнің жəне Үкiметiнiң 
актілерiне, өзге де нормативтік құқықтық актілерге, сондай-ақ осы Ережеге 
сəйкес жүзеге асырады.

  3. Басқарма мемлекеттiк мекеменiң ұйымдастыру-құқықтық нысанындағы 
заңды тұлға болып табылады, қазақ тiлінде өз атауымен мөрi жəне мөртаңбасы, 
белгiленген үлгiдегі бланкілерi, сондай-ақ Қазақстан Республикасының 
заңнамасына сəйкес Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгiнiң 
қазынашылық органдарында шоттары бар.

  4. Басқарма азаматтық-құқықтық қатынастарға өз атынан түседi.
  5. Басқарма, егер Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес 

осыған уəкілеттік берілген болса, мемлекеттің атынан азаматтық-құқықтық 
қатынастардың тарапы болып шығады.

  6. Басқарма өз құзыретінің мəселелері бойынша Қазақстан Республикасы-
ның заңнамасында белгіленген тəртіпте Басқарма басшысының бұйрықтары-
мен ресімделетін шешімдер қабылдайды.

  7. Штат санының құрылымы мен лимиті Қазақстан Республикасының 
қолданыстағы заңнамасына сəйкес бекітіледі.

  8. Басқарманың заңды мекенжайы: пошта индексі 070800, Қазақстан 
Республикасы, Шығыс Қазақстан облысы, Алтай ауданы, Алтай қаласы, 
Стаханов көшесі, 11.

  9. Мемлекеттік органның толық атауы - «Қазақстан Республикасы Қаржы 
министрлiгiнiң Мемлекеттік кірістер комитеті Шығыс Қазақстан облысы 
бойынша Мемлекеттік кірістер департаментінің Алтай қаласы - Алтай ауданы 
бойынша Мемлекеттік кірістер басқармасы» республикалық мемлекеттік 
мекемесi.

  10. Осы Ереже Басқарманың құрылтай құжаты болып табылады.
  11. Басқарманың қызметiн қаржыландыру республикалық бюджеттен 

жүзеге асырылады.
  12. Басқармаға кəсiпкерлiк субъектiлермен Басқарманың функциялары 

болып табылатын мiндеттердi орындау мəнiне шарттық қатынастарға түсуге 
тыйым салынады.

 Егер Басқармаға заңнамалық актілермен табыс əкелетін қызметті жүзеге 
асыру құқығы берілсе, онда осы қызметтен алынған табыс республикалық 
бюджеттің кірісіне жіберіледі.

  2. Басқарманың міндеттері, функциялары, құқықтары мен міндеттері
  13. Басқарманың міндеттері:
 1) өкілеттіктері шегінде мемлекеттің экономикалық қауіпсіздігін, кəсіпкерлік 

қызмет субъектілерінің, қоғамның жəне мемлекеттің заңды құқықтары мен 
мүдделерін қамтамасыз ету;

 2) салықтардың жəне бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдердің 
толық жəне уақтылы түсуін қамтамасыз ету;

 3) өз құзыреті шегінде халықаралық актілердің, Қазақстан Республикасының 
салық жəне өзге де заңнамасының сақталуын жəне орындалуын қамтамасыз 
ету;

 4) Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес əлеуметтік төлемдерді 
есептеудің, ұстап қалудың жəне аударудың толықтығы мен уақыттылығын 
қамтамасыз ету;

 5) Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген өзге де міндет-
терді орындау.

  14. Басқарманың функциялары:
 1) cалық заңнамасының сақталуын бақылау;
 2) Қазақстан Республикасының салық заңнамасында жəне тиісті халық-

аралық шарттарда белгіленген тəртіпте халықаралық шарттардың ережелерін 
қолдану;

 3) Басқарма құзыреті шегінде Қазақстан Республикасының халықаралық 
міндеттемелерінің орындалуын қамтамасыз ету;

 4) Қазақстан Республикасының салық жəне өзге де заңнамасының сақта-
луына бақылауды жүзеге асыру бойынша мемлекеттік органдармен өзара 
іс-қимыл;

 5) салықтық əкімшілендіруді жүзеге асыру;
 6) Қазақстан Республикасының салық заңнамасына сəйкес салықтық 

бақылауды жүзеге асыру;
 7) Қазақстан Республикасының ақпараттандыру туралы заңнамасына 

сəйкес ақпараттық жүйені қолданумен электрондық қызмет көрсету;
 8) мемлекеттік қызмет көрсету стандарттары мен регламенттеріне сəйкес 

мемлекеттік қызметтер көрсету;
 9) тəуекелдерді басқару жүйесін қолдану;
 10) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тəртіпте 

ақпараттық жүйелер арқылы мемлекеттік органдармен жəне өзге де ұйымдар-
мен өзара іс-қимылды жүзеге асыру;

 11) Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес мемлекеттік кірістер 
органдарының құзыретіне жататын мəселелер бойынша ақпаратты Интернет-
ресурсқа орналастыру;

 12) хаттамалар жасау жəне əкімшілік құқық бұзушылық туралы істерді 
қарау, сондай-ақ Қазақстан Республикасының əкімшілік құқық бұзушылық 
туралы заңнамасында көзделген басқа да шараларды қолдану;

 13) есеп жүргізу тəртібі бұзылған жағдайда жанама əдістер (активтерді, 
міндеттемелерді, айналымды, шығындарды, шығыстарды) негізінде салық салу 
объектілерін жəне (немесе) салық салуға байланысты объектілерді айқындау;

 14) салық міндеттемесінің туындауына, орындалуына жəне тоқтатылуына 
байланысты мəселелер бойынша түсіндірулерді жүзеге асыру жəне түсініктер 
беру;

 15) Қазақстан Республикасының халықаралық шарттарына сəйкес шет 
мемлекеттердің органдарымен жəне халықаралық ұйымдармен ынтымақ-
тастық жасау;

 16) Қазақстан Республикасы салық заңнамасымен анықталған тəртіпте 
жеке тұлғалардан берешекті өндіру туралы салық бұйрығын шығару;

 17) Қазақстан Республикасы салық заңнамасына сəйкес салықтарды жəне 
(немесе) төлемдерді төлеу бойынша салық міндеттемесін орындау мерзімін 
өзгерту туралы шешімдерді, сондай-ақ салықтарды жəне (немесе) төлемдерді 
төлеу бойынша салық міндеттемесін орындау мерзімін өзгертуден бас тарту 
туралы шешімдерді қабылдау;

 18) Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген өзге де 
функцияларды жүзеге асыру.

  15. Басқарманың құқықтары мен міндеттері:
 1) мемлекеттік органдардан, олардың лауазымды тұлғаларынан заңна-

мада белгіленген тəртіппен қажетті ақпарат пен материалдарды сұрату, алу 
жəне беру;

 2) Басқарманың құзыретіне кіретін мəселелер бойынша қолданыстағы 
заңнаманы пайдалану бойынша түсіндірулер мен түсініктемелер беру;

 3) сараптамалар, тексерулер мен консультациялар жүргізу үшін тиісті 
мемлекеттік органдардың мамандарын, Қазақстан Республикасының жəне 
басқа мемлекеттердің жеке жəне заңды тұлғалары арасынан консультанттар 
мен тəуелсіз сарапшыларды тарту;

 4) əкімшілік құқық бұзушылықтар туралы істерді қарау, олар бойынша 
хаттамалар жасау жəне Қазақстан Республикасының əкімшілік құқық бұзу-
шылық туралы заңнамасында көзделген тəртіппен əкімшілік жазалар қолдану;

 5) Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес Басқарманың құқық-
тары мен мүдделерін қорғау мақсатында сотқа жүгіну, талап арыздар беру;

 6) Басқарманың құзыретіне кіретін мəселелер бойынша жеке жəне заңды 
тұлғалардың өтініштерін, мəлімдемелері мен шағымдарын қарау;

 7) заңнамада айқындалған жағдайларда жеке жəне заңды тұлғалардан, 
қажетті құжаттарды, белгіленген нысандар бойынша есептіліктерді ұсынуды 
талап ету;

 8) Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде айқындалған 
тəртіппен, сондай-ақ тиісті мемлекеттік органдардың келісімі бойынша олардың 
бірлескен актілері негізінде басқа мемлекеттік органдармен, халықаралық 
ұйымдармен, сыртқы экономикалық жəне өзге де қызметке қатысушылармен 
өзара іс-қимыл жасау;

 9) тиісті уəкілетті органның сұрау салуы бойынша өзінің ақпараттық 
жүйелерінен мəліметтерді Қазақстан Республикасының заңнамасында 
айқындалған тəртіппен беру;

 10) Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес өзге де құқықтар 
мен міндеттерді жүзеге асыру.

  3. Басқарманың қызметін ұйымдастыру
  16. Басқарманың басшылығын Басқармаға жүктелген міндеттердің 

орындалуына жəне оның өз функцияларын жүзеге асыруға дербес жауапты 
болатын басшы жүзеге асырады.

  17. Басқарманың басшысы Қазақстан Республикасының заңнамасына 
сəйкес қызметке тағайындалады жəне қызметтен босатылады.

  18. Басқарма басшысының Қазақстан Республикасының заңнамасына 
сəйкес қызметке тағайындалатын жəне қызметтен босатылатын орынбасарлары 
болады.

  19. Басқарманың басшысы мынадай өкілеттікті жүзеге асырады:
 1) өз орынбасарларының, Басқарманың құрылымдық бөлiмшелерi бас-

шыларының, қызметкерлерінің мiндеттерi мен өкiлеттiктерiн айқындайды;
 2) Басқарманың штат санының лимиті шегінде Басқарманың штат кестесін 

бекітеді;
 3) Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес Басқарманың 

қызметкерлерін тағайындайды жəне қызметтен босатады;
 4) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тəртіпте 

тəртіптік жауаптылық шараларын қолданады;
 5) Басқарманың құрылымдық бөлiмшелерi туралы ережелердi бекiтедi;
 6) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тəртіпте 

Басқарма басшыларының орынбасарларын, Басқарманың қызметкерлерін 
іссапарға жіберу, еңбек демалысын беру, материалдық көмек көрсету, даярлау 
(қайта даярлау), біліктілігін арттыру, көтермелеу, үстемеақы төлеу жəне 
сыйлықақы беру мəселелерін шешеді;

 7) сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-əрекеттер бойынша дербес жауап-
тылықта болады;

 8) Департаментке берілетін ақпараттардың дұрыстығына дербес жауап-
тылықта болады;

 9) өз құзыреті шегінде Басқарманың актілеріне қол қояды;
 10) барлық мемлекеттік органдарда жəне өзге де ұйымдарда Басқарма 

атынан шығады;
 11) Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген өзге де 

өкілеттіктерді жүзеге асырады.
 Басқарманың басшысы болмаған кезеңде, оның өкілеттіктерін Қазақстан 

Республикасының заңнамасына сəйкес оны алмастыратын тұлға орындайды.

  4. Басқарманың мүлкi
  20. Басқарманың Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген 

жағдайларда жедел басқару құқығында оқшауланған мүлкi болады.
 Басқарманың мүлкі оған меншік иесі берген мүлік, сондай-ақ өз қызметі 

нəтижесінде сатып алынған мүлік (ақшалай кірістерді қоса алғанда) жəне 
Қазақстан Республикасының заңнамасында тыйым салынбаған өзге де көздер 
есебінен қалыптастырылады.

  21. Басқармаға бекітілген мүлік республикалық меншікке жатады.
  22. Егер заңнамада өзгеше көзделмесе, Басқарма өзіне бекітілген мүлікті 

жəне қаржыландыру жоспары бойынша өзіне бөлінген қаражат есебінен сатып 
алынған мүлікті өз бетімен иеліктен шығаруға немесе оған өзгедей тəсілмен 
иелік етуге құқығы жоқ.

  5. Басқарманы қайта ұйымдастыру жəне тарату
  23. Басқарманы қайта ұйымдастыру жəне тарату Қазақстан Республика-

сының заңнамасына сəйкес жүзеге асырылады.

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Мемлекеттік кірістер 
комитеті Төрағасының 2019 жылғы 8 мамырдағы № 202 бұйрығына 

4-қосымша

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Мемлекеттік кірістер 
комитеті Төрағасының 2016 жылғы 7 қыркүйектегі № 522 бұйрығына 

102-қосымша

 Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгiнiң Мемлекеттік кірістер 
комитеті Батыс Қазақстан облысы бойынша Мемлекеттік кірістер 
департаментінің Бəйтерек ауданы бойынша Мемлекеттік кірістер 

басқармасы туралы ереже

 1. Жалпы ережелер
  1. Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгiнiң Мемлекеттік кіріс тер 

комитеті Батыс Қазақстан облысы бойынша Мемлекеттік кірістер департа-
ментінің Бəйтерек ауданы бойынша Мемлекеттік кірістер басқармасы (бұдан 
əрі – Басқарма) салықтардың жəне бюджетке төленетiн басқа да мiндеттi 
төлемдердiң түсуiн, əлеуметтік төлемдерді есептеудің, ұстап қалудың жəне 
аударудың толықтығы жəне уақыттылығын қамтамасыз ету жəне Қазақстан 
Республикасының заңнамасына сəйкес өзге де функцияларды орындауға 
уəкілеттік берілген Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Мемлекеттік 
кірістер комитетінің (бұдан əрі – Комитет) аумақтық органы болып табылады.

  2. Басқарма өз қызметiн Қазақстан Республикасының Конституциясына 
жəне заңдарына, Қазақстан Республикасының Президентiнің, Үкiметiнiң 
актілерiне, өзге де нормативтік құқықтық актілерге, сондай-ақ осы Ережеге 
сəйкес жүзеге асырады.

  3. Басқарма мемлекеттiк мекеменiң ұйымдастыру-құқықтық нысанындағы 
заңды тұлға болып табылады, қазақ тiлінде өз атауымен мөрi жəне мөртаңбасы, 
белгiленген үлгiдегі бланкілерi, сондай-ақ Қазақстан Республикасының 
заңнамасына сəйкес Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгiнiң қазына-
шылық органдарында шоттары бар.

  4. Басқарма азаматтық-құқықтық қатынастарға өз атынан түседi.
  5. Басқарма, егер Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес 

осыған уəкілеттік берілген болса, мемлекеттің атынан азаматтық-құқықтық 
қатынастардың тарапы болып шығады.

  6. Басқарма өз құзыретінің мəселелері бойынша Қазақстан Республикасының 
заңнамасында белгіленген тəртіпте Басқарма басшысының бұйрықтарымен 
ресімделетін шешімдер қабылдайды.

  7. Штат санының құрылымы мен лимиті Қазақстан Республикасының 
қолда ныстағы заңнамасына сəйкес бекітіледі.

  8. Басқарманың заңды мекенжайы: пошта индексі 090600, Қазақстан 
Республикасы, Батыс Қазақстан облысы, Бəйтерек ауданы, Переметное 
ауылы, Мирный қиылысы, 5.

  9. Мемлекеттік органның толық атауы - «Қазақстан Республикасы Қаржы 
министрлiгiнiң Мемлекеттік кірістер комитеті Батыс Қазақстан облысы бойынша 
Мемлекеттік кірістер департаментінің Бəйтерек ауданы бойынша Мемлекеттік 
кірістер басқармасы» республикалық мемлекеттік мекемесi.

  10. Осы Ереже Басқарманың құрылтай құжаты болып табылады.
  11. Басқарманың қызметiн қаржыландыру республикалық бюджеттен 

жүзеге асырылады.
  12. Басқармаға кəсiпкерлiк субъектiлермен Басқарманың функциялары 

болып табылатын мiндеттердi орындау мəнiне шарттық қатынастарға түсуге 
тыйым салынады.

 Егер Басқармаға заңнамалық актілермен табыс əкелетін қызметті жүзеге 
асыру құқығы берілсе, онда осы қызметтен алынған табыс республикалық 
бюджеттің кірісіне жіберіледі.

  2. Басқарманың міндеттері, функциялары, құқықтары мен міндеттері
  13. Басқарманың міндеттері:
 1) өкілеттіктері шегінде мемлекеттің экономикалық қауіпсіздігін, кəсіпкерлік 

қызмет субъектілерінің, қоғамның жəне мемлекеттің заңды құқықтары мен 
мүдделерін қамтамасыз ету;

2) салықтардың, бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдердің толық 
жəне уақтылы түсуін қамтамасыз ету;

3) өз құзыреті шегінде халықаралық актілердің, Қазақстан Республикасының 
салық жəне өзге де заңнамасының сақталуын жəне орындалуын қамтамасыз 
ету;

4) Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес əлеуметтік төлемдерді 
есептеудің, ұстап қалудың жəне аударудың толықтығы мен уақыттылығын 
қамтамасыз ету;

5) Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген өзге де міндет-
терді орындау.

 14. Басқарманың функциялары:
1) cалық заңнамасының сақталуын бақылау;
2) Қазақстан Республикасының салық заңнамасында жəне тиісті ха лық-

аралық шарттарда белгіленген тəртіпте халықаралық шарттардың ережелерін 
қолдану;

 3) Басқарма құзыреті шегінде Қазақстан Республикасының халықаралық 
міндеттемелерінің орындалуын қамтамасыз ету;

 4) Қазақстан Республикасының салық жəне өзге де заңнамасының 
сақталуына бақылауды жүзеге асыру бойынша мемлекеттік органдармен 
өзара іс-қимыл;

 5) салықтық əкімшілендіруді жүзеге асыру;
 6) Қазақстан Республикасының салық заңнамасына сəйкес салықтық 

бақылауды жүзеге асыру;
 7) Қазақстан Республикасының ақпараттандыру туралы заңнамасына 

сəйкес ақпараттық жүйені қолданумен электрондық қызмет көрсету;
 8) мемлекеттік қызмет көрсету стандарттары мен регламенттеріне сəйкес 

мемлекеттік қызметтер көрсету;
 9) тəуекелдерді басқару жүйесін қолдану;
 10) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тəртіпте 

ақпараттық жүйелер арқылы мемлекеттік органдармен жəне өзге де 
ұйымдармен өзара іс-қимылды жүзеге асыру;

 11) Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес мемлекеттік кірістер 
органдарының құзыретіне жататын мəселелер бойынша ақпаратты Интернет-
ресурсқа орналастыру;

 12) хаттамалар жасау жəне əкімшілік құқық бұзушылық туралы істерді 
қарау, сондай-ақ Қазақстан Республикасының əкімшілік құқық бұзушылық 
туралы заңнамасында көзделген басқа да шараларды қолдану;

 13) есеп жүргізу тəртібі бұзылған жағдайда жанама əдістер (активтерді, 
міндеттемелерді, айналымды, шығындарды, шығыстарды) негізінде салық салу 
объектілерін жəне (немесе) салық салуға байланысты объектілерді айқындау;

 14) салық міндеттемесінің туындауына, орындалуына жəне тоқтатылуына 
байланысты мəселелер бойынша түсіндірулерді жүзеге асыру жəне түсініктер 
беру;

 15) Қазақстан Республикасының халықаралық шарттарына сəйкес шет 
мемлекеттердің органдарымен жəне халықаралық ұйымдармен ынтымақ-
тастық жасау;

 16) Қазақстан Республикасы салық заңнамасымен анықталған тəртіпте 
жеке тұлғалардан берешекті өндіру туралы салық бұйрығын шығару;

 17) Қазақстан Республикасы салық заңнамасына сəйкес салықтарды жəне 
(немесе) төлемдерді төлеу бойынша салық міндеттемесін орындау мерзімін 
өзгерту туралы шешімдерді, сондай-ақ салықтарды жəне (немесе) төлемдерді 
төлеу бойынша салық міндеттемесін орындау мерзімін өзгертуден бас тарту 
туралы шешімдерді қабылдау;

 18) Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген өзге де 
функцияларды жүзеге асыру.

  15. Басқарманың құқықтары мен міндеттері:
 1) мемлекеттік органдардан, олардың лауазымды тұлғаларынан заңна-

мада белгіленген тəртіппен қажетті ақпарат пен материалдарды сұрату, алу 
жəне беру;

 2) Басқарманың құзыретіне кіретін мəселелер бойынша қолданыстағы 
заңнаманы пайдалану бойынша түсіндірулер мен түсініктемелер беру;

 3) сараптамалар, тексерулер мен консультациялар жүргізу үшін тиісті 
мемлекеттік органдардың мамандарын, Қазақстан Республикасының жəне 
басқа мемлекеттердің жеке жəне заңды тұлғалары арасынан консультанттар 
мен тəуелсіз сарапшыларды тарту;

 4) əкімшілік құқық бұзушылықтар туралы істерді қарау, олар бойынша 
хаттамалар жасау жəне Қазақстан Республикасының əкімшілік құқық бұзу-
шылық туралы заңнамасында көзделген тəртіппен əкімшілік жазалар қолдану;

 5) Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес Басқарманың құқық-
тары мен мүдделерін қорғау мақсатында сотқа жүгіну, талап арыздар беру;

 6) Басқарманың құзыретіне кіретін мəселелер бойынша жеке жəне заңды 
тұлғалардың өтініштерін, мəлімдемелері мен шағымдарын қарау;

 7) заңнамада айқындалған жағдайларда жеке жəне заңды тұлғалардан, 
қажетті құжаттарды, белгіленген нысандар бойынша есептіліктерді ұсынуды 
талап ету;

 8) Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде айқындалған 
тəртіппен, сондай-ақ тиісті мемлекеттік органдардың келісімі бойынша олардың 
бірлескен актілері негізінде басқа мемлекеттік органдармен, халықаралық 
ұйымдармен, сыртқы экономикалық жəне өзге де қызметке қатысушылармен 
өзара іс-қимыл жасау;

 9) тиісті уəкілетті органның сұрау салуы бойынша өзінің ақпараттық 
жүйелерінен мəліметтерді Қазақстан Республикасының заңнамасында 
айқындалған тəртіппен беру;

 10) Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес өзге де құқықтар 
мен міндеттерді жүзеге асыру.

  3. Басқарманың қызметін ұйымдастыру
  16. Басқарманың басшылығын Басқармаға жүктелген міндеттердің 

орындалуына жəне оның өз функцияларын жүзеге асыруға дербес жауапты 
болатын басшы жүзеге асырады.

  17. Басқарманың басшысы Қазақстан Республикасының заңнамасына 
сəйкес қызметке тағайындалады жəне қызметтен босатылады.

  18. Басқарма басшысының Қазақстан Республикасының заңнамасына 
сəйкес қызметке тағайындалатын жəне қызметтен босатылатын орынбасарлары 
болады.

  19. Басқарманың басшысы мынадай өкілеттікті жүзеге асырады:
 1) өз орынбасарларының, Басқарманың құрылымдық бөлiмшелерi басшы-

ларының, қызметкерлерінің мiндеттерi мен өкiлеттiктерiн айқындайды;
 2) Басқарманың штат санының лимиті шегінде Басқарманың штат кестесін 

бекітеді;
 3) Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес Басқарманың 

қызметкерлерін тағайындайды жəне қызметтен босатады;
 4) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тəртіпте 

тəртіптік жауаптылық шараларын қолданады;
 5) Басқарманың құрылымдық бөлiмшелерi туралы ережелердi бекiтедi;
 6) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тəртіпте 

Басқарма басшыларының орынбасарларын, Басқарманың қызметкерлерін 
іссапарға жіберу, еңбек демалысын беру, материалдық көмек көрсету, даярлау 
(қайта даярлау), біліктілігін арттыру, көтермелеу, үстемеақы төлеу жəне 
сыйлықақы беру мəселелерін шешеді;

 7) сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-əрекеттер бойынша дербес жауапты-
лықта болады;

 8) Департаментке берілетін ақпараттардың дұрыстығына дербес 
жауаптылықта болады;

 9) өз құзыреті шегінде Басқарманың актілеріне қол қояды;
 10) барлық мемлекеттік органдарда жəне өзге де ұйымдарда Басқарма 

атынан шығады;
 11) Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген өзге де 

өкілеттіктерді жүзеге асырады.
 Басқарманың басшысы болмаған кезеңде, оның өкілеттіктерін Қазақстан 

Республикасының заңнамасына сəйкес оны алмастыратын тұлға орындайды.

 4. Басқарманың мүлкi
 20. Басқарманың Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген 

жағдайларда жедел басқару құқығында оқшауланған мүлкi болады.
 Басқарманың мүлкі оған меншік иесі берген мүлік, сондай-ақ өз қызметі 

нəтижесінде сатып алынған мүлік (ақшалай кірістерді қоса алғанда) жəне 
Қазақстан Республикасының заңнамасында тыйым салынбаған өзге де көздер 
есебінен қалыптастырылады.

  21. Басқармаға бекітілген мүлік республикалық меншікке жатады.
  22. Егер заңнамада өзгеше көзделмесе, Басқарма өзіне бекітілген мүлікті 

жəне қаржыландыру жоспары бойынша өзіне бөлінген қаражат есебінен сатып 
алынған мүлікті өз бетімен иеліктен шығаруға немесе оған өзгедей тəсілмен 
иелік етуге құқығы жоқ.

 5. Басқарманы қайта ұйымдастыру жəне тарату
 23. Басқарманы қайта ұйымдастыру жəне тарату Қазақстан Республика-

сының заңнамасына сəйкес жүзеге асырылады.

Қазақстан Республикасы Əділет министрлігі сайтынан алынған
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ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІНІҢ БҰЙРЫҒЫ

2019 жылғы 29 қаңтар          № П-6        Нұр-Сұлтан қаласы 

«Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі 
Қаржы мониторингі комитетінің аумақтық 

органдарының ережелерін бекіту туралы» 
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің 

Қаржы мониторингі комитеті төрағасының
2019 жылғы 16 қаңтардағы № П-3 бұйрығына 

өзгерістер енгізу туралы
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2-бөлім. Комитеттің негізгі мiндеттерi, функциялары,
құқықтары менміндеттері

 13. Департаменттің міндеттері:
 1) Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес осы органның жүр-

гізуіне жататын қылмыстық жəне əкімшілік құқық бұзушылықтардың алдын алу, 
анықтау, жолын кесу, ашу жəне тергеу;

 2) Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген өзге де міндет-
терді орындау.

 14. Департаменттің функциялары:
 1) Қазақстан Республикасының жедел-іздестіру қызметі туралы заңна-

масына сəйкес жедел-іздестіру қызметін жүзеге асыру;
 2) Қазақстан Республикасының заңнамасымен осы органның жүргізуіне 

жататын қылмыстық құқық бұзушылықтардың алдын алу, анықтау, жолын 
кесу, ашу жəне тергеу;

 3) Қазақстан Республикасының заңнамасымен осы органның жүргізуіне 
жататын қылмыстық құқық бұзушылықтарға қарсы күрес нысандарын жəне 
əдістерін жетілдіру;

 4) жедел-іздестіру қызметін, анықтау жəне алдын ала тергеуді жүзеге асы-
ру, жедел-іздестіру, əкімшілік, тергеу қызметі практикасын талдау жəне қаржы 
мониторингі органдарын анықтау, республикадағы жедел жағдай болжамын 
жасау, қаржы мониторингі органының араласуын талап ететін мəселелер бой-
ынша жедел ден қою шараларын қабылдау;

 5) мемлекеттік кірістер органының жүргізуіне жататын қылмыстық істер 
жəне əкімшілік құқық бұзушылық туралы істер бойынша адамдарды жəне 
сот қаулысы бойынша мемлекеттің мүддесін білдіретін талап арыз бойын-
ша олардың орналасқан жері туралы мəліметтер болмаған кезде жауап 
берушілерді іздеуді жүзеге асыру;

 6) Қазақстан Республикасының заңнамасымен осы органның жүргізуіне 
жататын қылмыстық құқық бұзушылықтарға қарсы күрес мəселесі бойынша шет 
мемлекеттердің тиісті органдарымен өзара іс-қимылда болу жəне өз өкілетті 
шегінде халықаралық ұйымдардың қызметіне қатысу;

 7) Қазақстан Республикасының экономикалық қауіпсіздігін қамтамасыз ету 
бойынша басқа мемлекеттік органдармен өзара іс-қимылда болу;

 8) Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген өзге де 
өкілеттіктерді жүзеге асыру.

 15. Департаменттің құқықтары мен міндеттері:
 Құқықтары:
 1) Қазақстан Республикасында қылмысқа қарсы күрес бағдарламаларын 

əзірлеуге жəне іске асыруға қатысу;
 2) Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген тертіппен 

криминалистік зерттеулер жүргізу;
 3) əкімшілік құқық бұзушылықтар туралы істерді хаттамаға түсіру жəне 

қарау, əкімшілік ұстауды жүзеге асыру, сондай-ақ Қазақстан Республикасының 
Əкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінде көзделген басқа да шараларды 
қолдану;

 4) құқық бұзушылық жасаған адамдарды Қазақстан Республикасының 
заңнамасына сəйкес ұстау жəне Қазақстан Республикасының қаржы мони-
торингі немесе өзге органдарының қызметтік үй-жайларына жеткізу;

 5) Қазақстан Республикасының қылмыстық-процестік заңнамасына жəне 
Қазақстан Республикасының əкімшілік құқық бұзушылық туралы заңнамасына 
сəйкес құжаттарды, тауарларды, заттарды немесе өзге де мүлікті алып қою, 
тінту жасау немесе алу;

 6) Қазақстан Республикасының заңнамалық актілеріне сəйкес құжаттау, 
дыбыс-, бейнежазба, кино-, суретке түсіру, көшірме бедер жасау, баспатаңба, 
жоспарлар, схемалар жəне ақпаратты түсіріп алудың өзге де тəсілдерін жүргізу;

 7) Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес қаржы мониторингі ор-
гандарына жүктелген функцияларды орындау үшін қаруды, арнайы техникалық 
жəне өзге де құралдарды қоса тауарлар сатып алу;

 8) дене күшін, оның ішінде күрестің жауынгерлік тəсілдерін қолдану;
 9) Қазақстан Республикасының жедел-іздестіру қызметі туралы заң-

намасына сəйкес жедел-іздестіру қызметін жүзеге асыру;
 10) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тəртіппен 

атыс қаруы мен өзге де қаруды жəне арнайы құралдарды алып жүру, сақтау 
жəне қолдану;

 11) Қазақстан Республикасының қылмыстық-процестік заңнамасына сəйкес 
өкілеттіктерді жүзеге асыру;

 12) іс жүргізуде бар материалдар мен қылмыстық істер бойынша 
құжаттарға, материалдарға, статистикалық ақпаратқа жəне өзге мəліметтерге 
қол жеткізу, сондай-ақ ұйымдардың басшылары мен басқа да лауазым-
ды тұлғаларынан, жеке тұлғалардан оларды беруді талап ету, олардың 
көшірмелерін түсіру, түсініктемелер алу;

 13) Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген тəртіппен тиісті 
уақытша ұстау изоляторларын, тергеу изоляторларын пайдалану;

 14) іс жүргізуде бар қылмыстық істер бойынша шақыртуға келуден жал-
тарып жүрген адамдарды күштеп əкелу;

 15) ұсталғандарды жəне қамауға алынған өзге де адамдарды айдау;
 16) Қазақстан Республикасының Қылмыстық-процестік кодексіне сəйкес 

ұсыныс енгізу;
 17) Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген тəртіппен 

жəне халықаралық шарттарының ережелеріне сəйкес Департаменттің негізгі 
міндеттері мен функцияларын іске асыруға қажетті ақпаратты, құжаттарды, 
сондай-ақ өзге де мəліметтерді сұрату жəне алу;

 18) Департамент қызметкерлеріне даярлауды, қайта даярлауды жəне 
біліктілігін арттыруды жүзеге асыру;

 Міндеттері:
 19) өз қызметі процесінде алынған қызметтік, коммерциялық, банктік не-

месе заңмен қорғалатын өзге де құпияны құрайтын ақпаратты, мəліметтер мен 
құжаттарды сақтаудың, қорғаудың тиісті режимін жəне сақталуын қамтамасыз 
етуге;

 20) қаржы мониторингін жүзеге асыру процесінде адамның жəне азамат-
тың, заңды тұлғалардың жəне мемлекеттің құқықтары мен заңды мүдделерінің 
сақталуын қамтамасыз етуге;

 21) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тəртіппен жəне 
мерзімде қаржы мониторингі органының жəне (немесе) қаржы мониторингі 
органы лауазымды тұлғаларының əрекеттеріне (əрекетсіздігіне) шағымдарды 
қарау;

 22) Қазақстан Республикасының Қылмыстық-процестік кодексінде көзделген 
тəртіппен Қазақстан Республикасының Заңдарымен осы органның жүргізуіне 
жатқызылған қылмыстық құқық бұзушылықтар туралы істер бойынша сотқа 
дейінгі тергеп-тексеруді жүзеге асыру;

 23) өз құзыреті шегінде құқық бұзушылықтардың алдын алу, жолын кесу 
жəне анықтау жөнінде жұмыс жүргізу;

 24) Қазақстан Республикасының Қылмыстық-процестік кодексінде, сондай-
ақ «Жедел-iздестiру қызметі туралы» Қазақстан Республикасының Заңында 
белгіленген міндеттерді орындау;

 25) Қазақстан Республикасының заңдарына сəйкес қарауға жатқызылған 
қылмыстық құқық бұзушылықтардың алдын алу, анықтау, жолын кесу, ашу 
жəне тергеп-тексеру бойынша шаралар қабылдау;

 26) Қазақстан Республикасының əкімшілік құқық бұзушылық туралы 
заңнамасында белгіленген тəртіппен əкімшілік жауапкершілікке тарту;

 27) Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес қаржы мониторингі 
органдарының қызметіне, қаржы мониторингі органдарының лауазымды 
тұлғаларына жəне олардың отбасы мүшелеріне қатысты құқыққа қайшы əрекет-
терден қорғауды қамтамасыз ету;

 28) жасалған немесе жасалуға əзірленіп жатқан қылмыстық құқық 

бұзушылықтар туралы өтініштер мен хабарларды қабылдау, тіркеу жəне 
қарау, олардың жолын кесу, ашу, сондай-ақ қылмыс жасаған адамдарды 
ұстау жəне қоғамға қауіпті салдарларға жол бермеу жөнінде дер кезінде ша-
ралар қабылдау;

 29) Қазақстан Республикасының заңнамасында осы органның жүргізуіне 
жататынқылмыстық құқық бұзушылықтар келтірген мүліктік зиянның орнын 
толтыруды қамтамасыз ету үшін құзыреті шегінде шаралар қабылдау;

 30) қылмыстық процеске қатысушы адамдарды мемлекеттік қорғау 
жөніндегі заңнамалық актілерде көзделген шараларды қабылдау;

 31) заңнамада белгіленген тəртіппен негізгі функциялар мен міндеттерді 
іске асыру үшін Комитетке қажетті ақпарат ұсыну;

 32) Қазақстан Республикасының заннамасында көзделген өзге де құқықтар 
мен міндеттерді жүзеге асыру.

3-бөлім. Департаменттің қызметін ұйымдастыру
 16. Департаментке басшылықты Департаментке жүктелген міндеттердің 

орындалуына жəне оның функцияларын жүзеге асыруға дербес жауапты бо-
латын Департамент басшысы жүзеге асырады.

 17. Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес Департамент бас-
шысы қызметке тағайындалады жəне қызметтен босатылады.

 18. Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес Департамент 
басшысының қызметке тағайындалатын жəне қызметтен босатылатын орын-
басары болады.

 19. Департамент басшысының өкілеттігі:
 1) Департамент құрылымдық бөлімшелерінің қызметкерлері мен қызмет-

шілерінің мiндеттерi мен өкiлеттiктерiн айқындайды;
 2) Департаменттің штат санының лимиті шегінде Департаменттің штат 

кестесі бойынша Комитетке ұсыныс енгізеді.
 3) Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес:
 Департаменттің қызметкерлері мен қызметшілерін;
 басқарма басшыларын лауазымға тағайындайды жəне лауазымнан 

босатады.
 4) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тəртіппен 

тəртіптік жауапкершілік шараларын қабылдайды;
 5) Департаменттің құрылымдық бөлiмшелерi туралы ережелердi бекiтедi;
 6) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тəртіппен 

Департаменттің қызметкерлері мен қызметшілерінеіссапар, еңбек демалысын 
беру, материалдық көмек көрсету, даярлау (қайта даярлау), біліктілігін артты-
ру, марапаттау, үстемеақы жəне сыйақы төлеу туралы мəселелерді шешеді;

 7) сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл бойынша дербес жауаптылықта 
болады;

 8) Комитетке берілетін ақпараттардың дұрыстығына дербес жауаптылықта 
болады;

 9) өз құзыреті шегінде Департаменттің актілеріне қол қояды;
 10) барлық мемлекеттік органдарда жəне өзге де ұйымдарда Департаментті 

білдіреді;
 11) Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген өзге де өкілет-

тіктерді жүзеге асырады.
 Департаменттің басшысы болмаған кезеңде оның өкілеттіктерін орындауды 

Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес оны алмастыратын тұлға 
жүзеге асырады.

4-бөлім. Департаменттің мүлкі
 20. Заңнамада көзделген жағдайларда Департаменттің жедел басқару 

құқы ғында оқшауланған мүлкі болады.
 Департамент мүлкі оған меншік иесі берген мүліктің, сондай-ақ Қазақстан 

Республикасының заңнамасында тыйым салынбаған өз қызметі нəтижесінде 
сатып алынған мүлік (ақша кірістерді қоса алғанда) жəне өзге де көздер 
есебінен қалыптастырылады.

 21. Департаментке бекітілген мүлік республикалық меншікке жатады.
 22. Егер заңнамада өзгеше белгіленбесе, Департаменттің өзіне бекітілген 

мүлікті жəне қаржыландыру жоспары бойынша өзіне бөлінген қаражат есебінен 
сатып алынған мүлікті өзбетімен иеліктен шығаруға немесе оған өзгедей 
тəсілмен билік етуге құқығы жоқ.

5-бөлім. Департаментті қайта ұйымдастыру жəне тарату
 23. Департаментті қайта ұйымдастыру жəне тарату Қазақстан Республика-

сының заңнамасына сəйкес жүзеге асырылады.

 Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Қаржы мониторингі 
комитеті Төрағасының 2019 жылғы 29 қаңтардағы № П-6 бұйрығына 

7-қосымша

 Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Қаржы мониторингі 
комитеті Төрағасының 2019 жылғы 16 қаңтардағы № П-3 бұйрығына 

7-қосымша

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі
Қаржы мониторингі комитетінің Батыс Қазақстан облысы бойынша 

Экономикалық тергеу департаменті туралы ережесі

1-бөлім. Жалпы ережелер
 1. Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Қаржы мониторингі 

комитетінің Батыс Қазақстан облысы бойынша Экономикалық тергеу депар-
таменті (бұдан əрі – Департамент) Қазақстан Республикасының заңнамасына 
сəйкес осы органның жүргізуіне жататын қылмыстық жəне əкімшілік құқық 
бұзушылықтардың алдын алу, анықтау, жолын кесу, ашу жəне тергеу бойынша 
жəне Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес өзге де функциялар-
ды орындауға уəкілеттік берілген Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі 
Қаржы мониторингі комитетінің (бұдан əрі – Комитет) аумақтық органы болып 
табылады.

 2. Департамент өз қызметiн Қазақстан Республикасының Конституцияс
ына жəне заңдарына, Қазақстан Республикасының Президенті мен Үкiметі 
актілерiне, өзге де нормативтік құқықтық актілерге, сондай-ақ осы Ережеге 
сəйкес жүзеге асырады.

 3. Департамент мемлекеттiк мекеме ұйымдастыру-құқықтық нысанындағы 
заңды тұлға болып табылады, қазақ тiлінде өз атауы бар мөрi мен мөртаң-
балары, белгiленген үлгiдегі бланкілерi, сондай-ақ Қазақстан Республикасының 
заңнамасына сəйкесқазынашылық органдарында шоттары болады.

 4. Департамент азаматтық-құқықтық қатынастарға өз атынан түседi.
 5. Егер заңнамаға сəйкесДепартаментке уəкілеттік берілген болса, мемле-

кеттің атынан азаматтық-құқықтық қатынастардың тарапы болуға құқығы бар.
 6. Департамент өз құзыретінің мəселелері бойынша заңнамада белгіленген 

тəртіптпен Департамент басшысының бұйрықтарында жəне Қазақстан 
Республикасының заңнамасында көзделген басқа да актілермен ресімделетін 
шешімдер қабылдайды.

 7. Департаменттің құрылымы мен штат санының лимиті қолданыстағы 
заңнамаға сəйкес бекітіледі.

 8. Департаменттің заңды мекенжайы: 090007, Қазақстан Республикасы, 
Батыс Қазақстан облысы, Орал қаласы, Пойменная көшесі, 2/2.

 9. Мемлекеттік органның толық атауы – «Қазақстан Республикасы Қаржы 
министрлігі Қаржы мониторингі комитетінің Батыс Қазақстан облысы бойынша 
экономикалық тергеу департаменті» республикалық мемлекеттік мекемесі.

 10. Осы Ереже Департаменттiң құрылтай құжаты болып табылады.
 11. Департаменттің қызметiн қаржыландыру республикалық бюджеттен 

жүзеге асырылады.
 12.Департаментке кəсiпкерлiк субъектiлермен Департаменттің функция-

лары болып табылатын мiндеттердi орындау мəнiне шарттық қатынастарға 
түсуге тыйым салынады.

 Егер Департаментке заңнамалық актілермен кірістер əкелетін қызметті 
жүзеге асыру құқығы берілсе, онда осы қызметтен алынған табыс мемлекеттік 
бюджеттің кірісіне жіберіледі.

2-бөлім. Комитеттің негізгі мiндеттерi, функциялары,
құқықтары менміндеттері

 13. Департаменттің міндеттері:
 1) Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес осы органның 

жүргізуіне жататын қылмыстық жəне əкімшілік құқық бұзушылықтардың алдын 
алу, анықтау, жолын кесу, ашу жəне тергеу;

 2) Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген өзге де міндет-
терді орындау.

 14. Департаменттің функциялары:

 1) Қазақстан Республикасының жедел-іздестіру қызметі туралы заңна-
масына сəйкес жедел-іздестіру қызметін жүзеге асыру;

 2) Қазақстан Республикасының заңнамасымен осы органның жүргізуіне 
жататын қылмыстық құқық бұзушылықтардың алдын алу, анықтау, жолын 
кесу, ашу жəне тергеу;

 3) Қазақстан Республикасының заңнамасымен осы органның жүргізуіне 
жататын қылмыстық құқық бұзушылықтарға қарсы күрес нысандарын жəне 
əдістерін жетілдіру;

 4) жедел-іздестіру қызметін, анықтау жəне алдын ала тергеуді жүзеге асы-
ру, жедел-іздестіру, əкімшілік, тергеу қызметі практикасын талдау жəне қаржы 
мониторингі органдарын анықтау, республикадағы жедел жағдай болжамын 
жасау, қаржы мониторингі органының араласуын талап ететін мəселелер бой-
ынша жедел ден қою шараларын қабылдау;

 5) мемлекеттік кірістер органының жүргізуіне жататын қылмыстық істер 
жəне əкімшілік құқық бұзушылық туралы істер бойынша адамдарды жəне 
сот қаулысы бойынша мемлекеттің мүддесін білдіретін талап арыз бойын-
ша олардың орналасқан жері туралы мəліметтер болмаған кезде жауап 
берушілерді іздеуді жүзеге асыру;

6) Қазақстан Республикасының заңнамасымен осы органның жүргізуіне жа-
татын қылмыстық құқық бұзушылықтарға қарсы күрес мəселесі бойынша шет 
мемлекеттердің тиісті органдарымен өзара іс-қимылда болу жəне өз өкілетті 
шегінде халықаралық ұйымдардың қызметіне қатысу;

7) Қазақстан Республикасының экономикалық қауіпсіздігін қамтамасыз ету 
бойынша басқа мемлекеттік органдармен өзара іс-қимылда болу;

 8) Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген өзге де өкілет-
тіктерді жүзеге асыру.

 15. Департаменттің құқықтары мен міндеттері:
 Құқықтары:
 1) Қазақстан Республикасында қылмысқа қарсы күрес бағдарламаларын 

əзірлеуге жəне іске асыруға қатысу;
 2) Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген тертіппен 

криминалистік зерттеулер жүргізу;
 3) əкімшілік құқық бұзушылықтар туралы істерді хаттамаға түсіру жəне 

қарау, əкімшілік ұстауды жүзеге асыру, сондай-ақ Қазақстан Республикасының 
Əкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінде көзделген басқа да шараларды 
қолдану;

 4) құқық бұзушылық жасаған адамдарды Қазақстан Республикасының 
заңнамасына сəйкес ұстау жəне Қазақстан Республикасының қаржы мони-
торингі немесе өзге органдарының қызметтік үй-жайларына жеткізу;

 5) Қазақстан Республикасының қылмыстық-процестік заңнамасына жəне 
Қазақстан Республикасының əкімшілік құқық бұзушылық туралы заңнамасына 
сəйкес құжаттарды, тауарларды, заттарды немесе өзге де мүлікті алып қою, 
тінту жасау немесе алу;

 6) Қазақстан Республикасының заңнамалық актілеріне сəйкес құжаттау, 
дыбыс-, бейнежазба, кино-, суретке түсіру, көшірме бедер жасау, баспатаңба, 
жоспарлар, схемалар жəне ақпаратты түсіріп алудың өзге де тəсілдерін жүргізу;

 7) Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес қаржы мониторингі ор-
гандарына жүктелген функцияларды орындау үшін қаруды, арнайы техникалық 
жəне өзге де құралдарды қоса тауарлар сатып алу;

 8) дене күшін, оның ішінде күрестің жауынгерлік тəсілдерін қолдану;
 9) Қазақстан Республикасының жедел-іздестіру қызметі туралы заңна-

масына сəйкес жедел-іздестіру қызметін жүзеге асыру;
 10) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тəртіппен 

атыс қаруы мен өзге де қаруды жəне арнайы құралдарды алып жүру, сақтау 
жəне қолдану;

 11) Қазақстан Республикасының қылмыстық-процестік заңнамасына сəйкес 
өкілеттіктерді жүзеге асыру;

 12) іс жүргізуде бар материалдар мен қылмыстық істер бойынша құжат-
тарға, материалдарға, статистикалық ақпаратқа жəне өзге мəліметтерге қол 
жеткізу, сондай-ақ ұйымдардың басшылары мен басқа да лауазымды тұл-
ғаларынан, жеке тұлғалардан оларды беруді талап ету, олардың көшірмелерін 
түсіру, түсініктемелер алу;

 13) Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген тəртіппен тиісті 
уақытша ұстау изоляторларын, тергеу изоляторларын пайдалану;

 14) іс жүргізуде бар қылмыстық істер бойынша шақыртуға келуден жал-
тарып жүрген адамдарды күштеп əкелу;

 15) ұсталғандарды жəне қамауға алынған өзге де адамдарды айдау;
 16) Қазақстан Республикасының Қылмыстық-процестік кодексіне сəйкес 

ұсыныс енгізу;
 17) Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген тəртіппен 

жəне халықаралық шарттарының ережелеріне сəйкес Департаменттің негізгі 
міндеттері мен функцияларын іске асыруға қажетті ақпаратты, құжаттарды, 
сондай-ақ өзге де мəліметтерді сұрату жəне алу;

 18) Департамент қызметкерлеріне даярлауды, қайта даярлауды жəне 
біліктілігін арттыруды жүзеге асыру;

 Міндеттері:
 19) өз қызметі процесінде алынған қызметтік, коммерциялық, банктік не-

месе заңмен қорғалатын өзге де құпияны құрайтын ақпаратты, мəліметтер мен 
құжаттарды сақтаудың, қорғаудың тиісті режимін жəне сақталуын қамтамасыз 
етуге;

 20) қаржы мониторингін жүзеге асыру процесінде адамның жəне азамат-
тың, заңды тұлғалардың жəне мемлекеттің құқықтары мен заңды мүдделерінің 
сақталуын қамтамасыз етуге;

 21) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тəртіппен жəне 
мерзімде қаржы мониторингі органының жəне (немесе) қаржы мониторингі 
органы лауазымды тұлғаларының əрекеттеріне (əрекетсіздігіне) шағымдарды 
қарау;

 22) Қазақстан Республикасының Қылмыстық-процестік кодексінде көзделген 
тəртіппен Қазақстан Республикасының Заңдарымен осы органның жүргізуіне 
жатқызылған қылмыстық құқық бұзушылықтар туралы істер бойынша сотқа 
дейінгі тергеп-тексеруді жүзеге асыру;

 23) өз құзыреті шегінде құқық бұзушылықтардың алдын алу, жолын кесу 
жəне анықтау жөнінде жұмыс жүргізу;

 24) Қазақстан Республикасының Қылмыстық-процестік кодексінде, сондай-
ақ «Жедел-iздестiру қызметі туралы» Қазақстан Республикасының Заңында 
белгіленген міндеттерді орындау;

 25) Қазақстан Республикасының заңдарына сəйкес қарауға жатқызылған 
қылмыстық құқық бұзушылықтардың алдын алу, анықтау, жолын кесу, ашу 
жəне тергеп-тексеру бойынша шаралар қабылдау;

 26) Қазақстан Республикасының əкімшілік құқық бұзушылық туралы 
заңнамасында белгіленген тəртіппен əкімшілік жауапкершілікке тарту;

 27) Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес қаржы мониторингі 
органдарының қызметіне, қаржы мониторингі органдарының лауазымды 
тұлға ларына жəне олардың отбасы мүшелеріне қатысты құқыққа қайшы 
əрекеттерден қорғауды қамтамасыз ету;

 28) жасалған немесе жасалуға əзірленіп жатқан қылмыстық құқық 
бұзушылықтар туралы өтініштер мен хабарларды қабылдау, тіркеу жəне 
қарау, олардың жолын кесу, ашу, сондай-ақ қылмыс жасаған адамдарды 
ұстау жəне қоғамға қауіпті салдарларға жол бермеу жөнінде дер кезінде ша-
ралар қабылдау;

 29) Қазақстан Республикасының заңнамасында осы органның жүргізуіне 
жататынқылмыстық құқық бұзушылықтар келтірген мүліктік зиянның орнын 
толтыруды қамтамасыз ету үшін құзыреті шегінде шаралар қабылдау;

 30) қылмыстық процеске қатысушы адамдарды мемлекеттік қорғау 
жөніндегі заңнамалық актілерде көзделген шараларды қабылдау;

 31) заңнамада белгіленген тəртіппен негізгі функциялар мен міндеттерді 
іске асыру үшін Комитетке қажетті ақпарат ұсыну;

 32) Қазақстан Республикасының заннамасында көзделген өзге де құқықтар 
мен міндеттерді жүзеге асыру.

3-бөлім. Департаменттің қызметін ұйымдастыру
 16. Департаментке басшылықты Департаментке жүктелген міндеттердің 

орындалуына жəне оның функцияларын жүзеге асыруға дербес жауапты бо-
латын Департамент басшысы жүзеге асырады.

 17. Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес Департамент бас-
шысы қызметке тағайындалады жəне қызметтен босатылады.

 18. Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес Департамент 
басшысының қызметке тағайындалатын жəне қызметтен босатылатын орын-
басары болады.

 19. Департамент басшысының өкілеттігі:
 1) Департамент құрылымдық бөлімшелерінің қызметкерлері мен 

қызметшілерінің мiндеттерi мен өкiлеттiктерiн айқындайды;
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(Жалғасы. Басы 26-бетте) 

(Жалғасы 28-бетте) 

 2) Департаменттің штат санының лимиті шегінде Департаменттің штат 
кестесі бойынша Комитетке ұсыныс енгізеді.

 3) Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес:
 Департаменттің қызметкерлері мен қызметшілерін;
 басқарма басшыларын лауазымға тағайындайды жəне лауазымнан 

босатады.
 4) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тəртіппен 

тəртіптік жауапкершілік шараларын қабылдайды;
 5) Департаменттің құрылымдық бөлiмшелерi туралы ережелердi бекiтедi;
 6) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тəртіппен 

Департаменттің қызметкерлері мен қызметшілерінеіссапар, еңбек демалысын 
беру, материалдық көмек көрсету, даярлау (қайта даярлау), біліктілігін артты-
ру, марапаттау, үстемеақы жəне сыйақы төлеу туралы мəселелерді шешеді;

 7) сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл бойынша дербес жауаптылықта 
болады;

 8) Комитетке берілетін ақпараттардың дұрыстығына дербес жауаптылықта 
болады;

 9) өз құзыреті шегінде Департаменттің актілеріне қол қояды;
 10) барлық мемлекеттік органдарда жəне өзге де ұйымдарда Департаментті 

білдіреді;
 11) Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген өзге де өкілеттік-

терді жүзеге асырады.
 Департаменттің басшысы болмаған кезеңде оның өкілеттіктерін орындауды 

Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес оны алмастыратын тұлға 
жүзеге асырады.

4-бөлім. Департаменттің мүлкі
 20. Заңнамада көзделген жағдайларда Департаменттің жедел басқару 

құқығында оқшауланған мүлкі болады.
 Департамент мүлкі оған меншік иесі берген мүліктің, сондай-ақ Қазақстан 

Республикасының заңнамасында тыйым салынбаған өз қызметі нəтижесінде 
сатып алынған мүлік (ақша кірістерді қоса алғанда) жəне өзге де көздер 
есебінен қалыптастырылады.

 21. Департаментке бекітілген мүлік республикалық меншікке жатады.
 22. Егер заңнамада өзгеше белгіленбесе, Департаменттің өзіне бекітілген 

мүлікті жəне қаржыландыру жоспары бойынша өзіне бөлінген қаражат есебінен 
сатып алынған мүлікті өзбетімен иеліктен шығаруға немесе оған өзгедей 
тəсілмен билік етуге құқығы жоқ.

5-бөлім. Департаментті қайта ұйымдастыру жəне тарату
 23. Департаментті қайта ұйымдастыру жəне тарату Қазақстан Республика-

сының заңнамасына сəйкес жүзеге асырылады.

  Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Қаржы мониторингі 
комитеті Төрағасының 2019 жылғы 29 қаңтардағы № П-6 бұйрығына 

8-қосымша

  Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Қаржы мониторингі 
комитеті Төрағасының 2019 жылғы 16 қаңтардағы № П-3 бұйрығына 

8-қосымша

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Қаржы мониторингі 
комитетінің Қарағанды облысы бойынша Экономикалық тергеу 

департаменті туралы ережесі

1-бөлім. Жалпы ережелер
 1. Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Қаржы мониторингі коми-

тетінің Қарағанды облысы бойынша Экономикалық тергеу департаменті (бұдан 
əрі – Департамент) Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес осы 
органның жүргізуіне жататын қылмыстық жəне əкімшілік құқық бұзушылық-
тардың алдын алу, анықтау, жолын кесу, ашу жəне тергеу бойынша жəне 
Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес өзге де функцияларды 
орындауға уəкілеттік берілген Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі 
Қаржы мониторингі комитетінің (бұдан əрі – Комитет) аумақтық органы болып 
табылады.

 2. Департамент өз қызметiн Қазақстан Республикасының Конституцияс
ына жəне заңдарына, Қазақстан Республикасының Президенті мен Үкiметі 
актілерiне, өзге де нормативтік құқықтық актілерге, сондай-ақ осы Ережеге 
сəйкес жүзеге асырады.

 3. Департамент мемлекеттiк мекеме ұйымдастыру-құқықтық нысанындағы 
заңды тұлға болып табылады, қазақ тiлінде өз атауы бар мөрi мен мөртаң-
балары, белгiленген үлгiдегі бланкілерi, сондай-ақ Қазақстан Республикасының 
заңнамасына сəйкесқазынашылық органдарында шоттары болады.

 4. Департамент азаматтық-құқықтық қатынастарға өз атынан түседi.
 5. Егер заңнамаға сəйкесДепартаментке уəкілеттік берілген болса, мем-

лекеттің атынан азаматтық-құқықтық қатынастардың тарапы болуға құқығы бар.
 6. Департамент өз құзыретінің мəселелері бойынша заңнамада белгіленген 

тəртіптпен Департамент басшысының бұйрықтарында жəне Қазақстан Респуб-
ликасының заңнамасында көзделген басқа да актілермен ресімделетін шешім-
дер қабылдайды.

 7. Департаменттің құрылымы мен штат санының лимиті қолданыстағы 
заңнамаға сəйкес бекітіледі.

 8. Департаменттің заңды мекенжайы: 100012, Қазақстан Республикасы, 
Қарағанды облысы, Қарағанды қаласы, Б. Хмельницкий көшесі, 14.

 9. Мемлекеттік органның толық атауы – «Қазақстан Республикасы Қаржы 
министрлігі Қаржы мониторингі комитетінің Қарағанды облысы бойынша 
экономикалық тергеу департаменті» республикалық мемлекеттік мекемесі.

 10. Осы Ереже Департаменттiң құрылтай құжаты болып табылады.
 11. Департаменттің қызметiн қаржыландыру республикалық бюджеттен 

жүзеге асырылады.
 12. Департаментке кəсiпкерлiк субъектiлермен Департаменттің функци-

ялары болып табылатын мiндеттердi орындау мəнiне шарттық қатынастарға 
түсуге тыйым салынады.

 Егер Департаментке заңнамалық актілермен кірістер əкелетін қызметті 
жүзеге асыру құқығы берілсе, онда осы қызметтен алынған табыс мемлекеттік 
бюджеттің кірісіне жіберіледі.

2-бөлім. Комитеттің негізгі мiндеттерi, функциялары,
құқықтары менміндеттері

 13. Департаменттің міндеттері:
 1) Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес осы органның жүргі-

зуіне жататын қылмыстық жəне əкімшілік құқық бұзушылықтардың алдын алу, 
анықтау, жолын кесу, ашу жəне тергеу;

 2) Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген өзге де міндет-
терді орындау.

 14. Департаменттің функциялары:
 1) Қазақстан Республикасының жедел-іздестіру қызметі туралы заңнама-

сына сəйкес жедел-іздестіру қызметін жүзеге асыру;
 2) Қазақстан Республикасының заңнамасымен осы органның жүргізуіне 

жататын қылмыстық құқық бұзушылықтардың алдын алу, анықтау, жолын 
кесу, ашу жəне тергеу;

 3) Қазақстан Республикасының заңнамасымен осы органның жүргізуіне 
жататын қылмыстық құқық бұзушылықтарға қарсы күрес нысандарын жəне 
əдістерін жетілдіру;

 4) жедел-іздестіру қызметін, анықтау жəне алдын ала тергеуді жүзеге асы-
ру, жедел-іздестіру, əкімшілік, тергеу қызметі практикасын талдау жəне қаржы 
мониторингі органдарын анықтау, республикадағы жедел жағдай болжамын 
жасау, қаржы мониторингі органының араласуын талап ететін мəселелер бой-
ынша жедел ден қою шараларын қабылдау;

 5) мемлекеттік кірістер органының жүргізуіне жататын қылмыстық істер 
жəне əкімшілік құқық бұзушылық туралы істер бойынша адамдарды жəне 
сот қаулысы бойынша мемлекеттің мүддесін білдіретін талап арыз бойын-
ша олардың орналасқан жері туралы мəліметтер болмаған кезде жауап 
берушілерді іздеуді жүзеге асыру;

 6) Қазақстан Республикасының заңнамасымен осы органның жүргізуіне 
жататын қылмыстық құқық бұзушылықтарға қарсы күрес мəселесі бойынша шет 
мемлекеттердің тиісті органдарымен өзара іс-қимылда болу жəне өз өкілетті 
шегінде халықаралық ұйымдардың қызметіне қатысу;

 7) Қазақстан Республикасының экономикалық қауіпсіздігін қамтамасыз ету 
бойынша басқа мемлекеттік органдармен өзара іс-қимылда болу;

 8) Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген өзге де 
өкілеттіктерді жүзеге асыру.

 15. Департаменттің құқықтары мен міндеттері:

 Құқықтары:
 1) Қазақстан Республикасында қылмысқа қарсы күрес бағдарламаларын 

əзірлеуге жəне іске асыруға қатысу;
 2) Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген тертіппен 

криминалистік зерттеулер жүргізу;
 3) əкімшілік құқық бұзушылықтар туралы істерді хаттамаға түсіру жəне 

қарау, əкімшілік ұстауды жүзеге асыру, сондай-ақ Қазақстан Республикасының 
Əкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінде көзделген басқа да шараларды 
қолдану;

 4) құқық бұзушылық жасаған адамдарды Қазақстан Республикасының 
заңнамасына сəйкес ұстау жəне Қазақстан Республикасының қаржы мони-
торингі немесе өзге органдарының қызметтік үй-жайларына жеткізу;

 5) Қазақстан Республикасының қылмыстық-процестік заңнамасына жəне 
Қазақстан Республикасының əкімшілік құқық бұзушылық туралы заңнамасына 
сəйкес құжаттарды, тауарларды, заттарды немесе өзге де мүлікті алып қою, 
тінту жасау немесе алу;

 6) Қазақстан Республикасының заңнамалық актілеріне сəйкес құжаттау, 
дыбыс-, бейнежазба, кино-, суретке түсіру, көшірме бедер жасау, баспатаңба, 
жоспарлар, схемалар жəне ақпаратты түсіріп алудың өзге де тəсілдерін жүргізу;

 7) Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес қаржы мониторингі ор-
гандарына жүктелген функцияларды орындау үшін қаруды, арнайы техникалық 
жəне өзге де құралдарды қоса тауарлар сатып алу;

 8) дене күшін, оның ішінде күрестің жауынгерлік тəсілдерін қолдану;
 9) Қазақстан Республикасының жедел-іздестіру қызметі туралы заңна-

масына сəйкес жедел-іздестіру қызметін жүзеге асыру;
 10) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тəртіппен 

атыс қаруы мен өзге де қаруды жəне арнайы құралдарды алып жүру, сақтау 
жəне қолдану;

 11) Қазақстан Республикасының қылмыстық-процестік заңнамасына сəйкес 
өкілеттіктерді жүзеге асыру;

 12) іс жүргізуде бар материалдар мен қылмыстық істер бойынша құжат-
тарға, материалдарға, статистикалық ақпаратқа жəне өзге мəліметтерге қол 
жеткізу, сондай-ақ ұйымдардың басшылары мен басқа да лауазымды тұлға-
ларынан, жеке тұлғалардан оларды беруді талап ету, олардың көшірмелерін 
түсіру, түсініктемелер алу;

 13) Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген тəртіппен тиісті 
уақытша ұстау изоляторларын, тергеу изоляторларын пайдалану;

 14) іс жүргізуде бар қылмыстық істер бойынша шақыртуға келуден жал-
тарып жүрген адамдарды күштеп əкелу;

 15) ұсталғандарды жəне қамауға алынған өзге де адамдарды айдау;
 16) Қазақстан Республикасының Қылмыстық-процестік кодексіне сəйкес 

ұсыныс енгізу;
 17) Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген тəртіппен 

жəне халықаралық шарттарының ережелеріне сəйкес Департаменттің негізгі 
міндеттері мен функцияларын іске асыруға қажетті ақпаратты, құжаттарды, 
сондай-ақ өзге де мəліметтерді сұрату жəне алу;

 18) Департамент қызметкерлеріне даярлауды, қайта даярлауды жəне 
біліктілігін арттыруды жүзеге асыру;

 Міндеттері:
 19) өз қызметі процесінде алынған қызметтік, коммерциялық, банктік не-

месе заңмен қорғалатын өзге де құпияны құрайтын ақпаратты, мəліметтер мен 
құжаттарды сақтаудың, қорғаудың тиісті режимін жəне сақталуын қамтамасыз 
етуге;

 20) қаржы мониторингін жүзеге асыру процесінде адамның жəне азамат-
тың, заңды тұлғалардың жəне мемлекеттің құқықтары мен заңды мүдделерінің 
сақталуын қамтамасыз етуге;

 21) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тəртіппен жəне 
мерзімде қаржы мониторингі органының жəне (немесе) қаржы мониторингі 
органы лауазымды тұлғаларының əрекеттеріне (əрекетсіздігіне) шағымдарды 
қарау;

 22) Қазақстан Республикасының Қылмыстық-процестік кодексінде көзделген 
тəртіппен Қазақстан Республикасының Заңдарымен осы органның жүргізуіне 
жатқызылған қылмыстық құқық бұзушылықтар туралы істер бойынша сотқа 
дейінгі тергеп-тексеруді жүзеге асыру;

 23) өз құзыреті шегінде құқық бұзушылықтардың алдын алу, жолын кесу 
жəне анықтау жөнінде жұмыс жүргізу;

 24) Қазақстан Республикасының Қылмыстық-процестік кодексінде, сондай-
ақ «Жедел-iздестiру қызметі туралы» Қазақстан Республикасының Заңында 
белгіленген міндеттерді орындау;

 25) Қазақстан Республикасының заңдарына сəйкес қарауға жатқызылған 
қылмыстық құқық бұзушылықтардың алдын алу, анықтау, жолын кесу, ашу 
жəне тергеп-тексеру бойынша шаралар қабылдау;

 26) Қазақстан Республикасының əкімшілік құқық бұзушылық туралы 
заңнамасында белгіленген тəртіппен əкімшілік жауапкершілікке тарту;

 27) Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес қаржы мониторингі 
органдарының қызметіне, қаржы мониторингі органдарының лауазымды 
тұлғаларына жəне олардың отбасы мүшелеріне қатысты құқыққа қайшы 
əрекеттерден қорғауды қамтамасыз ету;

 28) жасалған немесе жасалуға əзірленіп жатқан қылмыстық құқық бұзу-
шылықтар туралы өтініштер мен хабарларды қабылдау, тіркеу жəне қарау, 
олардың жолын кесу, ашу, сондай-ақ қылмыс жасаған адамдарды ұстау 
жəне қо ғамға қауіпті салдарларға жол бермеу жөнінде дер кезінде шаралар 
қабылдау;

 29) Қазақстан Республикасының заңнамасында осы органның жүргізуіне 
жататынқылмыстық құқық бұзушылықтар келтірген мүліктік зиянның орнын 
толтыруды қамтамасыз ету үшін құзыреті шегінде шаралар қабылдау;

 30) қылмыстық процеске қатысушы адамдарды мемлекеттік қорғау 
жөніндегі заңнамалық актілерде көзделген шараларды қабылдау;

 31) заңнамада белгіленген тəртіппен негізгі функциялар мен міндеттерді 
іске асыру үшін Комитетке қажетті ақпарат ұсыну;

 32) Қазақстан Республикасының заннамасында көзделген өзге де құқықтар 
мен міндеттерді жүзеге асыру.

3-бөлім. Департаменттің қызметін ұйымдастыру
 16. Департаментке басшылықты Департаментке жүктелген міндеттердің 

орындалуына жəне оның функцияларын жүзеге асыруға дербес жауапты бо-
латын Департамент басшысы жүзеге асырады.

 17. Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес Департамент бас-
шысы қызметке тағайындалады жəне қызметтен босатылады.

 18. Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес Департамент 
басшысының қызметке тағайындалатын жəне қызметтен босатылатын орын-
басары болады.

 19. Департамент басшысының өкілеттігі:
 1) Департамент құрылымдық бөлімшелерінің қызметкерлері мен 

қызметшілерінің мiндеттерi мен өкiлеттiктерiн айқындайды;
 2) Департаменттің штат санының лимиті шегінде Департаменттің штат 

кестесі бойынша Комитетке ұсыныс енгізеді.
 3) Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес:
 Департаменттің қызметкерлері мен қызметшілерін;
 басқарма басшыларын лауазымға тағайындайды жəне лауазымнан 

босатады.
 4) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тəртіппен 

тəртіптік жауапкершілік шараларын қабылдайды;
 5) Департаменттің құрылымдық бөлiмшелерi туралы ережелердi бекiтедi;
 6) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тəртіппен 

Департаменттің қызметкерлері мен қызметшілерінеіссапар, еңбек демалысын 
беру, материалдық көмек көрсету, даярлау (қайта даярлау), біліктілігін артты-
ру, марапаттау, үстемеақы жəне сыйақы төлеу туралы мəселелерді шешеді;

 7) сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл бойынша дербес жауаптылықта 
болады;

 8) Комитетке берілетін ақпараттардың дұрыстығына дербес жауаптылықта 
болады;

 9) өз құзыреті шегінде Департаменттің актілеріне қол қояды;
 10) барлық мемлекеттік органдарда жəне өзге де ұйымдарда Департаментті 

білдіреді;
 11) Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген өзге де өкілет-

тіктерді жүзеге асырады.
 Департаменттің басшысы болмаған кезеңде оның өкілеттіктерін орындауды 

Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес оны алмастыратын тұлға 
жүзеге асырады.

4-бөлім. Департаменттің мүлкі
 20. Заңнамада көзделген жағдайларда Департаменттің жедел басқару 

құқығында оқшауланған мүлкі болады.
 Департамент мүлкі оған меншік иесі берген мүліктің, сондай-ақ Қазақстан 

Республикасының заңнамасында тыйым салынбаған өз қызметі нəтижесінде 
сатып алынған мүлік (ақша кірістерді қоса алғанда) жəне өзге де көздер 
есебінен қалыптастырылады.

 21. Департаментке бекітілген мүлік республикалық меншікке жатады.
 22. Егер заңнамада өзгеше белгіленбесе, Департаменттің өзіне бекітілген 

мүлікті жəне қаржыландыру жоспары бойынша өзіне бөлінген қаражат есебінен 
сатып алынған мүлікті өзбетімен иеліктен шығаруға немесе оған өзгедей 
тəсілмен билік етуге құқығы жоқ.

5-бөлім. Департаментті қайта ұйымдастыру жəне тарату
 23. Департаментті қайта ұйымдастыру жəне тарату Қазақстан Республика-

сының заңнамасына сəйкес жүзеге асырылады.

  Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Қаржы мониторингі 
комитеті Төрағасының 2019 жылғы 29 қаңтардағы № П-6 бұйрығына 

9-қосымша

  Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Қаржы мониторингі 
комитеті Төрағасының 2019 жылғы 16 қаңтардағы № П-3 бұйрығына 

9-қосымша

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Қаржы мониторингі 
комитетінің Қостанай облысы бойынша Экономикалық тергеу 

департаменті туралы ережесі

1-бөлім. Жалпы ережелер
 1. Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Қаржы мониторингі 

комитетінің Қостанай облысы бойынша Экономикалық тергеу департаменті 
(бұдан əрі – Департамент) Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес 
осы органның жүргізуіне жататын қылмыстық жəне əкімшілік құқық бұзушы-
лықтардың алдын алу, анықтау, жолын кесу, ашу жəне тергеу бойынша жəне 
Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес өзге де функцияларды 
орындауға уəкілеттік берілген Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі 
Қаржы мониторингі комитетінің (бұдан əрі – Комитет) аумақтық органы болып 
табылады.

 2. Департамент өз қызметiн Қазақстан Республикасының Конституцияс
ына жəне заңдарына, Қазақстан Республикасының Президенті мен Үкiметі 
актілерiне, өзге де нормативтік құқықтық актілерге, сондай-ақ осы Ережеге 
сəйкес жүзеге асырады.

 3. Департамент мемлекеттiк мекеме ұйымдастыру-құқықтық нысанындағы 
заңды тұлға болып табылады, қазақ тiлінде өз атауы бар мөрi мен мөртаң-
балары, белгiленген үлгiдегі бланкілерi, сондай-ақ Қазақстан Республикасының 
заңнамасына сəйкесқазынашылық органдарында шоттары болады.

 4. Департамент азаматтық-құқықтық қатынастарға өз атынан түседi.
 5. Егер заңнамаға сəйкесДепартаментке уəкілеттік берілген болса, мемле-

кеттің атынан азаматтық-құқықтық қатынастардың тарапы болуға құқығы бар.
 6. Департамент өз құзыретінің мəселелері бойынша заңнамада белгіленген 

тəртіптпен Департамент басшысының бұйрықтарында жəне Қазақстан 
Республикасының заңнамасында көзделген басқа да актілермен ресімделетін 
шешімдер қабылдайды.

 7. Департаменттің құрылымы мен штат санының лимиті қолданыстағы 
заңнамаға сəйкес бекітіледі.

 8. Департаменттің заңды мекенжайы: 110003, Қазақстан Республикасы, 
Қостанай облысы, Қостанай қаласы, Б. Майлин көшесі, 2А.

 9. Мемлекеттік органның толық атауы – «Қазақстан Республикасы Қаржы 
министрлігі Қаржы мониторингі комитетінің Қостанай облысы бойынша 
экономикалық тергеу департаменті» республикалық мемлекеттік мекемесі.

 10. Осы Ереже Департаменттiң құрылтай құжаты болып табылады.
 11. Департаменттің қызметiн қаржыландыру республикалық бюджеттен 

жүзеге асырылады.
 12. Департаментке кəсiпкерлiк субъектiлермен Департаменттің функци-

ялары болып табылатын мiндеттердi орындау мəнiне шарттық қатынастарға 
түсуге тыйым салынады.

 Егер Департаментке заңнамалық актілермен кірістер əкелетін қызметті 
жүзеге асыру құқығы берілсе, онда осы қызметтен алынған табыс мемлекеттік 
бюджеттің кірісіне жіберіледі.

2-бөлім. Комитеттің негізгі мiндеттерi, функциялары, құқықтары 
менміндеттері

 13. Департаменттің міндеттері:
 1) Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес осы органның жүргі-

зуіне жататын қылмыстық жəне əкімшілік құқық бұзушылықтардың алдын алу, 
анықтау, жолын кесу, ашу жəне тергеу;

 2) Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген өзге де міндет-
терді орындау.

 14. Департаменттің функциялары:
 1) Қазақстан Республикасының жедел-іздестіру қызметі туралы заңнама-

сына сəйкес жедел-іздестіру қызметін жүзеге асыру;
 2) Қазақстан Республикасының заңнамасымен осы органның жүргізуіне 

жататын қылмыстық құқық бұзушылықтардың алдын алу, анықтау, жолын 
кесу, ашу жəне тергеу;

 3) Қазақстан Республикасының заңнамасымен осы органның жүргізуіне 
жататын қылмыстық құқық бұзушылықтарға қарсы күрес нысандарын жəне 
əдістерін жетілдіру;

 4) жедел-іздестіру қызметін, анықтау жəне алдын ала тергеуді жүзеге асы-
ру, жедел-іздестіру, əкімшілік, тергеу қызметі практикасын талдау жəне қаржы 
мониторингі органдарын анықтау, республикадағы жедел жағдай болжамын 
жасау, қаржы мониторингі органының араласуын талап ететін мəселелер бой-
ынша жедел ден қою шараларын қабылдау;

 5) мемлекеттік кірістер органының жүргізуіне жататын қылмыстық істер 
жəне əкімшілік құқық бұзушылық туралы істер бойынша адамдарды жəне 
сот қаулысы бойынша мемлекеттің мүддесін білдіретін талап арыз бойын-
ша олардың орналасқан жері туралы мəліметтер болмаған кезде жауап 
берушілерді іздеуді жүзеге асыру;

 6) Қазақстан Республикасының заңнамасымен осы органның жүргізуіне 
жататын қылмыстық құқық бұзушылықтарға қарсы күрес мəселесі бойынша шет 
мемлекеттердің тиісті органдарымен өзара іс-қимылда болу жəне өз өкілетті 
шегінде халықаралық ұйымдардың қызметіне қатысу;

 7) Қазақстан Республикасының экономикалық қауіпсіздігін қамтамасыз ету 
бойынша басқа мемлекеттік органдармен өзара іс-қимылда болу;

 8) Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген өзге де өкілет-
тіктерді жүзеге асыру.

 15. Департаменттің құқықтары мен міндеттері:
 Құқықтары:
 1) Қазақстан Республикасында қылмысқа қарсы күрес бағдарламаларын 

əзірлеуге жəне іске асыруға қатысу;
 2) Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген тертіппен крими-

налистік зерттеулер жүргізу;
 3) əкімшілік құқық бұзушылықтар туралы істерді хаттамаға түсіру жəне 

қарау, əкімшілік ұстауды жүзеге асыру, сондай-ақ Қазақстан Республикасының 
Əкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінде көзделген басқа да шараларды 
қолдану;

 4) құқық бұзушылық жасаған адамдарды Қазақстан Республикасының 
заңнамасына сəйкес ұстау жəне Қазақстан Республикасының қаржы мони-
торингі немесе өзге органдарының қызметтік үй-жайларына жеткізу;

 5) Қазақстан Республикасының қылмыстық-процестік заңнамасына жəне 
Қазақстан Республикасының əкімшілік құқық бұзушылық туралы заңнамасына 
сəйкес құжаттарды, тауарларды, заттарды немесе өзге де мүлікті алып қою, 
тінту жасау немесе алу;

 6) Қазақстан Республикасының заңнамалық актілеріне сəйкес құжаттау, 
дыбыс-, бейнежазба, кино-, суретке түсіру, көшірме бедер жасау, баспатаңба, 
жоспарлар, схемалар жəне ақпаратты түсіріп алудың өзге де тəсілдерін жүргізу;

 7) Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес қаржы мониторингі ор-
гандарына жүктелген функцияларды орындау үшін қаруды, арнайы техникалық 
жəне өзге де құралдарды қоса тауарлар сатып алу;

 8) дене күшін, оның ішінде күрестің жауынгерлік тəсілдерін қолдану;
 9) Қазақстан Республикасының жедел-іздестіру қызметі туралы заңна-

масына сəйкес жедел-іздестіру қызметін жүзеге асыру;
 10) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тəртіппен 

атыс қаруы мен өзге де қаруды жəне арнайы құралдарды алып жүру, сақтау 
жəне қолдану;

 11) Қазақстан Республикасының қылмыстық-процестік заңнамасына сəйкес 
өкілеттіктерді жүзеге асыру;
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 12) іс жүргізуде бар материалдар мен қылмыстық істер бойынша құжат-
тарға, материалдарға, статистикалық ақпаратқа жəне өзге мəліметтерге қол 
жеткізу, сондай-ақ ұйымдардың басшылары мен басқа да лауазымды тұл-
ғаларынан, жеке тұлғалардан оларды беруді талап ету, олардың көшірмелерін 
түсіру, түсініктемелер алу;

 13) Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген тəртіппен тиісті 
уақытша ұстау изоляторларын, тергеу изоляторларын пайдалану;

 14) іс жүргізуде бар қылмыстық істер бойынша шақыртуға келуден жал-
тарып жүрген адамдарды күштеп əкелу;

 15) ұсталғандарды жəне қамауға алынған өзге де адамдарды айдау;
 16) Қазақстан Республикасының Қылмыстық-процестік кодексіне сəйкес 

ұсыныс енгізу;
 17) Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген тəртіппен 

жəне халықаралық шарттарының ережелеріне сəйкес Департаменттің негізгі 
міндеттері мен функцияларын іске асыруға қажетті ақпаратты, құжаттарды, 
сондай-ақ өзге де мəліметтерді сұрату жəне алу;

 18) Департамент қызметкерлеріне даярлауды, қайта даярлауды жəне 
біліктілігін арттыруды жүзеге асыру;

 Міндеттері:
 19) өз қызметі процесінде алынған қызметтік, коммерциялық, банктік не-

месе заңмен қорғалатын өзге де құпияны құрайтын ақпаратты, мəліметтер мен 
құжаттарды сақтаудың, қорғаудың тиісті режимін жəне сақталуын қамтамасыз 
етуге;

 20) қаржы мониторингін жүзеге асыру процесінде адамның жəне азамат-
тың, заңды тұлғалардың жəне мемлекеттің құқықтары мен заңды мүдделерінің 
сақталуын қамтамасыз етуге;

 21) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тəртіппен жəне 
мерзімде қаржы мониторингі органының жəне (немесе) қаржы мониторингі 
органы лауазымды тұлғаларының əрекеттеріне (əрекетсіздігіне) шағымдарды 
қарау;

 22) Қазақстан Республикасының Қылмыстық-процестік кодексінде көзделген 
тəртіппен Қазақстан Республикасының Заңдарымен осы органның жүргізуіне 
жатқызылған қылмыстық құқық бұзушылықтар туралы істер бойынша сотқа 
дейінгі тергеп-тексеруді жүзеге асыру;

 23) өз құзыреті шегінде құқық бұзушылықтардың алдын алу, жолын кесу 
жəне анықтау жөнінде жұмыс жүргізу;

 24) Қазақстан Республикасының Қылмыстық-процестік кодексінде, сондай-
ақ «Жедел-iздестiру қызметі туралы» Қазақстан Республикасының Заңында 
белгіленген міндеттерді орындау;

 25) Қазақстан Республикасының заңдарына сəйкес қарауға жатқызылған 
қылмыстық құқық бұзушылықтардың алдын алу, анықтау, жолын кесу, ашу 
жəне тергеп-тексеру бойынша шаралар қабылдау;

 26) Қазақстан Республикасының əкімшілік құқық бұзушылық туралы 
заңнамасында белгіленген тəртіппен əкімшілік жауапкершілікке тарту;

 27) Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес қаржы мониторингі 
органдарының қызметіне, қаржы мониторингі органдарының лауазымды 
тұлғаларына жəне олардың отбасы мүшелеріне қатысты құқыққа қайшы 
əрекеттерден қорғауды қамтамасыз ету;

 28) жасалған немесе жасалуға əзірленіп жатқан қылмыстық құқық бұзу-
шылықтар туралы өтініштер мен хабарларды қабылдау, тіркеу жəне қарау, 
олар дың жолын кесу, ашу, сондай-ақ қылмыс жасаған адамдарды ұстау 
жəне қоғамға қауіпті салдарларға жол бермеу жөнінде дер кезінде шаралар 
қабылдау;

 29) Қазақстан Республикасының заңнамасында осы органның жүргізуіне 
жататынқылмыстық құқық бұзушылықтар келтірген мүліктік зиянның орнын 
толтыруды қамтамасыз ету үшін құзыреті шегінде шаралар қабылдау;

 30) қылмыстық процеске қатысушы адамдарды мемлекеттік қорғау 
жөніндегі заңнамалық актілерде көзделген шараларды қабылдау;

 31) заңнамада белгіленген тəртіппен негізгі функциялар мен міндеттерді 
іске асыру үшін Комитетке қажетті ақпарат ұсыну;

 32) Қазақстан Республикасының заннамасында көзделген өзге де құқықтар 
мен міндеттерді жүзеге асыру.

3-бөлім. Департаменттің қызметін ұйымдастыру
 16. Департаментке басшылықты Департаментке жүктелген міндеттердің 

орындалуына жəне оның функцияларын жүзеге асыруға дербес жауапты бо-
латын Департамент басшысы жүзеге асырады.

 17. Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес Департамент бас-
шысы қызметке тағайындалады жəне қызметтен босатылады.

 18. Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес Департамент 
басшысының қызметке тағайындалатын жəне қызметтен босатылатын орын-
басары болады.

 19. Департамент басшысының өкілеттігі:
 1) Департамент құрылымдық бөлімшелерінің қызметкерлері мен 

қызметшілерінің мiндеттерi мен өкiлеттiктерiн айқындайды;
 2) Департаменттің штат санының лимиті шегінде Департаменттің штат 

кестесі бойынша Комитетке ұсыныс енгізеді.
 3) Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес:
 Департаменттің қызметкерлері мен қызметшілерін;
 басқарма басшыларын лауазымға тағайындайды жəне лауазымнан 

босатады.
 4) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тəртіппен 

тəртіптік жауапкершілік шараларын қабылдайды;
 5) Департаменттің құрылымдық бөлiмшелерi туралы ережелердi бекiтедi;
 6) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тəртіппен 

Департаменттің қызметкерлері мен қызметшілерінеіссапар, еңбек демалысын 
беру, материалдық көмек көрсету, даярлау (қайта даярлау), біліктілігін артты-
ру, марапаттау, үстемеақы жəне сыйақы төлеу туралы мəселелерді шешеді;

 7) сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл бойынша дербес жауаптылықта 
болады;

 8) Комитетке берілетін ақпараттардың дұрыстығына дербес жауаптылықта 
болады;

 9) өз құзыреті шегінде Департаменттің актілеріне қол қояды;
 10) барлық мемлекеттік органдарда жəне өзге де ұйымдарда Департаментті 

білдіреді;
 11) Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген өзге де 

өкілеттіктерді жүзеге асырады.
 Департаменттің басшысы болмаған кезеңде оның өкілеттіктерін орындауды 

Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес оны алмастыратын тұлға 
жүзеге асырады.

4-бөлім. Департаменттің мүлкі
 20. Заңнамада көзделген жағдайларда Департаменттің жедел басқару 

құқығында оқшауланған мүлкі болады.
 Департамент мүлкі оған меншік иесі берген мүліктің, сондай-ақ Қазақстан 

Республикасының заңнамасында тыйым салынбаған өз қызметі нəтижесінде 
сатып алынған мүлік (ақша кірістерді қоса алғанда) жəне өзге де көздер 
есебінен қалыптастырылады.

 21. Департаментке бекітілген мүлік республикалық меншікке жатады.
 22. Егер заңнамада өзгеше белгіленбесе, Департаменттің өзіне бекітілген 

мүлікті жəне қаржыландыру жоспары бойынша өзіне бөлінген қаражат есебінен 
сатып алынған мүлікті өзбетімен иеліктен шығаруға немесе оған өзгедей 
тəсілмен билік етуге құқығы жоқ.

5-бөлім. Департаментті қайта ұйымдастыру жəне тарату
 23. Департаментті қайта ұйымдастыру жəне тарату Қазақстан Республика-

сының заңнамасына сəйкес жүзеге асырылады.

  Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Қаржы мониторингі 
комитеті Төрағасының 2019 жылғы 29 қаңтардағы № П-6 бұйрығына 

10-қосымша
  

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Қаржы мониторингі 
комитеті Төрағасының 2019 жылғы 16 қаңтардағы № П-3 бұйрығына 

10-қосымша

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі
Қаржы мониторингі комитетінің Қызылорда облысы бойынша 

Экономикалық тергеу департаменті туралы ережесі

1-бөлім. Жалпы ережелер
 1. Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Қаржы мониторингі коми-

тетінің Қызылорда облысы бойынша Экономикалық тергеу департаменті 
(бұдан əрі – Департамент) Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес 

осы органның жүргізуіне жататын қылмыстық жəне əкімшілік құқық бұзушы-
лықтардың алдын алу, анықтау, жолын кесу, ашу жəне тергеу бойынша жəне 
Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес өзге де функцияларды 
орындауға уəкілеттік берілген Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі 
Қаржы мониторингі комитетінің (бұдан əрі – Комитет) аумақтық органы болып 
табылады.

 2. Департамент өз қызметiн Қазақстан Республикасының Конституцияс
ына жəне заңдарына, Қазақстан Республикасының Президенті мен Үкiметі 
актілерiне, өзге де нормативтік құқықтық актілерге, сондай-ақ осы Ережеге 
сəйкес жүзеге асырады.

 3. Департамент мемлекеттiк мекеме ұйымдастыру-құқықтық нысанындағы 
заңды тұлға болып табылады, қазақ тiлінде өз атауы бар мөрi мен мөртаң-
балары, белгiленген үлгiдегі бланкілерi, сондай-ақ Қазақстан Республикасының 
заңнамасына сəйкесқазынашылық органдарында шоттары болады.

 4. Департамент азаматтық-құқықтық қатынастарға өз атынан түседi.
 5. Егер заңнамаға сəйкесДепартаментке уəкілеттік берілген болса, мемле-

кеттің атынан азаматтық-құқықтық қатынастардың тарапы болуға құқығы бар.
 6. Департамент өз құзыретінің мəселелері бойынша заңнамада белгіленген 

тəртіптпен Департамент басшысының бұйрықтарында жəне Қазақстан Респуб-
ликасының заңнамасында көзделген басқа да актілермен ресімделетін шешім-
дер қабылдайды.

 7. Департаменттің құрылымы мен штат санының лимиті қолданыстағы 
заңнамаға сəйкес бекітіледі.

 8. Департаменттің заңды мекенжайы: 120008, Қазақстан Республикасы, 
Қызылорда облысы, Қызылорда қаласы, Тасбөгет кенті, Шахмардан Есенов 
көшесі 16.

 9. Мемлекеттік органның толық атауы – «Қазақстан Республикасы Қаржы 
министрлігі Қаржы мониторингі комитетінің Қызылорда облысы бойынша 
экономикалық тергеу департаменті» республикалық мемлекеттік мекемесі.

 10. Осы Ереже Департаменттiң құрылтай құжаты болып табылады.
 11. Департаменттің қызметiн қаржыландыру республикалық бюджеттен 

жүзеге асырылады.
 12. Департаментке кəсiпкерлiк субъектiлермен Департаменттің функци-

ялары болып табылатын мiндеттердi орындау мəнiне шарттық қатынастарға 
түсуге тыйым салынады.

 Егер Департаментке заңнамалық актілермен кірістер əкелетін қызметті 
жүзеге асыру құқығы берілсе, онда осы қызметтен алынған табыс мемлекеттік 
бюджеттің кірісіне жіберіледі.

2-бөлім. Комитеттің негізгі мiндеттерi, функциялары,
құқықтары менміндеттері

 13. Департаменттің міндеттері:
 1) Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес осы органның 

жүргізуіне жататын қылмыстық жəне əкімшілік құқық бұзушылықтардың алдын 
алу, анықтау, жолын кесу, ашу жəне тергеу;

 2) Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген өзге де міндет-
терді орындау.

 14. Департаменттің функциялары:
 1) Қазақстан Республикасының жедел-іздестіру қызметі туралы заңнама-

сына сəйкес жедел-іздестіру қызметін жүзеге асыру;
 2) Қазақстан Республикасының заңнамасымен осы органның жүргізуіне 

жататын қылмыстық құқық бұзушылықтардың алдын алу, анықтау, жолын 
кесу, ашу жəне тергеу;

 3) Қазақстан Республикасының заңнамасымен осы органның жүргізуіне 
жататын қылмыстық құқық бұзушылықтарға қарсы күрес нысандарын жəне 
əдістерін жетілдіру;

 4) жедел-іздестіру қызметін, анықтау жəне алдын ала тергеуді жүзеге асы-
ру, жедел-іздестіру, əкімшілік, тергеу қызметі практикасын талдау жəне қаржы 
мониторингі органдарын анықтау, республикадағы жедел жағдай болжамын 
жасау, қаржы мониторингі органының араласуын талап ететін мəселелер бой-
ынша жедел ден қою шараларын қабылдау;

 5) мемлекеттік кірістер органының жүргізуіне жататын қылмыстық істер 
жəне əкімшілік құқық бұзушылық туралы істер бойынша адамдарды жəне 
сот қаулысы бойынша мемлекеттің мүддесін білдіретін талап арыз бойын-
ша олардың орналасқан жері туралы мəліметтер болмаған кезде жауап 
берушілерді іздеуді жүзеге асыру;

 6) Қазақстан Республикасының заңнамасымен осы органның жүргізуіне 
жататын қылмыстық құқық бұзушылықтарға қарсы күрес мəселесі бойынша шет 
мемлекеттердің тиісті органдарымен өзара іс-қимылда болу жəне өз өкілетті 
шегінде халықаралық ұйымдардың қызметіне қатысу;

 7) Қазақстан Республикасының экономикалық қауіпсіздігін қамтамасыз ету 
бойынша басқа мемлекеттік органдармен өзара іс-қимылда болу;

 8) Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген өзге де өкілет-
тіктерді жүзеге асыру.

 15. Департаменттің құқықтары мен міндеттері:
 Құқықтары:
 1) Қазақстан Республикасында қылмысқа қарсы күрес бағдарламаларын 

əзірлеуге жəне іске асыруға қатысу;
 2) Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген тертіппен крими-

налистік зерттеулер жүргізу;
 3) əкімшілік құқық бұзушылықтар туралы істерді хаттамаға түсіру жəне 

қарау, əкімшілік ұстауды жүзеге асыру, сондай-ақ Қазақстан Республикасының 
Əкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінде көзделген басқа да шараларды 
қолдану;

 4) құқық бұзушылық жасаған адамдарды Қазақстан Республикасының 
заңнамасына сəйкес ұстау жəне Қазақстан Республикасының қаржы мони-
торингі немесе өзге органдарының қызметтік үй-жайларына жеткізу;

 5) Қазақстан Республикасының қылмыстық-процестік заңнамасына жəне 
Қазақстан Республикасының əкімшілік құқық бұзушылық туралы заңнамасына 
сəйкес құжаттарды, тауарларды, заттарды немесе өзге де мүлікті алып қою, 
тінту жасау немесе алу;

 6) Қазақстан Республикасының заңнамалық актілеріне сəйкес құжаттау, 
дыбыс-, бейнежазба, кино-, суретке түсіру, көшірме бедер жасау, баспатаңба, 
жоспарлар, схемалар жəне ақпаратты түсіріп алудың өзге де тəсілдерін жүргізу;

 7) Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес қаржы мониторингі ор-
гандарына жүктелген функцияларды орындау үшін қаруды, арнайы техникалық 
жəне өзге де құралдарды қоса тауарлар сатып алу;

 8) дене күшін, оның ішінде күрестің жауынгерлік тəсілдерін қолдану;
 9) Қазақстан Республикасының жедел-іздестіру қызметі туралы заңна-

масына сəйкес жедел-іздестіру қызметін жүзеге асыру;
 10) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тəртіппен 

атыс қаруы мен өзге де қаруды жəне арнайы құралдарды алып жүру, сақтау 
жəне қолдану;

 11) Қазақстан Республикасының қылмыстық-процестік заңнамасына сəйкес 
өкілеттіктерді жүзеге асыру;

 12) іс жүргізуде бар материалдар мен қылмыстық істер бойынша құжат-
тарға, материалдарға, статистикалық ақпаратқа жəне өзге мəліметтерге қол 
жеткізу, сондай-ақ ұйымдардың басшылары мен басқа да лауазымды тұл-
ғаларынан, жеке тұлғалардан оларды беруді талап ету, олардың көшірмелерін 
түсіру, түсініктемелер алу;

 13) Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген тəртіппен тиісті 
уақытша ұстау изоляторларын, тергеу изоляторларын пайдалану;

 14) іс жүргізуде бар қылмыстық істер бойынша шақыртуға келуден жал-
тарып жүрген адамдарды күштеп əкелу;

 15) ұсталғандарды жəне қамауға алынған өзге де адамдарды айдау;
 16) Қазақстан Республикасының Қылмыстық-процестік кодексіне сəйкес 

ұсыныс енгізу;
 17) Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген тəртіппен 

жəне халықаралық шарттарының ережелеріне сəйкес Департаменттің негізгі 
міндеттері мен функцияларын іске асыруға қажетті ақпаратты, құжаттарды, 
сондай-ақ өзге де мəліметтерді сұрату жəне алу;

 18) Департамент қызметкерлеріне даярлауды, қайта даярлауды жəне 
біліктілігін арттыруды жүзеге асыру;

 Міндеттері:
 19) өз қызметі процесінде алынған қызметтік, коммерциялық, банктік не-

месе заңмен қорғалатын өзге де құпияны құрайтын ақпаратты, мəліметтер мен 
құжаттарды сақтаудың, қорғаудың тиісті режимін жəне сақталуын қамтамасыз 
етуге;

 20) қаржы мониторингін жүзеге асыру процесінде адамның жəне 
азаматтың, заңды тұлғалардың жəне мемлекеттің құқықтары мен заңды 
мүдделерінің сақталуын қамтамасыз етуге;

 21) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тəртіппен жəне 

мерзімде қаржы мониторингі органының жəне (немесе) қаржы мониторингі 
органы лауазымды тұлғаларының əрекеттеріне (əрекетсіздігіне) шағымдарды 
қарау;

 22) Қазақстан Республикасының Қылмыстық-процестік кодексінде көзделген 
тəртіппен Қазақстан Республикасының Заңдарымен осы органның жүргізуіне 
жатқызылған қылмыстық құқық бұзушылықтар туралы істер бойынша сотқа 
дейінгі тергеп-тексеруді жүзеге асыру;

 23) өз құзыреті шегінде құқық бұзушылықтардың алдын алу, жолын кесу 
жəне анықтау жөнінде жұмыс жүргізу;

 24) Қазақстан Республикасының Қылмыстық-процестік кодексінде, сондай-
ақ «Жедел-iздестiру қызметі туралы» Қазақстан Республикасының Заңында 
белгіленген міндеттерді орындау;

 25) Қазақстан Республикасының заңдарына сəйкес қарауға жатқызылған 
қылмыстық құқық бұзушылықтардың алдын алу, анықтау, жолын кесу, ашу 
жəне тергеп-тексеру бойынша шаралар қабылдау;

 26) Қазақстан Республикасының əкімшілік құқық бұзушылық туралы 
заңнамасында белгіленген тəртіппен əкімшілік жауапкершілікке тарту;

 27) Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес қаржы мониторингі 
органдарының қызметіне, қаржы мониторингі органдарының лауазымды 
тұлғаларына жəне олардың отбасы мүшелеріне қатысты құқыққа қайшы əре-
кеттерден қорғауды қамтамасыз ету;

 28) жасалған немесе жасалуға əзірленіп жатқан қылмыстық құқық бұзу-
шылықтар туралы өтініштер мен хабарларды қабылдау, тіркеу жəне қарау, 
олар дың жолын кесу, ашу, сондай-ақ қылмыс жасаған адамдарды ұстау жəне 
қоғамға қауіпті салдарларға жол бермеу жөнінде дер кезінде шаралар қабылдау;

 29) Қазақстан Республикасының заңнамасында осы органның жүргізуіне 
жататынқылмыстық құқық бұзушылықтар келтірген мүліктік зиянның орнын 
толтыруды қамтамасыз ету үшін құзыреті шегінде шаралар қабылдау;

 30) қылмыстық процеске қатысушы адамдарды мемлекеттік қорғау 
жөніндегі заңнамалық актілерде көзделген шараларды қабылдау;

 31) заңнамада белгіленген тəртіппен негізгі функциялар мен міндеттерді 
іске асыру үшін Комитетке қажетті ақпарат ұсыну;

 32) Қазақстан Республикасының заннамасында көзделген өзге де құқықтар 
мен міндеттерді жүзеге асыру.

3-бөлім. Департаменттің қызметін ұйымдастыру
 16. Департаментке басшылықты Департаментке жүктелген міндеттердің 

орындалуына жəне оның функцияларын жүзеге асыруға дербес жауапты бо-
латын Департамент басшысы жүзеге асырады.

 17. Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес Департамент бас-
шысы қызметке тағайындалады жəне қызметтен босатылады.

 18. Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес Департамент 
басшысының қызметке тағайындалатын жəне қызметтен босатылатын орын-
басары болады.

 19. Департамент басшысының өкілеттігі:
 1) Департамент құрылымдық бөлімшелерінің қызметкерлері мен қызмет-

шілерінің мiндеттерi мен өкiлеттiктерiн айқындайды;
 2) Департаменттің штат санының лимиті шегінде Департаменттің штат 

кестесі бойынша Комитетке ұсыныс енгізеді.
 3) Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес:
 Департаменттің қызметкерлері мен қызметшілерін;
басқарма басшыларын лауазымға тағайындайды жəне лауазымнан 

босатады.
 4) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тəртіппен 

тəртіптік жауапкершілік шараларын қабылдайды;
 5) Департаменттің құрылымдық бөлiмшелерi туралы ережелердi бекiтедi;
 6) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тəртіппен 

Департаменттің қызметкерлері мен қызметшілерінеіссапар, еңбек демалысын 
беру, материалдық көмек көрсету, даярлау (қайта даярлау), біліктілігін артты-
ру, марапаттау, үстемеақы жəне сыйақы төлеу туралы мəселелерді шешеді;

 7) сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл бойынша дербес жауаптылықта 
болады;

 8) Комитетке берілетін ақпараттардың дұрыстығына дербес жауаптылықта 
болады;

 9) өз құзыреті шегінде Департаменттің актілеріне қол қояды;
 10) барлық мемлекеттік органдарда жəне өзге де ұйымдарда Департаментті 

білдіреді;
 11) Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген өзге де өкілеттік-

терді жүзеге асырады.
 Департаменттің басшысы болмаған кезеңде оның өкілеттіктерін орындауды 

Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес оны алмастыратын тұлға 
жүзеге асырады.

4-бөлім. Департаменттің мүлкі
 20. Заңнамада көзделген жағдайларда Департаменттің жедел басқару 

құқығында оқшауланған мүлкі болады.
 Департамент мүлкі оған меншік иесі берген мүліктің, сондай-ақ Қазақстан 

Республикасының заңнамасында тыйым салынбаған өз қызметі нəтижесінде 
сатып алынған мүлік (ақша кірістерді қоса алғанда) жəне өзге де көздер 
есебінен қалыптастырылады.

 21. Департаментке бекітілген мүлік республикалық меншікке жатады.
 22. Егер заңнамада өзгеше белгіленбесе, Департаменттің өзіне бекітілген 

мүлікті жəне қаржыландыру жоспары бойынша өзіне бөлінген қаражат есебінен 
сатып алынған мүлікті өзбетімен иеліктен шығаруға немесе оған өзгедей 
тəсілмен билік етуге құқығы жоқ.

5-бөлім. Департаментті қайта ұйымдастыру жəне тарату
 23. Департаментті қайта ұйымдастыру жəне тарату Қазақстан Республика-

сының заңнамасына сəйкес жүзеге асырылады.

  Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Қаржы мониторингі 
комитеті Төрағасының 2019 жылғы 29 қаңтардағы № П-6 бұйрығына 

11-қосымша
  

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Қаржы мониторингі 
комитеті Төрағасының 2019 жылғы 16 қаңтардағы № П-3 бұйрығына 

11-қосымша

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі
Қаржы мониторингі комитетінің Маңғыстау облысы бойынша 

Экономикалық тергеу департаменті туралы ережесі

1-бөлім. Жалпы ережелер
 1. Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Қаржы мониторингі коми-

тетінің Маңғыстау облысы бойынша Экономикалық тергеу департаменті 
(бұдан əрі – Департамент) Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес 
осы органның жүргізуіне жататын қылмыстық жəне əкімшілік құқық бұзушы-
лықтардың алдын алу, анықтау, жолын кесу, ашу жəне тергеу бойынша жəне 
Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес өзге де функцияларды 
орындауға уəкілеттік берілген Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі 
Қаржы мониторингі комитетінің (бұдан əрі – Комитет) аумақтық органы болып 
табылады.

 2. Департамент өз қызметiн Қазақстан Республикасының Конституцияс
ына жəне заңдарына, Қазақстан Республикасының Президенті мен Үкiметі 
актілерiне, өзге де нормативтік құқықтық актілерге, сондай-ақ осы Ережеге 
сəйкес жүзеге асырады.

 3. Департамент мемлекеттiк мекеме ұйымдастыру-құқықтық нысанындағы 
заңды тұлға болып табылады, қазақ тiлінде өз атауы бар мөрi мен мөртаң-
балары, белгiленген үлгiдегі бланкілерi, сондай-ақ Қазақстан Республикасының 
заңнамасына сəйкесқазынашылық органдарында шоттары болады.

 4. Департамент азаматтық-құқықтық қатынастарға өз атынан түседi.
 5. Егер заңнамаға сəйкесДепартаментке уəкілеттік берілген болса, 

мемлекеттің атынан азаматтық-құқықтық қатынастардың тарапы болуға 
құқығы бар.

 6. Департамент өз құзыретінің мəселелері бойынша заңнамада белгіленген 
тəртіптпен Департамент басшысының бұйрықтарында жəне Қазақстан 
Республикасының заңнамасында көзделген басқа да актілермен ресімделетін 
шешімдер қабылдайды.

 7. Департаменттің құрылымы мен штат санының лимиті қолданыстағы 
заңнамаға сəйкес бекітіледі.

(Жалғасы. Басы 26-27-беттерде) 
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(Жалғасы. Басы 26-28-беттерде) 

(Жалғасы 30-бетте) 

 8. Департаменттің заңды мекенжайы: 130000, Қазақстан Республикасы, 
Маңғыстауоблысы, Ақтау қаласы, 31А шағын ауданы, 5 ғимарат.

 9. Мемлекеттік органның толық атауы – «Қазақстан Республикасы Қаржы 
министрлігі Қаржы мониторингі комитетінің Маңғыстау облысы бойынша 
экономикалық тергеу департаменті» республикалық мемлекеттік мекемесі.

 10. Осы Ереже Департаменттiң құрылтай құжаты болып табылады.
 11. Департаменттің қызметiн қаржыландыру республикалық бюджеттен 

жүзеге асырылады.
 12. Департаментке кəсiпкерлiк субъектiлермен Департаменттің функци-

ялары болып табылатын мiндеттердi орындау мəнiне шарттық қатынастарға 
түсуге тыйым салынады.

 Егер Департаментке заңнамалық актілермен кірістер əкелетін қызметті 
жүзеге асыру құқығы берілсе, онда осы қызметтен алынған табыс мемлекеттік 
бюджеттің кірісіне жіберіледі.

2-бөлім. Комитеттің негізгі мiндеттерi, функциялары,
құқықтары менміндеттері

 13. Департаменттің міндеттері:
 1) Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес осы органның жүргі-

зуіне жататын қылмыстық жəне əкімшілік құқық бұзушылықтардың алдын алу, 
анықтау, жолын кесу, ашу жəне тергеу;

 2) Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген өзге де міндет-
терді орындау.

 14. Департаменттің функциялары:
 1) Қазақстан Республикасының жедел-іздестіру қызметі туралы заңнама-

сына сəйкес жедел-іздестіру қызметін жүзеге асыру;
 2) Қазақстан Республикасының заңнамасымен осы органның жүргізуіне 

жататын қылмыстық құқық бұзушылықтардың алдын алу, анықтау, жолын 
кесу, ашу жəне тергеу;

 3) Қазақстан Республикасының заңнамасымен осы органның жүргізуіне 
жататын қылмыстық құқық бұзушылықтарға қарсы күрес нысандарын жəне 
əдістерін жетілдіру;

 4) жедел-іздестіру қызметін, анықтау жəне алдын ала тергеуді жүзеге асы-
ру, жедел-іздестіру, əкімшілік, тергеу қызметі практикасын талдау жəне қаржы 
мониторингі органдарын анықтау, республикадағы жедел жағдай болжамын 
жасау, қаржы мониторингі органының араласуын талап ететін мəселелер бой-
ынша жедел ден қою шараларын қабылдау;

 5) мемлекеттік кірістер органының жүргізуіне жататын қылмыстық істер 
жəне əкімшілік құқық бұзушылық туралы істер бойынша адамдарды жəне 
сот қаулысы бойынша мемлекеттің мүддесін білдіретін талап арыз бойын-
ша олардың орналасқан жері туралы мəліметтер болмаған кезде жауап 
берушілерді іздеуді жүзеге асыру;

 6) Қазақстан Республикасының заңнамасымен осы органның жүргізуіне 
жататын қылмыстық құқық бұзушылықтарға қарсы күрес мəселесі бойынша шет 
мемлекеттердің тиісті органдарымен өзара іс-қимылда болу жəне өз өкілетті 
шегінде халықаралық ұйымдардың қызметіне қатысу;

 7) Қазақстан Республикасының экономикалық қауіпсіздігін қамтамасыз ету 
бойынша басқа мемлекеттік органдармен өзара іс-қимылда болу;

 8) Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген өзге де өкілет-
тіктерді жүзеге асыру.

 15. Департаменттің құқықтары мен міндеттері:
 Құқықтары:
 1) Қазақстан Республикасында қылмысқа қарсы күрес бағдарламаларын 

əзірлеуге жəне іске асыруға қатысу;
 2) Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген тертіппен 

криминалистік зерттеулер жүргізу;
 3) əкімшілік құқық бұзушылықтар туралы істерді хаттамаға түсіру жəне 

қарау, əкімшілік ұстауды жүзеге асыру, сондай-ақ Қазақстан Республикасының 
Əкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінде көзделген басқа да шараларды 
қолдану;

 4) құқық бұзушылық жасаған адамдарды Қазақстан Республикасының 
заңнамасына сəйкес ұстау жəне Қазақстан Республикасының қаржы монито-
рингі немесе өзге органдарының қызметтік үй-жайларына жеткізу;

 5) Қазақстан Республикасының қылмыстық-процестік заңнамасына жəне 
Қазақстан Республикасының əкімшілік құқық бұзушылық туралы заңнамасына 
сəйкес құжаттарды, тауарларды, заттарды немесе өзге де мүлікті алып қою, 
тінту жасау немесе алу;

 6) Қазақстан Республикасының заңнамалық актілеріне сəйкес құжаттау, 
дыбыс-, бейнежазба, кино-, суретке түсіру, көшірме бедер жасау, баспатаңба, 
жоспарлар, схемалар жəне ақпаратты түсіріп алудың өзге де тəсілдерін жүргізу;

 7) Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес қаржы мониторингі ор-
гандарына жүктелген функцияларды орындау үшін қаруды, арнайы техникалық 
жəне өзге де құралдарды қоса тауарлар сатып алу;

 8) дене күшін, оның ішінде күрестің жауынгерлік тəсілдерін қолдану;
 9) Қазақстан Республикасының жедел-іздестіру қызметі туралы заңна-

масына сəйкес жедел-іздестіру қызметін жүзеге асыру;
 10) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тəртіппен 

атыс қаруы мен өзге де қаруды жəне арнайы құралдарды алып жүру, сақтау 
жəне қолдану;

 11) Қазақстан Республикасының қылмыстық-процестік заңнамасына сəйкес 
өкілеттіктерді жүзеге асыру;

 12) іс жүргізуде бар материалдар мен қылмыстық істер бойынша құжат-
тарға, материалдарға, статистикалық ақпаратқа жəне өзге мəліметтерге 
қол жеткізу, сондай-ақ ұйымдардың басшылары мен басқа да лауазым-
ды тұлғаларынан, жеке тұлғалардан оларды беруді талап ету, олардың 
көшірмелерін түсіру, түсініктемелер алу;

 13) Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген тəртіппен тиісті 
уақытша ұстау изоляторларын, тергеу изоляторларын пайдалану;

 14) іс жүргізуде бар қылмыстық істер бойынша шақыртуға келуден жал-
тарып жүрген адамдарды күштеп əкелу;

 15) ұсталғандарды жəне қамауға алынған өзге де адамдарды айдау;
 16) Қазақстан Республикасының Қылмыстық-процестік кодексіне сəйкес 

ұсыныс енгізу;
 17) Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген тəртіппен 

жəне халықаралық шарттарының ережелеріне сəйкес Департаменттің негізгі 
міндеттері мен функцияларын іске асыруға қажетті ақпаратты, құжаттарды, 
сондай-ақ өзге де мəліметтерді сұрату жəне алу;

 18) Департамент қызметкерлеріне даярлауды, қайта даярлауды жəне 
біліктілігін арттыруды жүзеге асыру;

 Міндеттері:
 19) өз қызметі процесінде алынған қызметтік, коммерциялық, банктік не-

месе заңмен қорғалатын өзге де құпияны құрайтын ақпаратты, мəліметтер мен 
құжаттарды сақтаудың, қорғаудың тиісті режимін жəне сақталуын қамтамасыз 
етуге;

 20) қаржы мониторингін жүзеге асыру процесінде адамның жəне азамат-
тың, заңды тұлғалардың жəне мемлекеттің құқықтары мен заңды мүдделерінің 
сақталуын қамтамасыз етуге;

 21) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тəртіппен жəне 
мерзімде қаржы мониторингі органының жəне (немесе) қаржы мониторингі 
органы лауазымды тұлғаларының əрекеттеріне (əрекетсіздігіне) шағымдарды 
қарау;

 22) Қазақстан Республикасының Қылмыстық-процестік кодексінде көзделген 
тəртіппен Қазақстан Республикасының Заңдарымен осы органның жүргізуіне 
жатқызылған қылмыстық құқық бұзушылықтар туралы істер бойынша сотқа 
дейінгі тергеп-тексеруді жүзеге асыру;

 23) өз құзыреті шегінде құқық бұзушылықтардың алдын алу, жолын кесу 
жəне анықтау жөнінде жұмыс жүргізу;

 24) Қазақстан Республикасының Қылмыстық-процестік кодексінде, сондай-
ақ «Жедел-iздестiру қызметі туралы» Қазақстан Республикасының Заңында 
белгіленген міндеттерді орындау;

 25) Қазақстан Республикасының заңдарына сəйкес қарауға жатқызылған 
қылмыстық құқық бұзушылықтардың алдын алу, анықтау, жолын кесу, ашу 
жəне тергеп-тексеру бойынша шаралар қабылдау;

 26) Қазақстан Республикасының əкімшілік құқық бұзушылық туралы 
заңнамасында белгіленген тəртіппен əкімшілік жауапкершілікке тарту;

 27) Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес қаржы мониторингі 
органдарының қызметіне, қаржы мониторингі органдарының лауазымды 
тұлғаларына жəне олардың отбасы мүшелеріне қатысты құқыққа қайшы 
əрекеттерден қорғауды қамтамасыз ету;

 28) жасалған немесе жасалуға əзірленіп жатқан қылмыстық құқық 

бұзушылықтар туралы өтініштер мен хабарларды қабылдау, тіркеу жəне 
қарау, олардың жолын кесу, ашу, сондай-ақ қылмыс жасаған адамдарды 
ұстау жəне қоғамға қауіпті салдарларға жол бермеу жөнінде дер кезінде ша-
ралар қабылдау;

 29) Қазақстан Республикасының заңнамасында осы органның жүргізуіне 
жататынқылмыстық құқық бұзушылықтар келтірген мүліктік зиянның орнын 
толтыруды қамтамасыз ету үшін құзыреті шегінде шаралар қабылдау;

 30) қылмыстық процеске қатысушы адамдарды мемлекеттік қорғау 
жөніндегі заңнамалық актілерде көзделген шараларды қабылдау;

 31) заңнамада белгіленген тəртіппен негізгі функциялар мен міндеттерді 
іске асыру үшін Комитетке қажетті ақпарат ұсыну;

 32) Қазақстан Республикасының заннамасында көзделген өзге де құқықтар 
мен міндеттерді жүзеге асыру.

3-бөлім. Департаменттің қызметін ұйымдастыру
 16. Департаментке басшылықты Департаментке жүктелген міндеттердің 

орындалуына жəне оның функцияларын жүзеге асыруға дербес жауапты бо-
латын Департамент басшысы жүзеге асырады.

 17. Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес Департамент бас-
шысы қызметке тағайындалады жəне қызметтен босатылады.

 18. Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес Департамент 
басшысының қызметке тағайындалатын жəне қызметтен босатылатын орын-
басары болады.

 19. Департамент басшысының өкілеттігі:
 1) Департамент құрылымдық бөлімшелерінің қызметкерлері мен 

қызметшілерінің мiндеттерi мен өкiлеттiктерiн айқындайды;
 2) Департаменттің штат санының лимиті шегінде Департаменттің штат 

кестесі бойынша Комитетке ұсыныс енгізеді.
 3) Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес:
 Департаменттің қызметкерлері мен қызметшілерін;
 басқарма басшыларын лауазымға тағайындайды жəне лауазымнан 

босатады.
 4) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тəртіппен 

тəртіптік жауапкершілік шараларын қабылдайды;
 5) Департаменттің құрылымдық бөлiмшелерi туралы ережелердi бекiтедi;
 6) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тəртіппен 

Департаменттің қызметкерлері мен қызметшілерінеіссапар, еңбек демалысын 
беру, материалдық көмек көрсету, даярлау (қайта даярлау), біліктілігін артты-
ру, марапаттау, үстемеақы жəне сыйақы төлеу туралы мəселелерді шешеді;

 7) сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл бойынша дербес жауаптылықта 
болады;

 8) Комитетке берілетін ақпараттардың дұрыстығына дербес жауаптылықта 
болады;

 9) өз құзыреті шегінде Департаменттің актілеріне қол қояды;
 10) барлық мемлекеттік органдарда жəне өзге де ұйымдарда Департаментті 

білдіреді;
 11) Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген өзге де өкілет-

тіктерді жүзеге асырады.
 Департаменттің басшысы болмаған кезеңде оның өкілеттіктерін орындауды 

Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес оны алмастыратын тұлға 
жүзеге асырады.

4-бөлім. Департаменттің мүлкі
 20. Заңнамада көзделген жағдайларда Департаменттің жедел басқару 

құқығында оқшауланған мүлкі болады.
 Департамент мүлкі оған меншік иесі берген мүліктің, сондай-ақ Қазақстан 

Республикасының заңнамасында тыйым салынбаған өз қызметі нəтижесінде 
сатып алынған мүлік (ақша кірістерді қоса алғанда) жəне өзге де көздер 
есебінен қалыптастырылады.

 21. Департаментке бекітілген мүлік республикалық меншікке жатады.
 22. Егер заңнамада өзгеше белгіленбесе, Департаменттің өзіне бекітілген 

мүлікті жəне қаржыландыру жоспары бойынша өзіне бөлінген қаражат есебінен 
сатып алынған мүлікті өзбетімен иеліктен шығаруға немесе оған өзгедей 
тəсілмен билік етуге құқығы жоқ.

5-бөлім. Департаментті қайта ұйымдастыру жəне тарату
 23. Департаментті қайта ұйымдастыру жəне тарату Қазақстан Республика-

сының заңнамасына сəйкес жүзеге асырылады.

 Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Қаржы мониторингі 
комитеті Төрағасының 2019 жылғы 29 қаңтардағы № 6 бұйрығына 

12-қосымша

 Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Қаржы мониторингі 
комитеті Төрағасының 2019 жылғы 16 қаңтардағы № П-3 бұйрығына 

12-қосымша

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі
Қаржы мониторингі комитетінің Павлодар облысы бойынша 

Экономикалық тергеу департаменті туралы ережесі

1-бөлім. Жалпы ережелер
 1. Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Қаржы мониторингі 

комитетінің Павлодар облысы бойынша Экономикалық тергеу департаменті 
(бұдан əрі – Департамент) Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес 
осы органның жүргізуіне жататын қылмыстық жəне əкімшілік құқық бұзушы-
лықтардың алдын алу, анықтау, жолын кесу, ашу жəне тергеу бойынша жəне 
Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес өзге де функцияларды 
орындауға уəкілеттік берілген Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі 
Қаржы мониторингі комитетінің (бұдан əрі – Комитет) аумақтық органы болып 
табылады.

 2. Департамент өз қызметiн Қазақстан Республикасының Конституцияс
ына жəне заңдарына, Қазақстан Республикасының Президенті мен Үкiметі 
актілерiне, өзге де нормативтік құқықтық актілерге, сондай-ақ осы Ережеге 
сəйкес жүзеге асырады.

 3. Департамент мемлекеттiк мекеме ұйымдастыру-құқықтық нысанындағы 
заңды тұлға болып табылады, қазақ тiлінде өз атауы бар мөрi мен мөртаң-
балары, белгiленген үлгiдегі бланкілерi, сондай-ақ Қазақстан Республикасының 
заңнамасына сəйкесқазынашылық органдарында шоттары болады.

 4. Департамент азаматтық-құқықтық қатынастарға өз атынан түседi.
 5. Егер заңнамаға сəйкесДепартаментке уəкілеттік берілген болса, мемле-

кеттің атынан азаматтық-құқықтық қатынастардың тарапы болуға құқығы бар.
 6. Департамент өз құзыретінің мəселелері бойынша заңнамада белгіленген 

тəртіптпен Департамент басшысының бұйрықтарында жəне Қазақстан Респуб-
ликасының заңнамасында көзделген басқа да актілермен ресімделетін шешім-
дер қабылдайды.

 7. Департаменттің құрылымы мен штат санының лимиті қолданыстағы 
заңнамаға сəйкес бекітіледі.

 8. Департаменттің заңды мекенжайы: 140000, Қазақстан Республикасы, 
Павлодароблысы, Павлодарқаласы, Толстой көшесі,98.

 9. Мемлекеттік органның толық атауы – «Қазақстан Республикасы Қаржы 
министрлігі Қаржы мониторингі комитетінің Павлодар облысы бойынша 
экономикалық тергеу департаменті» республикалық мемлекеттік мекемесі.

 10. Осы Ереже Департаменттiң құрылтай құжаты болып табылады.
 11. Департаменттің қызметiн қаржыландыру республикалық бюджеттен 

жүзеге асырылады.
 12. Департаментке кəсiпкерлiк субъектiлермен Департаменттің функци-

ялары болып табылатын мiндеттердi орындау мəнiне шарттық қатынастарға 
түсуге тыйым салынады.

 Егер Департаментке заңнамалық актілермен кірістер əкелетін қызметті 
жүзеге асыру құқығы берілсе, онда осы қызметтен алынған табыс мемлекеттік 
бюджеттің кірісіне жіберіледі.

2-бөлім. Комитеттің негізгі мiндеттерi, функциялары, құқықтары 
менміндеттері

 13. Департаменттің міндеттері:
 1) Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес осы органның 

жүргізуіне жататын қылмыстық жəне əкімшілік құқық бұзушылықтардың алдын 
алу, анықтау, жолын кесу, ашу жəне тергеу;

 2) Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген өзге де міндет-
терді орындау.

 14. Департаменттің функциялары:
 1) Қазақстан Республикасының жедел-іздестіру қызметі туралы заңна-

масына сəйкес жедел-іздестіру қызметін жүзеге асыру;

 2) Қазақстан Республикасының заңнамасымен осы органның жүргізуіне 
жататын қылмыстық құқық бұзушылықтардың алдын алу, анықтау, жолын 
кесу, ашу жəне тергеу;

 3) Қазақстан Республикасының заңнамасымен осы органның жүргізуіне 
жататын қылмыстық құқық бұзушылықтарға қарсы күрес нысандарын жəне 
əдістерін жетілдіру;

 4) жедел-іздестіру қызметін, анықтау жəне алдын ала тергеуді жүзеге асы-
ру, жедел-іздестіру, əкімшілік, тергеу қызметі практикасын талдау жəне қаржы 
мониторингі органдарын анықтау, республикадағы жедел жағдай болжамын 
жасау, қаржы мониторингі органының араласуын талап ететін мəселелер бой-
ынша жедел ден қою шараларын қабылдау;

 5) мемлекеттік кірістер органының жүргізуіне жататын қылмыстық істер 
жəне əкімшілік құқық бұзушылық туралы істер бойынша адамдарды жəне 
сот қаулысы бойынша мемлекеттің мүддесін білдіретін талап арыз бойын-
ша олардың орналасқан жері туралы мəліметтер болмаған кезде жауап 
берушілерді іздеуді жүзеге асыру;

 6) Қазақстан Республикасының заңнамасымен осы органның жүргізуіне 
жататын қылмыстық құқық бұзушылықтарға қарсы күрес мəселесі бойынша шет 
мемлекеттердің тиісті органдарымен өзара іс-қимылда болу жəне өз өкілетті 
шегінде халықаралық ұйымдардың қызметіне қатысу;

 7) Қазақстан Республикасының экономикалық қауіпсіздігін қамтамасыз ету 
бойынша басқа мемлекеттік органдармен өзара іс-қимылда болу;

 8) Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген өзге де өкілет-
тіктерді жүзеге асыру.

 15. Департаменттің құқықтары мен міндеттері:
 Құқықтары:
 1) Қазақстан Республикасында қылмысқа қарсы күрес бағдарламаларын 

əзірлеуге жəне іске асыруға қатысу;
 2) Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген тертіппен 

криминалистік зерттеулер жүргізу;
 3) əкімшілік құқық бұзушылықтар туралы істерді хаттамаға түсіру жəне 

қарау, əкімшілік ұстауды жүзеге асыру, сондай-ақ Қазақстан Республикасының 
Əкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінде көзделген басқа да шараларды 
қолдану;

 4) құқық бұзушылық жасаған адамдарды Қазақстан Республикасының 
заңнамасына сəйкес ұстау жəне Қазақстан Республикасының қаржы мони-
торингі немесе өзге органдарының қызметтік үй-жайларына жеткізу;

 5) Қазақстан Республикасының қылмыстық-процестік заңнамасына жəне 
Қазақстан Республикасының əкімшілік құқық бұзушылық туралы заңнамасына 
сəйкес құжаттарды, тауарларды, заттарды немесе өзге де мүлікті алып қою, 
тінту жасау немесе алу;

 6) Қазақстан Республикасының заңнамалық актілеріне сəйкес құжаттау, 
дыбыс-, бейнежазба, кино-, суретке түсіру, көшірме бедер жасау, баспатаңба, 
жоспарлар, схемалар жəне ақпаратты түсіріп алудың өзге де тəсілдерін жүргізу;

 7) Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес қаржы мониторингі ор-
гандарына жүктелген функцияларды орындау үшін қаруды, арнайы техникалық 
жəне өзге де құралдарды қоса тауарлар сатып алу;

 8) дене күшін, оның ішінде күрестің жауынгерлік тəсілдерін қолдану;
 9) Қазақстан Республикасының жедел-іздестіру қызметі туралы заңна-

масына сəйкес жедел-іздестіру қызметін жүзеге асыру;
 10) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тəртіппен 

атыс қаруы мен өзге де қаруды жəне арнайы құралдарды алып жүру, сақтау 
жəне қолдану;

 11) Қазақстан Республикасының қылмыстық-процестік заңнамасына сəйкес 
өкілеттіктерді жүзеге асыру;

 12) іс жүргізуде бар материалдар мен қылмыстық істер бойынша құжат-
тарға, материалдарға, статистикалық ақпаратқа жəне өзге мəліметтерге қол 
жеткізу, сондай-ақ ұйымдардың басшылары мен басқа да лауазымды тұлға-
ларынан, жеке тұлғалардан оларды беруді талап ету, олардың көшірмелерін 
түсіру, түсініктемелер алу;

 13) Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген тəртіппен тиісті 
уақытша ұстау изоляторларын, тергеу изоляторларын пайдалану;

 14) іс жүргізуде бар қылмыстық істер бойынша шақыртуға келуден жал-
тарып жүрген адамдарды күштеп əкелу;

 15) ұсталғандарды жəне қамауға алынған өзге де адамдарды айдау;
 16) Қазақстан Республикасының Қылмыстық-процестік кодексіне сəйкес 

ұсыныс енгізу;
 17) Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген тəртіппен 

жəне халықаралық шарттарының ережелеріне сəйкес Департаменттің негізгі 
міндеттері мен функцияларын іске асыруға қажетті ақпаратты, құжаттарды, 
сондай-ақ өзге де мəліметтерді сұрату жəне алу;

 18) Департамент қызметкерлеріне даярлауды, қайта даярлауды жəне 
біліктілігін арттыруды жүзеге асыру;

 Міндеттері:
 19) өз қызметі процесінде алынған қызметтік, коммерциялық, банктік не-

месе заңмен қорғалатын өзге де құпияны құрайтын ақпаратты, мəліметтер мен 
құжаттарды сақтаудың, қорғаудың тиісті режимін жəне сақталуын қамтамасыз 
етуге;

 20) қаржы мониторингін жүзеге асыру процесінде адамның жəне азамат-
тың, заңды тұлғалардың жəне мемлекеттің құқықтары мен заңды мүдделерінің 
сақталуын қамтамасыз етуге;

 21) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тəртіппен жəне 
мерзімде қаржы мониторингі органының жəне (немесе) қаржы мониторингі 
органы лауазымды тұлғаларының əрекеттеріне (əрекетсіздігіне) шағымдарды 
қарау;

 22) Қазақстан Республикасының Қылмыстық-процестік кодексінде көзделген 
тəртіппен Қазақстан Республикасының Заңдарымен осы органның жүргізуіне 
жатқызылған қылмыстық құқық бұзушылықтар туралы істер бойынша сотқа 
дейінгі тергеп-тексеруді жүзеге асыру;

 23) өз құзыреті шегінде құқық бұзушылықтардың алдын алу, жолын кесу 
жəне анықтау жөнінде жұмыс жүргізу;

 24) Қазақстан Республикасының Қылмыстық-процестік кодексінде, сондай-
ақ «Жедел-iздестiру қызметі туралы» Қазақстан Республикасының Заңында 
белгіленген міндеттерді орындау;

 25) Қазақстан Республикасының заңдарына сəйкес қарауға жатқызылған 
қылмыстық құқық бұзушылықтардың алдын алу, анықтау, жолын кесу, ашу 
жəне тергеп-тексеру бойынша шаралар қабылдау;

 26) Қазақстан Республикасының əкімшілік құқық бұзушылық туралы 
заңнамасында белгіленген тəртіппен əкімшілік жауапкершілікке тарту;

 27) Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес қаржы мониторингі 
органдарының қызметіне, қаржы мониторингі органдарының лауазымды 
тұлға ларына жəне олардың отбасы мүшелеріне қатысты құқыққа қайшы 
əрекеттерден қорғауды қамтамасыз ету;

 28) жасалған немесе жасалуға əзірленіп жатқан қылмыстық құқық бұзушы-
лықтар туралы өтініштер мен хабарларды қабылдау, тіркеу жəне қарау, 
олардың жолын кесу, ашу, сондай-ақ қылмыс жасаған адамдарды ұстау 
жəне қоғамға қауіпті салдарларға жол бермеу жөнінде дер кезінде шаралар 
қабылдау;

 29) Қазақстан Республикасының заңнамасында осы органның жүргізуіне 
жататынқылмыстық құқық бұзушылықтар келтірген мүліктік зиянның орнын 
толтыруды қамтамасыз ету үшін құзыреті шегінде шаралар қабылдау;

 30) қылмыстық процеске қатысушы адамдарды мемлекеттік қорғау 
жөніндегі заңнамалық актілерде көзделген шараларды қабылдау;

 31) заңнамада белгіленген тəртіппен негізгі функциялар мен міндеттерді 
іске асыру үшін Комитетке қажетті ақпарат ұсыну;

 32) Қазақстан Республикасының заннамасында көзделген өзге де құқықтар 
мен міндеттерді жүзеге асыру.

3-бөлім. Департаменттің қызметін ұйымдастыру
 16. Департаментке басшылықты Департаментке жүктелген міндеттердің 

орындалуына жəне оның функцияларын жүзеге асыруға дербес жауапты бо-
латын Департамент басшысы жүзеге асырады.

 17. Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес Департамент бас-
шысы қызметке тағайындалады жəне қызметтен босатылады.

 18. Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес Департамент 
басшысының қызметке тағайындалатын жəне қызметтен босатылатын орын-
басары болады.

 19. Департамент басшысының өкілеттігі:
 1) Департамент құрылымдық бөлімшелерінің қызметкерлері мен қызмет-

шілерінің мiндеттерi мен өкiлеттiктерiн айқындайды;
 2) Департаменттің штат санының лимиті шегінде Департаменттің штат 

кестесі бойынша Комитетке ұсыныс енгізеді.
 3) Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес:
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(Жалғасы 31-бетте) 

(Жалғасы. Басы 26-29-беттерде) 

 Департаменттің қызметкерлері мен қызметшілерін;
 басқарма басшыларын лауазымға тағайындайды жəне лауазымнан 

босатады.
 4) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тəртіппен 

тəртіптік жауапкершілік шараларын қабылдайды;
 5) Департаменттің құрылымдық бөлiмшелерi туралы ережелердi бекiтедi;
 6) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тəртіппен 

Департаменттің қызметкерлері мен қызметшілерінеіссапар, еңбек демалысын 
беру, материалдық көмек көрсету, даярлау (қайта даярлау), біліктілігін артты-
ру, марапаттау, үстемеақы жəне сыйақы төлеу туралы мəселелерді шешеді;

 7) сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл бойынша дербес жауаптылықта 
болады;

 8) Комитетке берілетін ақпараттардың дұрыстығына дербес жауаптылықта 
болады;

 9) өз құзыреті шегінде Департаменттің актілеріне қол қояды;
 10) барлық мемлекеттік органдарда жəне өзге де ұйымдарда Департаментті 

білдіреді;
 11) Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген өзге де 

өкілеттіктерді жүзеге асырады.
 Департаменттің басшысы болмаған кезеңде оның өкілеттіктерін орындауды 

Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес оны алмастыратын тұлға 
жүзеге асырады.

4-бөлім. Департаменттің мүлкі
 20. Заңнамада көзделген жағдайларда Департаменттің жедел басқару 

құқығында оқшауланған мүлкі болады.
 Департамент мүлкі оған меншік иесі берген мүліктің, сондай-ақ Қазақстан 

Республикасының заңнамасында тыйым салынбаған өз қызметі нəтижесінде 
сатып алынған мүлік (ақша кірістерді қоса алғанда) жəне өзге де көздер 
есебінен қалыптастырылады.

 21. Департаментке бекітілген мүлік республикалық меншікке жатады.
 22. Егер заңнамада өзгеше белгіленбесе, Департаменттің өзіне бекітілген 

мүлікті жəне қаржыландыру жоспары бойынша өзіне бөлінген қаражат есебінен 
сатып алынған мүлікті өзбетімен иеліктен шығаруға немесе оған өзгедей 
тəсілмен билік етуге құқығы жоқ.

5-бөлім. Департаментті қайта ұйымдастыру жəне тарату
 23. Департаментті қайта ұйымдастыру жəне тарату Қазақстан Республика-

сының заңнамасына сəйкес жүзеге асырылады.

  Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Қаржы мониторингі 
комитеті Төрағасының 2019 жылғы 29 қаңтардағы № П-6 бұйрығына 

13-қосымша

  Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Қаржы мониторингі 
комитеті Төрағасының 2019 жылғы 16 қаңтардағы № П-3 бұйрығына 

13-қосымша

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі
Қаржы мониторингі комитетінің Солтүстік Қазақстан облысы бойынша 

Экономикалық тергеу департаменті туралы ережесі

1-бөлім. Жалпы ережелер
 1. Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Қаржы мониторингі 

комитетінің Солтүстік Қазақстан облысы бойынша Экономикалық тер-
геу департаменті (бұдан əрі – Департамент) Қазақстан Республикасының 
заңнамасына сəйкес осы органның жүргізуіне жататын қылмыстық жəне 
əкімшілік құқық бұзушылықтардың алдын алу, анықтау, жолын кесу, ашу жəне 
тергеу бойынша жəне Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес өзге де 
функцияларды орындауға уəкілеттік берілген Қазақстан Республикасы Қаржы 
министрлігі Қаржы мониторингі комитетінің (бұдан əрі – Комитет) аумақтық 
органы болып табылады.

 2. Департамент өз қызметiн Қазақстан Республикасының Конституцияс
ына жəне заңдарына, Қазақстан Республикасының Президенті мен Үкiметі 
актілерiне, өзге де нормативтік құқықтық актілерге, сондай-ақ осы Ережеге 
сəйкес жүзеге асырады.

 3. Департамент мемлекеттiк мекеме ұйымдастыру-құқықтық нысанындағы 
заңды тұлға болып табылады, қазақ тiлінде өз атауы бар мөрi мен мөртаң-
балары, белгiленген үлгiдегі бланкілерi, сондай-ақ Қазақстан Республикасының 
заңнамасына сəйкесқазынашылық органдарында шоттары болады.

 4. Департамент азаматтық-құқықтық қатынастарға өз атынан түседi.
 5. Егер заңнамаға сəйкесДепартаментке уəкілеттік берілген болса, мемле-

кеттің атынан азаматтық-құқықтық қатынастардың тарапы болуға құқығы бар.
 6. Департамент өз құзыретінің мəселелері бойынша заңнамада белгіленген 

тəртіптпен Департамент басшысының бұйрықтарында жəне Қазақстан Респуб-
ликасының заңнамасында көзделген басқа да актілермен ресімделетін шешім-
дер қабылдайды.

 7. Департаменттің құрылымы мен штат санының лимиті қолданыстағы 
заңнамаға сəйкес бекітіледі.

 8. Департаменттің заңды мекенжайы: 150000, Қазақстан Республикасы, 
Солтүстік Қазақстаноблысы, Петропавлқаласы, Мира көшесі, 120.

 9. Мемлекеттік органның толық атауы – «Қазақстан Республикасы Қаржы 
министрлігі Қаржы мониторингі комитетінің Солтүстік Қазақстан облысы бойын-
ша экономикалық тергеу департаменті» республикалық мемлекеттік мекемесі.

 10. Осы Ереже Департаменттiң құрылтай құжаты болып табылады.
 11. Департаменттің қызметiн қаржыландыру республикалық бюджеттен 

жүзеге асырылады.
 12. Департаментке кəсiпкерлiк субъектiлермен Департаменттің функци-

ялары болып табылатын мiндеттердi орындау мəнiне шарттық қатынастарға 
түсуге тыйым салынады.

 Егер Департаментке заңнамалық актілермен кірістер əкелетін қызметті 
жүзеге асыру құқығы берілсе, онда осы қызметтен алынған табыс мемлекеттік 
бюджеттің кірісіне жіберіледі.

2-бөлім. Комитеттің негізгі мiндеттерi, функциялары, құқықтары 
менміндеттері

 13. Департаменттің міндеттері:
 1) Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес осы органның 

жүргізуіне жататын қылмыстық жəне əкімшілік құқық бұзушылықтардың алдын 
алу, анықтау, жолын кесу, ашу жəне тергеу;

 2) Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген өзге де міндет-
терді орындау.

 14. Департаменттің функциялары:
 1) Қазақстан Республикасының жедел-іздестіру қызметі туралы заңна-

масына сəйкес жедел-іздестіру қызметін жүзеге асыру;
 2) Қазақстан Республикасының заңнамасымен осы органның жүргізуіне 

жататын қылмыстық құқық бұзушылықтардың алдын алу, анықтау, жолын 
кесу, ашу жəне тергеу;

 3) Қазақстан Республикасының заңнамасымен осы органның жүргізуіне 
жататын қылмыстық құқық бұзушылықтарға қарсы күрес нысандарын жəне 
əдістерін жетілдіру;

 4) жедел-іздестіру қызметін, анықтау жəне алдын ала тергеуді жүзеге асы-
ру, жедел-іздестіру, əкімшілік, тергеу қызметі практикасын талдау жəне қаржы 
мониторингі органдарын анықтау, республикадағы жедел жағдай болжамын 
жасау, қаржы мониторингі органының араласуын талап ететін мəселелер бой-
ынша жедел ден қою шараларын қабылдау;

 5) мемлекеттік кірістер органының жүргізуіне жататын қылмыстық істер 
жəне əкімшілік құқық бұзушылық туралы істер бойынша адамдарды жəне 
сот қаулысы бойынша мемлекеттің мүддесін білдіретін талап арыз бойын-
ша олардың орналасқан жері туралы мəліметтер болмаған кезде жауап 
берушілерді іздеуді жүзеге асыру;

 6) Қазақстан Республикасының заңнамасымен осы органның жүргізуіне 
жататын қылмыстық құқық бұзушылықтарға қарсы күрес мəселесі бойынша шет 
мемлекеттердің тиісті органдарымен өзара іс-қимылда болу жəне өз өкілетті 
шегінде халықаралық ұйымдардың қызметіне қатысу;

 7) Қазақстан Республикасының экономикалық қауіпсіздігін қамтамасыз ету 
бойынша басқа мемлекеттік органдармен өзара іс-қимылда болу;

 8) Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген өзге де 
өкілеттіктерді жүзеге асыру.

 15. Департаменттің құқықтары мен міндеттері:
 Құқықтары:
 1) Қазақстан Республикасында қылмысқа қарсы күрес бағдарламаларын 

əзірлеуге жəне іске асыруға қатысу;
 2) Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген тертіппен 

криминалистік зерттеулер жүргізу;

 3) əкімшілік құқық бұзушылықтар туралы істерді хаттамаға түсіру жəне 
қарау, əкімшілік ұстауды жүзеге асыру, сондай-ақ Қазақстан Республикасының 
Əкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінде көзделген басқа да шараларды 
қолдану;

 4) құқық бұзушылық жасаған адамдарды Қазақстан Республикасының 
заңнамасына сəйкес ұстау жəне Қазақстан Республикасының қаржы мони-
торингі немесе өзге органдарының қызметтік үй-жайларына жеткізу;

 5) Қазақстан Республикасының қылмыстық-процестік заңнамасына жəне 
Қазақстан Республикасының əкімшілік құқық бұзушылық туралы заңнамасына 
сəйкес құжаттарды, тауарларды, заттарды немесе өзге де мүлікті алып қою, 
тінту жасау немесе алу;

 6) Қазақстан Республикасының заңнамалық актілеріне сəйкес құжаттау, 
дыбыс-, бейнежазба, кино-, суретке түсіру, көшірме бедер жасау, баспатаңба, 
жоспарлар, схемалар жəне ақпаратты түсіріп алудың өзге де тəсілдерін жүргізу;

 7) Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес қаржы мониторингі ор-
гандарына жүктелген функцияларды орындау үшін қаруды, арнайы техникалық 
жəне өзге де құралдарды қоса тауарлар сатып алу;

 8) дене күшін, оның ішінде күрестің жауынгерлік тəсілдерін қолдану;
 9) Қазақстан Республикасының жедел-іздестіру қызметі туралы заңна-

масына сəйкес жедел-іздестіру қызметін жүзеге асыру;
 10) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тəртіппен 

атыс қаруы мен өзге де қаруды жəне арнайы құралдарды алып жүру, сақтау 
жəне қолдану;

 11) Қазақстан Республикасының қылмыстық-процестік заңнамасына сəйкес 
өкілеттіктерді жүзеге асыру;

 12) іс жүргізуде бар материалдар мен қылмыстық істер бойынша құжат-
тарға, материалдарға, статистикалық ақпаратқа жəне өзге мəліметтерге қол 
жеткізу, сондай-ақ ұйымдардың басшылары мен басқа да лауазымды тұл-
ғаларынан, жеке тұлғалардан оларды беруді талап ету, олардың көшірмелерін 
түсіру, түсініктемелер алу;

 13) Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген тəртіппен тиісті 
уақытша ұстау изоляторларын, тергеу изоляторларын пайдалану;

 14) іс жүргізуде бар қылмыстық істер бойынша шақыртуға келуден жал-
тарып жүрген адамдарды күштеп əкелу;

 15) ұсталғандарды жəне қамауға алынған өзге де адамдарды айдау;
 16) Қазақстан Республикасының Қылмыстық-процестік кодексіне сəйкес 

ұсыныс енгізу;
 17) Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген тəртіппен 

жəне халықаралық шарттарының ережелеріне сəйкес Департаменттің негізгі 
міндеттері мен функцияларын іске асыруға қажетті ақпаратты, құжаттарды, 
сондай-ақ өзге де мəліметтерді сұрату жəне алу;

 18) Департамент қызметкерлеріне даярлауды, қайта даярлауды жəне 
біліктілігін арттыруды жүзеге асыру;

 Міндеттері:
 19) өз қызметі процесінде алынған қызметтік, коммерциялық, банктік не-

месе заңмен қорғалатын өзге де құпияны құрайтын ақпаратты, мəліметтер мен 
құжаттарды сақтаудың, қорғаудың тиісті режимін жəне сақталуын қамтамасыз 
етуге;

 20) қаржы мониторингін жүзеге асыру процесінде адамның жəне азамат-
тың, заңды тұлғалардың жəне мемлекеттің құқықтары мен заңды мүдделерінің 
сақталуын қамтамасыз етуге;

 21) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тəртіппен жəне 
мерзімде қаржы мониторингі органының жəне (немесе) қаржы мониторингі 
органы лауазымды тұлғаларының əрекеттеріне (əрекетсіздігіне) шағымдарды 
қарау;

 22) Қазақстан Республикасының Қылмыстық-процестік кодексінде көзделген 
тəртіппен Қазақстан Республикасының Заңдарымен осы органның жүргізуіне 
жатқызылған қылмыстық құқық бұзушылықтар туралы істер бойынша сотқа 
дейінгі тергеп-тексеруді жүзеге асыру;

 23) өз құзыреті шегінде құқық бұзушылықтардың алдын алу, жолын кесу 
жəне анықтау жөнінде жұмыс жүргізу;

 24) Қазақстан Республикасының Қылмыстық-процестік кодексінде, сондай-
ақ «Жедел-iздестiру қызметі туралы» Қазақстан Республикасының Заңында 
белгіленген міндеттерді орындау;

 25) Қазақстан Республикасының заңдарына сəйкес қарауға жатқызылған 
қылмыстық құқық бұзушылықтардың алдын алу, анықтау, жолын кесу, ашу 
жəне тергеп-тексеру бойынша шаралар қабылдау;

 26) Қазақстан Республикасының əкімшілік құқық бұзушылық туралы 
заңнамасында белгіленген тəртіппен əкімшілік жауапкершілікке тарту;

 27) Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес қаржы мониторингі 
органдарының қызметіне, қаржы мониторингі органдарының лауазымды 
тұлғаларына жəне олардың отбасы мүшелеріне қатысты құқыққа қайшы 
əрекеттерден қорғауды қамтамасыз ету;

 28) жасалған немесе жасалуға əзірленіп жатқан қылмыстық құқық бұзушы-
лықтар туралы өтініштер мен хабарларды қабылдау, тіркеу жəне қарау, олар-
дың жолын кесу, ашу, сондай-ақ қылмыс жасаған адамдарды ұстау жəне қо-
ғамға қауіпті салдарларға жол бермеу жөнінде дер кезінде шаралар қабылдау;

 29) Қазақстан Республикасының заңнамасында осы органның жүргізуіне 
жататынқылмыстық құқық бұзушылықтар келтірген мүліктік зиянның орнын 
толтыруды қамтамасыз ету үшін құзыреті шегінде шаралар қабылдау;

 30) қылмыстық процеске қатысушы адамдарды мемлекеттік қорғау 
жөніндегі заңнамалық актілерде көзделген шараларды қабылдау;

 31) заңнамада белгіленген тəртіппен негізгі функциялар мен міндеттерді 
іске асыру үшін Комитетке қажетті ақпарат ұсыну;

 32) Қазақстан Республикасының заннамасында көзделген өзге де құқықтар 
мен міндеттерді жүзеге асыру.

3-бөлім. Департаменттің қызметін ұйымдастыру
 16. Департаментке басшылықты Департаментке жүктелген міндеттердің 

орындалуына жəне оның функцияларын жүзеге асыруға дербес жауапты бо-
латын Департамент басшысы жүзеге асырады.

 17. Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес Департамент бас-
шысы қызметке тағайындалады жəне қызметтен босатылады.

 18. Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес Департамент бас-
шысының қызметке тағайындалатын жəне қызметтен босатылатын орынба-
сары болады.

 19. Департамент басшысының өкілеттігі:
 1) Департамент құрылымдық бөлімшелерінің қызметкерлері мен қызмет-

шілерінің мiндеттерi мен өкiлеттiктерiн айқындайды;
 2) Департаменттің штат санының лимиті шегінде Департаменттің штат 

кестесі бойынша Комитетке ұсыныс енгізеді.
 3) Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес:
 Департаменттің қызметкерлері мен қызметшілерін;
 басқарма басшыларын лауазымға тағайындайды жəне лауазымнан 

босатады.
 4) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тəртіппен 

тəртіптік жауапкершілік шараларын қабылдайды;
 5) Департаменттің құрылымдық бөлiмшелерi туралы ережелердi бекiтедi;
 6) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тəртіппен 

Департаменттің қызметкерлері мен қызметшілерінеіссапар, еңбек демалысын 
беру, материалдық көмек көрсету, даярлау (қайта даярлау), біліктілігін артты-
ру, марапаттау, үстемеақы жəне сыйақы төлеу туралы мəселелерді шешеді;

 7) сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл бойынша дербес жауаптылықта 
болады;

 8) Комитетке берілетін ақпараттардың дұрыстығына дербес жауаптылықта 
болады;

 9) өз құзыреті шегінде Департаменттің актілеріне қол қояды;
 10) барлық мемлекеттік органдарда жəне өзге де ұйымдарда Департаментті 

білдіреді;
 11) Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген өзге де 

өкілеттіктерді жүзеге асырады.
 Департаменттің басшысы болмаған кезеңде оның өкілеттіктерін орындауды 

Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес оны алмастыратын тұлға 
жүзеге асырады.

4-бөлім. Департаменттің мүлкі
 20. Заңнамада көзделген жағдайларда Департаменттің жедел басқару 

құқығында оқшауланған мүлкі болады.
 Департамент мүлкі оған меншік иесі берген мүліктің, сондай-ақ Қазақстан 

Республикасының заңнамасында тыйым салынбаған өз қызметі нəтижесінде 
сатып алынған мүлік (ақша кірістерді қоса алғанда) жəне өзге де көздер 
есебінен қалыптастырылады.

 21. Департаментке бекітілген мүлік республикалық меншікке жатады.
 22. Егер заңнамада өзгеше белгіленбесе, Департаменттің өзіне бекітілген 

мүлікті жəне қаржыландыру жоспары бойынша өзіне бөлінген қаражат есебінен 
сатып алынған мүлікті өзбетімен иеліктен шығаруға немесе оған өзгедей 
тəсілмен билік етуге құқығы жоқ.

5-бөлім. Департаментті қайта ұйымдастыру жəне тарату
 23. Департаментті қайта ұйымдастыру жəне тарату Қазақстан Республика-

сының заңнамасына сəйкес жүзеге асырылады.

  Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Қаржы мониторингі 
комитеті Төрағасының 2019 жылғы 29 қаңтардағы № П-6 бұйрығына 

14-қосымша

  Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Қаржы мониторингі 
комитеті Төрағасының 2019 жылғы 16 қаңтардағы № П-3 бұйрығына 

14-қосымша

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі
Қаржы мониторингі комитетінің Түркістан облысы бойынша 

Экономикалық тергеу департаменті туралы ережесі

1-бөлім. Жалпы ережелер
 1. Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Қаржы мониторингі 

комитетінің Түркістан облысы бойынша Экономикалық тергеу департаменті 
(бұдан əрі – Департамент) Қазақстан Республикасының заңнамасына 
сəйкес осы органның жүргізуіне жататын қылмыстық жəне əкімшілік құқық 
бұзушылықтардың алдын алу, анықтау, жолын кесу, ашу жəне тергеу бойынша 
жəне Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес өзге де функциялар-
ды орындауға уəкілеттік берілген Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі 
Қаржы мониторингі комитетінің (бұдан əрі – Комитет) аумақтық органы болып 
табылады.

 2. Департамент өз қызметiн Қазақстан Республикасының Конституцияс
ына жəне заңдарына, Қазақстан Республикасының Президенті мен Үкiметі 
актілерiне, өзге де нормативтік құқықтық актілерге, сондай-ақ осы Ережеге 
сəйкес жүзеге асырады.

 3. Департамент мемлекеттiк мекеме ұйымдастыру-құқықтық нысанындағы 
заңды тұлға болып табылады, қазақ тiлінде өз атауы бар мөрi мен мөртаң-
балары, белгiленген үлгiдегі бланкілерi, сондай-ақ Қазақстан Республикасының 
заңнамасына сəйкесқазынашылық органдарында шоттары болады.

 4. Департамент азаматтық-құқықтық қатынастарға өз атынан түседi.
 5. Егер заңнамаға сəйкесДепартаментке уəкілеттік берілген болса, мемле-

кеттің атынан азаматтық-құқықтық қатынастардың тарапы болуға құқығы бар.
 6. Департамент өз құзыретінің мəселелері бойынша заңнамада белгіленген 

тəртіптпен Департамент басшысының бұйрықтарында жəне Қазақстан Респуб-
ликасының заңнамасында көзделген басқа да актілермен ресімделетін 
шешімдер қабылдайды.

 7. Департаменттің құрылымы мен штат санының лимиті қолданыстағы 
заңнамаға сəйкес бекітіледі.

 8. Департаменттің заңды мекенжайы: 161200, Қазақстан Республикасы, 
Түркістаноблысы, Түркістан қаласы, Тəуке хан көшесі, 278 В.

 9. Мемлекеттік органның толық атауы – «Қазақстан Республикасы Қаржы 
министрлігі Қаржы мониторингі комитетінің Түркістан облысы бойынша 
экономикалық тергеу департаменті» республикалық мемлекеттік мекемесі.

 10. Осы Ереже Департаменттiң құрылтай құжаты болып табылады.
 11. Департаменттің қызметiн қаржыландыру республикалық бюджеттен 

жүзеге асырылады.
 12. Департаментке кəсiпкерлiк субъектiлермен Департаменттің функци-

ялары болып табылатын мiндеттердi орындау мəнiне шарттық қатынастарға 
түсуге тыйым салынады.

 Егер Департаментке заңнамалық актілермен кірістер əкелетін қызметті 
жүзеге асыру құқығы берілсе, онда осы қызметтен алынған табыс мемлекеттік 
бюджеттің кірісіне жіберіледі.

2-бөлім. Комитеттің негізгі мiндеттерi, функциялары, құқықтары 
менміндеттері

 13. Департаменттің міндеттері:
 1) Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес осы органның жүр-

гізуіне жататын қылмыстық жəне əкімшілік құқық бұзушылықтардың алдын алу, 
анықтау, жолын кесу, ашу жəне тергеу;

 2) Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген өзге де міндет-
терді орындау.

 14. Департаменттің функциялары:
 1) Қазақстан Республикасының жедел-іздестіру қызметі туралы заңнама-

сына сəйкес жедел-іздестіру қызметін жүзеге асыру;
 2) Қазақстан Республикасының заңнамасымен осы органның жүргізуіне 

жататын қылмыстық құқық бұзушылықтардың алдын алу, анықтау, жолын 
кесу, ашу жəне тергеу;

 3) Қазақстан Республикасының заңнамасымен осы органның жүргізуіне 
жататын қылмыстық құқық бұзушылықтарға қарсы күрес нысандарын жəне 
əдістерін жетілдіру;

 4) жедел-іздестіру қызметін, анықтау жəне алдын ала тергеуді жүзеге асы-
ру, жедел-іздестіру, əкімшілік, тергеу қызметі практикасын талдау жəне қаржы 
мониторингі органдарын анықтау, республикадағы жедел жағдай болжамын 
жасау, қаржы мониторингі органының араласуын талап ететін мəселелер бой-
ынша жедел ден қою шараларын қабылдау;

 5) мемлекеттік кірістер органының жүргізуіне жататын қылмыстық істер 
жəне əкімшілік құқық бұзушылық туралы істер бойынша адамдарды жəне 
сот қаулысы бойынша мемлекеттің мүддесін білдіретін талап арыз бойын-
ша олардың орналасқан жері туралы мəліметтер болмаған кезде жауап 
берушілерді іздеуді жүзеге асыру;

 6) Қазақстан Республикасының заңнамасымен осы органның жүргізуіне 
жататын қылмыстық құқық бұзушылықтарға қарсы күрес мəселесі бойынша шет 
мемлекеттердің тиісті органдарымен өзара іс-қимылда болу жəне өз өкілетті 
шегінде халықаралық ұйымдардың қызметіне қатысу;

 7) Қазақстан Республикасының экономикалық қауіпсіздігін қамтамасыз ету 
бойынша басқа мемлекеттік органдармен өзара іс-қимылда болу;

 8) Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген өзге де өкілет-
тіктерді жүзеге асыру.

 15. Департаменттің құқықтары мен міндеттері:
 Құқықтары:
 1) Қазақстан Республикасында қылмысқа қарсы күрес бағдарламаларын 

əзірлеуге жəне іске асыруға қатысу;
 2) Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген тертіппен 

криминалистік зерттеулер жүргізу;
 3) əкімшілік құқық бұзушылықтар туралы істерді хаттамаға түсіру жəне 

қарау, əкімшілік ұстауды жүзеге асыру, сондай-ақ Қазақстан Республикасының 
Əкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінде көзделген басқа да шараларды 
қолдану;

 4) құқық бұзушылық жасаған адамдарды Қазақстан Республикасының 
заңнамасына сəйкес ұстау жəне Қазақстан Республикасының қаржы монито-
рингі немесе өзге органдарының қызметтік үй-жайларына жеткізу;

 5) Қазақстан Республикасының қылмыстық-процестік заңнамасына жəне 
Қазақстан Республикасының əкімшілік құқық бұзушылық туралы заңнамасына 
сəйкес құжаттарды, тауарларды, заттарды немесе өзге де мүлікті алып қою, 
тінту жасау немесе алу;

 6) Қазақстан Республикасының заңнамалық актілеріне сəйкес құжаттау, 
дыбыс-, бейнежазба, кино-, суретке түсіру, көшірме бедер жасау, баспатаңба, 
жоспарлар, схемалар жəне ақпаратты түсіріп алудың өзге де тəсілдерін жүргізу;

 7) Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес қаржы мониторингі ор-
гандарына жүктелген функцияларды орындау үшін қаруды, арнайы техникалық 
жəне өзге де құралдарды қоса тауарлар сатып алу;

 8) дене күшін, оның ішінде күрестің жауынгерлік тəсілдерін қолдану;
 9) Қазақстан Республикасының жедел-іздестіру қызметі туралы 

заңнамасына сəйкес жедел-іздестіру қызметін жүзеге асыру;
 10) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тəртіппен 

атыс қаруы мен өзге де қаруды жəне арнайы құралдарды алып жүру, сақтау 
жəне қолдану;

 11) Қазақстан Республикасының қылмыстық-процестік заңнамасына сəйкес 
өкілеттіктерді жүзеге асыру;

 12) іс жүргізуде бар материалдар мен қылмыстық істер бойынша 
құжаттарға, материалдарға, статистикалық ақпаратқа жəне өзге мəліметтерге 
қол жеткізу, сондай-ақ ұйымдардың басшылары мен басқа да лауазым-
ды тұлғаларынан, жеке тұлғалардан оларды беруді талап ету, олардың 
көшірмелерін түсіру, түсініктемелер алу;

 13) Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген тəртіппен тиісті 
уақытша ұстау изоляторларын, тергеу изоляторларын пайдалану;

 14) іс жүргізуде бар қылмыстық істер бойынша шақыртуға келуден жал-
тарып жүрген адамдарды күштеп əкелу;

 15) ұсталғандарды жəне қамауға алынған өзге де адамдарды айдау;
 16) Қазақстан Республикасының Қылмыстық-процестік кодексіне сəйкес 

ұсыныс енгізу;
 17) Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген тəртіппен 

жəне халықаралық шарттарының ережелеріне сəйкес Департаменттің негізгі 
міндеттері мен функцияларын іске асыруға қажетті ақпаратты, құжаттарды, 
сондай-ақ өзге де мəліметтерді сұрату жəне алу;

 18) Департамент қызметкерлеріне даярлауды, қайта даярлауды жəне 
біліктілігін арттыруды жүзеге асыру;
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(Жалғасы. Басы 26-30-беттерде) 

(Соңы 32-бетте) 

 Міндеттері:
 19) өз қызметі процесінде алынған қызметтік, коммерциялық, банктік не-

месе заңмен қорғалатын өзге де құпияны құрайтын ақпаратты, мəліметтер мен 
құжаттарды сақтаудың, қорғаудың тиісті режимін жəне сақталуын қамтамасыз 
етуге;

 20) қаржы мониторингін жүзеге асыру процесінде адамның жəне аза-
маттың, заңды тұлғалардың жəне мемлекеттің құқықтары мен заңды мүдде-
лерінің сақталуын қамтамасыз етуге;

 21) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тəртіппен жəне 
мерзімде қаржы мониторингі органының жəне (немесе) қаржы мониторингі 
органы лауазымды тұлғаларының əрекеттеріне (əрекетсіздігіне) шағымдарды 
қарау;

 22) Қазақстан Республикасының Қылмыстық-процестік кодексінде көзделген 
тəртіппен Қазақстан Республикасының Заңдарымен осы органның жүргізуіне 
жатқызылған қылмыстық құқық бұзушылықтар туралы істер бойынша сотқа 
дейінгі тергеп-тексеруді жүзеге асыру;

 23) өз құзыреті шегінде құқық бұзушылықтардың алдын алу, жолын кесу 
жəне анықтау жөнінде жұмыс жүргізу;

 24) Қазақстан Республикасының Қылмыстық-процестік кодексінде, сондай-
ақ «Жедел-iздестiру қызметі туралы» Қазақстан Республикасының Заңында 
белгіленген міндеттерді орындау;

 25) Қазақстан Республикасының заңдарына сəйкес қарауға жатқызылған 
қылмыстық құқық бұзушылықтардың алдын алу, анықтау, жолын кесу, ашу 
жəне тергеп-тексеру бойынша шаралар қабылдау;

 26) Қазақстан Республикасының əкімшілік құқық бұзушылық туралы 
заңнамасында белгіленген тəртіппен əкімшілік жауапкершілікке тарту;

 27) Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес қаржы мониторингі 
органдарының қызметіне, қаржы мониторингі органдарының лауазымды 
тұлғаларына жəне олардың отбасы мүшелеріне қатысты құқыққа қайшы 
əрекеттерден қорғауды қамтамасыз ету;

 28) жасалған немесе жасалуға əзірленіп жатқан қылмыстық құқық 
бұзушылықтар туралы өтініштер мен хабарларды қабылдау, тіркеу жəне 
қарау, олардың жолын кесу, ашу, сондай-ақ қылмыс жасаған адамдарды 
ұстау жəне қоғамға қауіпті салдарларға жол бермеу жөнінде дер кезінде ша-
ралар қабылдау;

 29) Қазақстан Республикасының заңнамасында осы органның жүргізуіне 
жататынқылмыстық құқық бұзушылықтар келтірген мүліктік зиянның орнын 
толтыруды қамтамасыз ету үшін құзыреті шегінде шаралар қабылдау;

 30) қылмыстық процеске қатысушы адамдарды мемлекеттік қорғау 
жөніндегі заңнамалық актілерде көзделген шараларды қабылдау;

 31) заңнамада белгіленген тəртіппен негізгі функциялар мен міндеттерді 
іске асыру үшін Комитетке қажетті ақпарат ұсыну;

 32) Қазақстан Республикасының заннамасында көзделген өзге де құқықтар 
мен міндеттерді жүзеге асыру.

3-бөлім. Департаменттің қызметін ұйымдастыру
 16. Департаментке басшылықты Департаментке жүктелген міндеттердің 

орындалуына жəне оның функцияларын жүзеге асыруға дербес жауапты бо-
латын Департамент басшысы жүзеге асырады.

 17. Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес Департамент бас-
шысы қызметке тағайындалады жəне қызметтен босатылады.

 18. Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес Департамент 
басшысының қызметке тағайындалатын жəне қызметтен босатылатын орын-
басары болады.

 19. Департамент басшысының өкілеттігі:
 1) Департамент құрылымдық бөлімшелерінің қызметкерлері мен 

қызметшілерінің мiндеттерi мен өкiлеттiктерiн айқындайды;
 2) Департаменттің штат санының лимиті шегінде Департаменттің штат 

кестесі бойынша Комитетке ұсыныс енгізеді.
 3) Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес:
 Департаменттің қызметкерлері мен қызметшілерін;
 басқарма басшыларын лауазымға тағайындайды жəне лауазымнан 

босатады.
 4) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тəртіппен 

тəртіптік жауапкершілік шараларын қабылдайды;
 5) Департаменттің құрылымдық бөлiмшелерi туралы ережелердi бекiтедi;
 6) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тəртіппен 

Департаменттің қызметкерлері мен қызметшілерінеіссапар, еңбек демалысын 
беру, материалдық көмек көрсету, даярлау (қайта даярлау), біліктілігін артты-
ру, марапаттау, үстемеақы жəне сыйақы төлеу туралы мəселелерді шешеді;

 7) сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл бойынша дербес жауаптылықта 
болады;

 8) Комитетке берілетін ақпараттардың дұрыстығына дербес жауаптылықта 
болады;

 9) өз құзыреті шегінде Департаменттің актілеріне қол қояды;
 10) барлық мемлекеттік органдарда жəне өзге де ұйымдарда Департаментті 

білдіреді;
 11) Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген өзге де өкілет-

тіктерді жүзеге асырады.
 Департаменттің басшысы болмаған кезеңде оның өкілеттіктерін орындауды 

Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес оны алмастыратын тұлға 
жүзеге асырады.

4-бөлім. Департаменттің мүлкі
 20. Заңнамада көзделген жағдайларда Департаменттің жедел басқару 

құқығында оқшауланған мүлкі болады.
 Департамент мүлкі оған меншік иесі берген мүліктің, сондай-ақ Қазақстан 

Республикасының заңнамасында тыйым салынбаған өз қызметі нəтижесінде 
сатып алынған мүлік (ақша кірістерді қоса алғанда) жəне өзге де көздер 
есебінен қалыптастырылады.

 21. Департаментке бекітілген мүлік республикалық меншікке жатады.
 22. Егер заңнамада өзгеше белгіленбесе, Департаменттің өзіне бекітілген 

мүлікті жəне қаржыландыру жоспары бойынша өзіне бөлінген қаражат есебінен 
сатып алынған мүлікті өзбетімен иеліктен шығаруға немесе оған өзгедей 
тəсілмен билік етуге құқығы жоқ.

5-бөлім. Департаментті қайта ұйымдастыру жəне тарату
 23. Департаментті қайта ұйымдастыру жəне тарату Қазақстан Республика-

сының заңнамасына сəйкес жүзеге асырылады.

  Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Қаржы мониторингі 
комитеті Төрағасының 2019 жылғы 29 қаңтардағы № П-6 бұйрығына 

15-қосымша
   

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Қаржы мониторингі 
комитеті Төрағасының 2019 жылғы 16 қаңтардағы № П-3 бұйрығына 

15-қосымша

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі
Қаржы мониторингі комитетінің Алматы қаласы бойынша 

Экономикалық тергеу департаменті туралы ережесі

1-бөлім. Жалпы ережелер
 1. Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Қаржы мониторингі 

комитетінің Алматы қаласы бойынша Экономикалық тергеу департаменті 
(бұдан əрі – Департамент) Қазақстан Республикасының заңнамасына 
сəйкес осы органның жүргізуіне жататын қылмыстық жəне əкімшілік құқық 
бұзушылықтардың алдын алу, анықтау, жолын кесу, ашу жəне тергеу бойынша 
жəне Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес өзге де функциялар-
ды орындауға уəкілеттік берілген Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі 
Қаржы мониторингі комитетінің (бұдан əрі – Комитет) аумақтық органы болып 
табылады.

 2. Департамент өз қызметiн Қазақстан Республикасының Конституцияс
ына жəне заңдарына, Қазақстан Республикасының Президенті мен Үкiметі 
актілерiне, өзге де нормативтік құқықтық актілерге, сондай-ақ осы Ережеге 
сəйкес жүзеге асырады.

 3. Департамент мемлекеттiк мекеме ұйымдастыру-құқықтық нысанындағы 
заңды тұлға болып табылады, қазақ тiлінде өз атауы бар мөрi мен мөртаң-
балары, белгiленген үлгiдегі бланкілерi, сондай-ақ Қазақстан Республикасының 
заңнамасына сəйкесқазынашылық органдарында шоттары болады.

 4. Департамент азаматтық-құқықтық қатынастарға өз атынан түседi.
 5. Егер заңнамаға сəйкесДепартаментке уəкілеттік берілген болса, мемле-

кеттің атынан азаматтық-құқықтық қатынастардың тарапы болуға құқығы бар.
 6. Департамент өз құзыретінің мəселелері бойынша заңнамада белгіленген 

тəртіптпен Департамент басшысының бұйрықтарында жəне Қазақстан 

Республикасының заңнамасында көзделген басқа да актілермен ресімделетін 
шешімдер қабылдайды.

 7. Департаменттің құрылымы мен штат санының лимиті қолданыстағы 
заңнамаға сəйкес бекітіледі.

 8. Департаменттің заңды мекенжайы: 050000, Қазақстан Республикасы, 
Алматы қаласы, Жібек жолы көшесі,127.

 9. Мемлекеттік органның толық атауы – «Қазақстан Республикасы 
Қаржы министрлігі Қаржы мониторингі комитетінің Алматы қаласы бойынша 
экономикалық тергеу департаменті» республикалық мемлекеттік мекемесі.

 10. Осы Ереже Департаменттiң құрылтай құжаты болып табылады.
 11. Департаменттің қызметiн қаржыландыру республикалық бюджеттен 

жүзеге асырылады.
 12. Департаментке кəсiпкерлiк субъектiлермен Департаменттің функци-

ялары болып табылатын мiндеттердi орындау мəнiне шарттық қатынастарға 
түсуге тыйым салынады.

 Егер Департаментке заңнамалық актілермен кірістер əкелетін қызметті 
жүзеге асыру құқығы берілсе, онда осы қызметтен алынған табыс мемлекеттік 
бюджеттің кірісіне жіберіледі.

2-бөлім. Комитеттің негізгі мiндеттерi, функциялары, құқықтары 
менміндеттері

 13. Департаменттің міндеттері:
 1) Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес осы органның 

жүргізуіне жататын қылмыстық жəне əкімшілік құқық бұзушылықтардың алдын 
алу, анықтау, жолын кесу, ашу жəне тергеу;

 2) Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген өзге де міндет-
терді орындау.

 14. Департаменттің функциялары:
 1) Қазақстан Республикасының жедел-іздестіру қызметі туралы заңнама-

сына сəйкес жедел-іздестіру қызметін жүзеге асыру;
 2) Қазақстан Республикасының заңнамасымен осы органның жүргізуіне 

жататын қылмыстық құқық бұзушылықтардың алдын алу, анықтау, жолын 
кесу, ашу жəне тергеу;

 3) Қазақстан Республикасының заңнамасымен осы органның жүргізуіне 
жататын қылмыстық құқық бұзушылықтарға қарсы күрес нысандарын жəне 
əдістерін жетілдіру;

 4) жедел-іздестіру қызметін, анықтау жəне алдын ала тергеуді жүзеге асы-
ру, жедел-іздестіру, əкімшілік, тергеу қызметі практикасын талдау жəне қаржы 
мониторингі органдарын анықтау, республикадағы жедел жағдай болжамын 
жасау, қаржы мониторингі органының араласуын талап ететін мəселелер бой-
ынша жедел ден қою шараларын қабылдау;

 5) мемлекеттік кірістер органының жүргізуіне жататын қылмыстық істер 
жəне əкімшілік құқық бұзушылық туралы істер бойынша адамдарды жəне 
сот қаулысы бойынша мемлекеттің мүддесін білдіретін талап арыз бойын-
ша олардың орналасқан жері туралы мəліметтер болмаған кезде жауап 
берушілерді іздеуді жүзеге асыру;

 6) Қазақстан Республикасының заңнамасымен осы органның жүргізуіне 
жататын қылмыстық құқық бұзушылықтарға қарсы күрес мəселесі бойынша шет 
мемлекеттердің тиісті органдарымен өзара іс-қимылда болу жəне өз өкілетті 
шегінде халықаралық ұйымдардың қызметіне қатысу;

 7) Қазақстан Республикасының экономикалық қауіпсіздігін қамтамасыз ету 
бойынша басқа мемлекеттік органдармен өзара іс-қимылда болу;

 8) Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген өзге де өкілеттік-
терді жүзеге асыру.

 15. Департаменттің құқықтары мен міндеттері:
 Құқықтары:
 1) Қазақстан Республикасында қылмысқа қарсы күрес бағдарламаларын 

əзірлеуге жəне іске асыруға қатысу;
 2) Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген тертіппен 

криминалистік зерттеулер жүргізу;
 3) əкімшілік құқық бұзушылықтар туралы істерді хаттамаға түсіру жəне 

қарау, əкімшілік ұстауды жүзеге асыру, сондай-ақ Қазақстан Республикасының 
Əкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінде көзделген басқа да шараларды 
қолдану;

 4) құқық бұзушылық жасаған адамдарды Қазақстан Республикасының 
заңнамасына сəйкес ұстау жəне Қазақстан Республикасының қаржы монито-
рингі немесе өзге органдарының қызметтік үй-жайларына жеткізу;

 5) Қазақстан Республикасының қылмыстық-процестік заңнамасына жəне 
Қазақстан Республикасының əкімшілік құқық бұзушылық туралы заңнамасына 
сəйкес құжаттарды, тауарларды, заттарды немесе өзге де мүлікті алып қою, 
тінту жасау немесе алу;

 6) Қазақстан Республикасының заңнамалық актілеріне сəйкес құжаттау, 
дыбыс-, бейнежазба, кино-, суретке түсіру, көшірме бедер жасау, баспатаңба, 
жоспарлар, схемалар жəне ақпаратты түсіріп алудың өзге де тəсілдерін жүргізу;

 7) Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес қаржы мониторингі ор-
гандарына жүктелген функцияларды орындау үшін қаруды, арнайы техникалық 
жəне өзге де құралдарды қоса тауарлар сатып алу;

 8) дене күшін, оның ішінде күрестің жауынгерлік тəсілдерін қолдану;
 9) Қазақстан Республикасының жедел-іздестіру қызметі туралы заңнама-

сына сəйкес жедел-іздестіру қызметін жүзеге асыру;
 10) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тəртіппен 

атыс қаруы мен өзге де қаруды жəне арнайы құралдарды алып жүру, сақтау 
жəне қолдану;

 11) Қазақстан Республикасының қылмыстық-процестік заңнамасына сəйкес 
өкілеттіктерді жүзеге асыру;

 12) іс жүргізуде бар материалдар мен қылмыстық істер бойынша құжат-
тарға, материалдарға, статистикалық ақпаратқа жəне өзге мəліметтерге қол 
жеткізу, сондай-ақ ұйымдардың басшылары мен басқа да лауазымды тұлға-
ларынан, жеке тұлғалардан оларды беруді талап ету, олардың көшірмелерін 
түсіру, түсініктемелер алу;

 13) Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген тəртіппен тиісті 
уақытша ұстау изоляторларын, тергеу изоляторларын пайдалану;

 14) іс жүргізуде бар қылмыстық істер бойынша шақыртуға келуден жал-
тарып жүрген адамдарды күштеп əкелу;

 15) ұсталғандарды жəне қамауға алынған өзге де адамдарды айдау;
 16) Қазақстан Республикасының Қылмыстық-процестік кодексіне сəйкес 

ұсыныс енгізу;
 17) Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген тəртіппен 

жəне халықаралық шарттарының ережелеріне сəйкес Департаменттің негізгі 
міндеттері мен функцияларын іске асыруға қажетті ақпаратты, құжаттарды, 
сондай-ақ өзге де мəліметтерді сұрату жəне алу;

 18) Департамент қызметкерлеріне даярлауды, қайта даярлауды жəне 
біліктілігін арттыруды жүзеге асыру;

 Міндеттері:
 19) өз қызметі процесінде алынған қызметтік, коммерциялық, банктік не-

месе заңмен қорғалатын өзге де құпияны құрайтын ақпаратты, мəліметтер мен 
құжаттарды сақтаудың, қорғаудың тиісті режимін жəне сақталуын қамтамасыз 
етуге;

 20) қаржы мониторингін жүзеге асыру процесінде адамның жəне 
азаматтың, заңды тұлғалардың жəне мемлекеттің құқықтары мен заңды 
мүдделерінің сақталуын қамтамасыз етуге;

 21) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тəртіппен жəне 
мерзімде қаржы мониторингі органының жəне (немесе) қаржы мониторингі 
органы лауазымды тұлғаларының əрекеттеріне (əрекетсіздігіне) шағымдарды 
қарау;

 22) Қазақстан Республикасының Қылмыстық-процестік кодексінде көзделген 
тəртіппен Қазақстан Республикасының Заңдарымен осы органның жүргізуіне 
жатқызылған қылмыстық құқық бұзушылықтар туралы істер бойынша сотқа 
дейінгі тергеп-тексеруді жүзеге асыру;

 23) өз құзыреті шегінде құқық бұзушылықтардың алдын алу, жолын кесу 
жəне анықтау жөнінде жұмыс жүргізу;

 24) Қазақстан Республикасының Қылмыстық-процестік кодексінде, сондай-
ақ «Жедел-iздестiру қызметі туралы» Қазақстан Республикасының Заңында 
белгіленген міндеттерді орындау;

 25) Қазақстан Республикасының заңдарына сəйкес қарауға жатқызылған 
қылмыстық құқық бұзушылықтардың алдын алу, анықтау, жолын кесу, ашу 
жəне тергеп-тексеру бойынша шаралар қабылдау;

 26) Қазақстан Республикасының əкімшілік құқық бұзушылық туралы 
заңнамасында белгіленген тəртіппен əкімшілік жауапкершілікке тарту;

 27) Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес қаржы мониторингі 
органдарының қызметіне, қаржы мониторингі органдарының лауазымды 
тұлғаларына жəне олардың отбасы мүшелеріне қатысты құқыққа қайшы 
əрекеттерден қорғауды қамтамасыз ету;

 28) жасалған немесе жасалуға əзірленіп жатқан қылмыстық құқық 
бұзушылықтар туралы өтініштер мен хабарларды қабылдау, тіркеу жəне 
қарау, олардың жолын кесу, ашу, сондай-ақ қылмыс жасаған адамдарды 

ұстау жəне қоғамға қауіпті салдарларға жол бермеу жөнінде дер кезінде ша-
ралар қабылдау;

 29) Қазақстан Республикасының заңнамасында осы органның жүргізуіне 
жататынқылмыстық құқық бұзушылықтар келтірген мүліктік зиянның орнын 
толтыруды қамтамасыз ету үшін құзыреті шегінде шаралар қабылдау;

 30) қылмыстық процеске қатысушы адамдарды мемлекеттік қорғау 
жөніндегі заңнамалық актілерде көзделген шараларды қабылдау;

 31) заңнамада белгіленген тəртіппен негізгі функциялар мен міндеттерді 
іске асыру үшін Комитетке қажетті ақпарат ұсыну;

 32) Қазақстан Республикасының заннамасында көзделген өзге де құқықтар 
мен міндеттерді жүзеге асыру.

3-бөлім. Департаменттің қызметін ұйымдастыру
 16. Департаментке басшылықты Департаментке жүктелген міндеттердің 

орындалуына жəне оның функцияларын жүзеге асыруға дербес жауапты бо-
латын Департамент басшысы жүзеге асырады.

 17. Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес Департамент бас-
шысы қызметке тағайындалады жəне қызметтен босатылады.

 18. Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес Департамент 
басшысының қызметке тағайындалатын жəне қызметтен босатылатын орын-
басары болады.

 19. Департамент басшысының өкілеттігі:
 1) Департамент құрылымдық бөлімшелерінің қызметкерлері мен 

қызметшілерінің мiндеттерi мен өкiлеттiктерiн айқындайды;
 2) Департаменттің штат санының лимиті шегінде Департаменттің штат 

кестесі бойынша Комитетке ұсыныс енгізеді.
 3) Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес:
 Департаменттің қызметкерлері мен қызметшілерін;
 басқарма басшыларын лауазымға тағайындайды жəне лауазымнан 

босатады.
 4) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тəртіппен 

тəртіптік жауапкершілік шараларын қабылдайды;
 5) Департаменттің құрылымдық бөлiмшелерi туралы ережелердi бекiтедi;
 6) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тəртіппен 

Департаменттің қызметкерлері мен қызметшілерінеіссапар, еңбек демалысын 
беру, материалдық көмек көрсету, даярлау (қайта даярлау), біліктілігін артты-
ру, марапаттау, үстемеақы жəне сыйақы төлеу туралы мəселелерді шешеді;

 7) сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл бойынша дербес жауаптылықта 
болады;

 8) Комитетке берілетін ақпараттардың дұрыстығына дербес жауаптылықта 
болады;

 9) өз құзыреті шегінде Департаменттің актілеріне қол қояды;
 10) барлық мемлекеттік органдарда жəне өзге де ұйымдарда Департаментті 

білдіреді;
 11) Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген өзге де өкілеттік-

терді жүзеге асырады.
 Департаменттің басшысы болмаған кезеңде оның өкілеттіктерін орындауды 

Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес оны алмастыратын тұлға 
жүзеге асырады.

4-бөлім. Департаменттің мүлкі
 20. Заңнамада көзделген жағдайларда Департаменттің жедел басқару 

құқығында оқшауланған мүлкі болады.
 Департамент мүлкі оған меншік иесі берген мүліктің, сондай-ақ Қазақстан 

Республикасының заңнамасында тыйым салынбаған өз қызметі нəтижесінде 
сатып алынған мүлік (ақша кірістерді қоса алғанда) жəне өзге де көздер 
есебінен қалыптастырылады.

 21. Департаментке бекітілген мүлік республикалық меншікке жатады.
 22. Егер заңнамада өзгеше белгіленбесе, Департаменттің өзіне бекітілген 

мүлікті жəне қаржыландыру жоспары бойынша өзіне бөлінген қаражат есебінен 
сатып алынған мүлікті өзбетімен иеліктен шығаруға немесе оған өзгедей 
тəсілмен билік етуге құқығы жоқ.

5-бөлім. Департаментті қайта ұйымдастыру жəне тарату
 23. Департаментті қайта ұйымдастыру жəне тарату Қазақстан Республика-

сының заңнамасына сəйкес жүзеге асырылады.

  Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Қаржы мониторингі 
комитеті Төрағасының 2019 жылғы 29 қаңтардағы № П-6 бұйрығына 

16-қосымша

  Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Қаржы мониторингі 
комитеті Төрағасының 2019 жылғы 16 қаңтардағы № П-3 бұйрығына 

16-қосымша

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі
Қаржы мониторингі комитетінің Астана қаласы бойынша 

Экономикалық тергеу департаменті туралы ережесі

1-бөлім. Жалпы ережелер
 1. Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Қаржы мониторингі 

комитетінің Астана қаласы бойынша Экономикалық тергеу департаменті 
(бұдан əрі – Департамент) Қазақстан Республикасының заңнамасына 
сəйкес осы органның жүргізуіне жататын қылмыстық жəне əкімшілік құқық 
бұзушылықтардың алдын алу, анықтау, жолын кесу, ашу жəне тергеу бойынша 
жəне Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес өзге де функциялар-
ды орындауға уəкілеттік берілген Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі 
Қаржы мониторингі комитетінің (бұдан əрі – Комитет) аумақтық органы болып 
табылады.

 2. Департамент өз қызметiн Қазақстан Республикасының Конституцияс
ына жəне заңдарына, Қазақстан Республикасының Президенті мен Үкiметі 
актілерiне, өзге де нормативтік құқықтық актілерге, сондай-ақ осы Ережеге 
сəйкес жүзеге асырады.

 3. Департамент мемлекеттiк мекеме ұйымдастыру-құқықтық нысанындағы 
заңды тұлға болып табылады, қазақ тiлінде өз атауы бар мөрi мен мөртаң-
балары, белгiленген үлгiдегі бланкілерi, сондай-ақ Қазақстан Республикасының 
заңнамасына сəйкесқазынашылық органдарында шоттары болады.

 4. Департамент азаматтық-құқықтық қатынастарға өз атынан түседi.
 5. Егер заңнамаға сəйкесДепартаментке уəкілеттік берілген болса, 

мемлекеттің атынан азаматтық-құқықтық қатынастардың тарапы болуға 
құқығы бар.

 6. Департамент өз құзыретінің мəселелері бойынша заңнамада белгіленген 
тəртіптпен Департамент басшысының бұйрықтарында жəне Қазақстан 
Республикасының заңнамасында көзделген басқа да актілермен ресімделетін 
шешімдер қабылдайды.

 7. Департаменттің құрылымы мен штат санының лимиті қолданыстағы 
заңнамаға сəйкес бекітіледі.

 8. Департаменттің заңды мекенжайы: 010000, Қазақстан Республикасы, 
Астана қаласы, Желтоқсан көшесі, 43.

 9. Мемлекеттік органның толық атауы – «Қазақстан Республикасы 
Қаржы министрлігі Қаржы мониторингі комитетінің Астана қаласы бойынша 
экономикалық тергеу департаменті» республикалық мемлекеттік мекемесі.

 10. Осы Ереже Департаменттiң құрылтай құжаты болып табылады.
 11. Департаменттің қызметiн қаржыландыру республикалық бюджеттен 

жүзеге асырылады.
 12. Департаментке кəсiпкерлiк субъектiлермен Департаменттің функци-

ялары болып табылатын мiндеттердi орындау мəнiне шарттық қатынастарға 
түсуге тыйым салынады.

 Егер Департаментке заңнамалық актілермен кірістер əкелетін қызметті 
жүзеге асыру құқығы берілсе, онда осы қызметтен алынған табыс мемлекеттік 
бюджеттің кірісіне жіберіледі.

2-бөлім. Комитеттің негізгі мiндеттерi, функциялары, құқықтары 
менміндеттері

 13. Департаменттің міндеттері:
 1) Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес осы органның 

жүргізуіне жататын қылмыстық жəне əкімшілік құқық бұзушылықтардың алдын 
алу, анықтау, жолын кесу, ашу жəне тергеу;

 2) Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген өзге де міндет-
терді орындау.

 14. Департаменттің функциялары:
 1) Қазақстан Республикасының жедел-іздестіру қызметі туралы заңнама-

сына сəйкес жедел-іздестіру қызметін жүзеге асыру;
 2) Қазақстан Республикасының заңнамасымен осы органның жүргізуіне 

жататын қылмыстық құқық бұзушылықтардың алдын алу, анықтау, жолын 
кесу, ашу жəне тергеу;
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3) Қазақстан Республикасының заңнамасымен осы органның жүргізуіне
жататын қылмыстық құқық бұзушылықтарға қарсы күрес нысандарын жəне 
əдістерін жетілдіру;

 4) жедел-іздестіру қызметін, анықтау жəне алдын ала тергеуді жүзеге асы-
ру, жедел-іздестіру, əкімшілік, тергеу қызметі практикасын талдау жəне қаржы 
мониторингі органдарын анықтау, республикадағы жедел жағдай болжамын 
жасау, қаржы мониторингі органының араласуын талап ететін мəселелер бой-
ынша жедел ден қою шараларын қабылдау;

5) мемлекеттік кірістер органының жүргізуіне жататын қылмыстық істер
жəне əкімшілік құқық бұзушылық туралы істер бойынша адамдарды жəне 
сот қаулысы бойынша мемлекеттің мүддесін білдіретін талап арыз бойын-
ша олардың орналасқан жері туралы мəліметтер болмаған кезде жауап 
берушілерді іздеуді жүзеге асыру;

6) Қазақстан Республикасының заңнамасымен осы органның жүргізуіне
жататын қылмыстық құқық бұзушылықтарға қарсы күрес мəселесі бойынша шет 
мемлекеттердің тиісті органдарымен өзара іс-қимылда болу жəне өз өкілетті 
шегінде халықаралық ұйымдардың қызметіне қатысу;

 7) Қазақстан Республикасының экономикалық қауіпсіздігін қамтамасыз ету
бойынша басқа мемлекеттік органдармен өзара іс-қимылда болу;

 8) Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген өзге де өкілеттік-
терді жүзеге асыру.

15. Департаменттің құқықтары мен міндеттері:
 Құқықтары:
1) Қазақстан Республикасында қылмысқа қарсы күрес бағдарламаларын

əзірлеуге жəне іске асыруға қатысу;
 2) Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген тертіппен крими-

налистік зерттеулер жүргізу;
3) əкімшілік құқық бұзушылықтар туралы істерді хаттамаға түсіру жəне

қарау, əкімшілік ұстауды жүзеге асыру, сондай-ақ Қазақстан Республикасының 
Əкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінде көзделген басқа да шараларды 
қолдану;

4) құқық бұзушылық жасаған адамдарды Қазақстан Республикасының
заңнамасына сəйкес ұстау жəне Қазақстан Республикасының қаржы монито-
рингі немесе өзге органдарының қызметтік үй-жайларына жеткізу;

5) Қазақстан Республикасының қылмыстық-процестік заңнамасына жəне
Қазақстан Республикасының əкімшілік құқық бұзушылық туралы заңнамасына 
сəйкес құжаттарды, тауарларды, заттарды немесе өзге де мүлікті алып қою, 
тінту жасау немесе алу;

6) Қазақстан Республикасының заңнамалық актілеріне сəйкес құжаттау,
дыбыс-, бейнежазба, кино-, суретке түсіру, көшірме бедер жасау, баспатаңба, 
жоспарлар, схемалар жəне ақпаратты түсіріп алудың өзге де тəсілдерін жүргізу;

 7) Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес қаржы мониторингі ор-
гандарына жүктелген функцияларды орындау үшін қаруды, арнайы техникалық 
жəне өзге де құралдарды қоса тауарлар сатып алу;

8) дене күшін, оның ішінде күрестің жауынгерлік тəсілдерін қолдану;
9) Қазақстан Республикасының жедел-іздестіру қызметі туралы заңна-

масына сəйкес жедел-іздестіру қызметін жүзеге асыру;
10) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тəртіппен

атыс қаруы мен өзге де қаруды жəне арнайы құралдарды алып жүру, сақтау 
жəне қолдану;

 11) Қазақстан Республикасының қылмыстық-процестік заңнамасына сəйкес
өкілеттіктерді жүзеге асыру;

12) іс жүргізуде бар материалдар мен қылмыстық істер бойынша құжат-
тарға, материалдарға, статистикалық ақпаратқа жəне өзге мəліметтерге 
қол жеткізу, сондай-ақ ұйымдардың басшылары мен басқа да лауазым-
ды тұлғаларынан, жеке тұлғалардан оларды беруді талап ету, олардың 
көшірмелерін түсіру, түсініктемелер алу;

 13) Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген тəртіппен тиісті
уақытша ұстау изоляторларын, тергеу изоляторларын пайдалану;

14) іс жүргізуде бар қылмыстық істер бойынша шақыртуға келуден жал-
тарып жүрген адамдарды күштеп əкелу;

15) ұсталғандарды жəне қамауға алынған өзге де адамдарды айдау;
16) Қазақстан Республикасының Қылмыстық-процестік кодексіне сəйкес

ұсыныс енгізу;
17) Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген тəртіппен

жəне халықаралық шарттарының ережелеріне сəйкес Департаменттің негізгі 
міндеттері мен функцияларын іске асыруға қажетті ақпаратты, құжаттарды, 
сондай-ақ өзге де мəліметтерді сұрату жəне алу;

18) Департамент қызметкерлеріне даярлауды, қайта даярлауды жəне
біліктілігін арттыруды жүзеге асыру;

 Міндеттері:
19) өз қызметі процесінде алынған қызметтік, коммерциялық, банктік не-

месе заңмен қорғалатын өзге де құпияны құрайтын ақпаратты, мəліметтер мен 
құжаттарды сақтаудың, қорғаудың тиісті режимін жəне сақталуын қамтамасыз 
етуге;

20) қаржы мониторингін жүзеге асыру процесінде адамның жəне азамат-
тың, заңды тұлғалардың жəне мемлекеттің құқықтары мен заңды мүдделерінің 
сақталуын қамтамасыз етуге;

 21) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тəртіппен жəне
мерзімде қаржы мониторингі органының жəне (немесе) қаржы мониторингі 
органы лауазымды тұлғаларының əрекеттеріне (əрекетсіздігіне) шағымдарды 
қарау;

 22) Қазақстан Республикасының Қылмыстық-процестік кодексінде көзделген
тəртіппен Қазақстан Республикасының Заңдарымен осы органның жүргізуіне 
жатқызылған қылмыстық құқық бұзушылықтар туралы істер бойынша сотқа 
дейінгі тергеп-тексеруді жүзеге асыру;

23) өз құзыреті шегінде құқық бұзушылықтардың алдын алу, жолын кесу
жəне анықтау жөнінде жұмыс жүргізу;

 24) Қазақстан Республикасының Қылмыстық-процестік кодексінде, сондай-
ақ «Жедел-iздестiру қызметі туралы» Қазақстан Республикасының Заңында 
белгіленген міндеттерді орындау;

25) Қазақстан Республикасының заңдарына сəйкес қарауға жатқызылған
қылмыстық құқық бұзушылықтардың алдын алу, анықтау, жолын кесу, ашу 
жəне тергеп-тексеру бойынша шаралар қабылдау;

26) Қазақстан Республикасының əкімшілік құқық бұзушылық туралы
заңнамасында белгіленген тəртіппен əкімшілік жауапкершілікке тарту;

 27) Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес қаржы мониторингі
органдарының қызметіне, қаржы мониторингі органдарының лауазымды 
тұлғаларына жəне олардың отбасы мүшелеріне қатысты құқыққа қайшы 
əрекеттерден қорғауды қамтамасыз ету;

28) жасалған немесе жасалуға əзірленіп жатқан қылмыстық құқық
бұзушылықтар туралы өтініштер мен хабарларды қабылдау, тіркеу жəне 
қарау, олардың жолын кесу, ашу, сондай-ақ қылмыс жасаған адамдарды 
ұстау жəне қоғамға қауіпті салдарларға жол бермеу жөнінде дер кезінде ша-
ралар қабылдау;

29) Қазақстан Республикасының заңнамасында осы органның жүргізуіне
жататынқылмыстық құқық бұзушылықтар келтірген мүліктік зиянның орнын 
толтыруды қамтамасыз ету үшін құзыреті шегінде шаралар қабылдау;

30) қылмыстық процеске қатысушы адамдарды мемлекеттік қорғау
жөніндегі заңнамалық актілерде көзделген шараларды қабылдау;

31) заңнамада белгіленген тəртіппен негізгі функциялар мен міндеттерді
іске асыру үшін Комитетке қажетті ақпарат ұсыну;

 32) Қазақстан Республикасының заннамасында көзделген өзге де құқықтар
мен міндеттерді жүзеге асыру.

3-бөлім. Департаменттің қызметін ұйымдастыру
16. Департаментке басшылықты Департаментке жүктелген міндеттердің

орындалуына жəне оның функцияларын жүзеге асыруға дербес жауапты бо-
латын Департамент басшысы жүзеге асырады.

17. Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес Департамент бас-
шысы қызметке тағайындалады жəне қызметтен босатылады.

18. Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес Департамент
басшысының қызметке тағайындалатын жəне қызметтен босатылатын орын-
басары болады.

19. Департамент басшысының өкілеттігі:
1) Департамент құрылымдық бөлімшелерінің қызметкерлері мен

қызметшілерінің мiндеттерi мен өкiлеттiктерiн айқындайды;
2) Департаменттің штат санының лимиті шегінде Департаменттің штат

кестесі бойынша Комитетке ұсыныс енгізеді.
3) Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес:

 Департаменттің қызметкерлері мен қызметшілерін;
 басқарма басшыларын лауазымға тағайындайды жəне лауазымнан 

босатады.
4) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тəртіппен

тəртіптік жауапкершілік шараларын қабылдайды;

 5) Департаменттің құрылымдық бөлiмшелерi туралы ережелердi бекiтедi;
6) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тəртіппен

Департаменттің қызметкерлері мен қызметшілерінеіссапар, еңбек демалысын 
беру, материалдық көмек көрсету, даярлау (қайта даярлау), біліктілігін артты-
ру, марапаттау, үстемеақы жəне сыйақы төлеу туралы мəселелерді шешеді;

 7) сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл бойынша дербес жауаптылықта
болады;

 8) Комитетке берілетін ақпараттардың дұрыстығына дербес жауаптылықта
болады;

9) өз құзыреті шегінде Департаменттің актілеріне қол қояды;
 10) барлық мемлекеттік органдарда жəне өзге де ұйымдарда Департаментті

білдіреді;
11) Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген өзге де

өкілеттіктерді жүзеге асырады.
 Департаменттің басшысы болмаған кезеңде оның өкілеттіктерін орын-

дауды Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес оны алмастыратын 
тұлға жүзеге асырады.

4-бөлім. Департаменттің мүлкі
20. Заңнамада көзделген жағдайларда Департаменттің жедел басқару

құқығында оқшауланған мүлкі болады.
 Департамент мүлкі оған меншік иесі берген мүліктің, сондай-ақ Қазақстан 

Республикасының заңнамасында тыйым салынбаған өз қызметі нəтижесінде 
сатып алынған мүлік (ақша кірістерді қоса алғанда) жəне өзге де көздер 
есебінен қалыптастырылады.

21. Департаментке бекітілген мүлік республикалық меншікке жатады.
 22. Егер заңнамада өзгеше белгіленбесе, Департаменттің өзіне бекітілген

мүлікті жəне қаржыландыру жоспары бойынша өзіне бөлінген қаражат есебінен 
сатып алынған мүлікті өзбетімен иеліктен шығаруға немесе оған өзгедей 
тəсілмен билік етуге құқығы жоқ.

5-бөлім. Департаментті қайта ұйымдастыру жəне тарату
 23. Департаментті қайта ұйымдастыру жəне тарату Қазақстан Республика-

сының заңнамасына сəйкес жүзеге асырылады.

  Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі 
Қаржы мониторингі комитеті Төрағасының

2019 жылғы 29 қаңтардағы № П-6 бұйрығына 17-қосымша

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі
Қаржы мониторингі комитеті Төрағасының

 2019 жылғы 16 қаңтардағы № П-3 бұйрығына 17-қосымша

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі
Қаржы мониторингі комитетінің Шымкент қаласы бойынша 

Экономикалық тергеу департаменті туралы ережесі

1-бөлім. Жалпы ережелер
1. Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Қаржы мониторингі

комитетінің Шымкент қаласы бойынша Экономикалық тергеу департаменті 
(бұдан əрі – Департамент) Қазақстан Республикасының заңнамасына 
сəйкес осы органның жүргізуіне жататын қылмыстық жəне əкімшілік құқық 
бұзушылықтардың алдын алу, анықтау, жолын кесу, ашу жəне тергеу бойынша 
жəне Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес өзге де функциялар-
ды орындауға уəкілеттік берілген Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі 
Қаржы мониторингі комитетінің (бұдан əрі – Комитет) аумақтық органы болып 
табылады.

2. Департамент өз қызметiн Қазақстан Республикасының Конституцияс
ына жəне заңдарына, Қазақстан Республикасының Президенті мен Үкiметі 
актілерiне, өзге де нормативтік құқықтық актілерге, сондай-ақ осы Ережеге 
сəйкес жүзеге асырады.

 3. Департамент мемлекеттiк мекеме ұйымдастыру-құқықтық нысанындағы
заңды тұлға болып табылады, қазақ тiлінде өз атауы бар мөрi мен мөртаң-
балары, белгiленген үлгiдегі бланкілерi, сондай-ақ Қазақстан Республикасының 
заңнамасына сəйкесқазынашылық органдарында шоттары болады.

4. Департамент азаматтық-құқықтық қатынастарға өз атынан түседi.
 5. Егер заңнамаға сəйкесДепартаментке уəкілеттік берілген болса, мемле-

кеттің атынан азаматтық-құқықтық қатынастардың тарапы болуға құқығы бар.
 6. Департамент өз құзыретінің мəселелері бойынша заңнамада белгіленген

тəртіптпен Департамент басшысының бұйрықтарында жəне Қазақстан 
Республикасының заңнамасында көзделген басқа да актілермен ресімделетін 
шешімдер қабылдайды.

7. Департаменттің құрылымы мен штат санының лимиті қолданыстағы
заңнамаға сəйкес бекітіледі.

8. Департаменттің заңды мекенжайы: 160002, Қазақстан Республикасы,
Шымкент қаласы, Абай даңғылы, 2.

9. Мемлекеттік органның толық атауы – «Қазақстан Республикасы
Қаржы министрлігі Қаржы мониторингі комитетінің Шымкент қаласы бойынша 
экономикалық тергеу департаменті» республикалық мемлекеттік мекемесі.

10. Осы Ереже Департаменттiң құрылтай құжаты болып табылады.
11. Департаменттің қызметiн қаржыландыру республикалық бюджеттен

жүзеге асырылады.
12. Департаментке кəсiпкерлiк субъектiлермен Департаменттің функци-

ялары болып табылатын мiндеттердi орындау мəнiне шарттық қатынастарға 
түсуге тыйым салынады.

 Егер Департаментке заңнамалық актілермен кірістер əкелетін қызметті 
жүзеге асыру құқығы берілсе, онда осы қызметтен алынған табыс мемлекеттік 
бюджеттің кірісіне жіберіледі.

2-бөлім. Комитеттің негізгі мiндеттерi, функциялары, құқықтары 
менміндеттері

13. Департаменттің міндеттері:
1) Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес осы органның

жүргізуіне жататын қылмыстық жəне əкімшілік құқық бұзушылықтардың алдын 
алу, анықтау, жолын кесу, ашу жəне тергеу;

2) Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген өзге де
міндеттерді орындау.

14. Департаменттің функциялары:
1) Қазақстан Республикасының жедел-іздестіру қызметі туралы заңна-

масына сəйкес жедел-іздестіру қызметін жүзеге асыру;
2) Қазақстан Республикасының заңнамасымен осы органның жүргізуіне

жататын қылмыстық құқық бұзушылықтардың алдын алу, анықтау, жолын 
кесу, ашу жəне тергеу;

3) Қазақстан Республикасының заңнамасымен осы органның жүргізуіне
жататын қылмыстық құқық бұзушылықтарға қарсы күрес нысандарын жəне 
əдістерін жетілдіру;

 4) жедел-іздестіру қызметін, анықтау жəне алдын ала тергеуді жүзеге асы-
ру, жедел-іздестіру, əкімшілік, тергеу қызметі практикасын талдау жəне қаржы 
мониторингі органдарын анықтау, республикадағы жедел жағдай болжамын 
жасау, қаржы мониторингі органының араласуын талап ететін мəселелер бой-
ынша жедел ден қою шараларын қабылдау;

5) мемлекеттік кірістер органының жүргізуіне жататын қылмыстық істер
жəне əкімшілік құқық бұзушылық туралы істер бойынша адамдарды жəне 
сот қаулысы бойынша мемлекеттің мүддесін білдіретін талап арыз бойын-
ша олардың орналасқан жері туралы мəліметтер болмаған кезде жауап 
берушілерді іздеуді жүзеге асыру;

6) Қазақстан Республикасының заңнамасымен осы органның жүргізуіне
жататын қылмыстық құқық бұзушылықтарға қарсы күрес мəселесі бойынша шет 
мемлекеттердің тиісті органдарымен өзара іс-қимылда болу жəне өз өкілетті 
шегінде халықаралық ұйымдардың қызметіне қатысу;

 7) Қазақстан Республикасының экономикалық қауіпсіздігін қамтамасыз ету
бойынша басқа мемлекеттік органдармен өзара іс-қимылда болу;

 8) Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген өзге де өкілеттік-
терді жүзеге асыру.

15. Департаменттің құқықтары мен міндеттері:
 Құқықтары:
1) Қазақстан Республикасында қылмысқа қарсы күрес бағдарламаларын

əзірлеуге жəне іске асыруға қатысу;
2) Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген тертіппен

криминалистік зерттеулер жүргізу;
3) əкімшілік құқық бұзушылықтар туралы істерді хаттамаға түсіру жəне

қарау, əкімшілік ұстауды жүзеге асыру, сондай-ақ Қазақстан Республикасының 
Əкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінде көзделген басқа да шараларды 
қолдану;

4) құқық бұзушылық жасаған адамдарды Қазақстан Республикасының
заңнамасына сəйкес ұстау жəне Қазақстан Республикасының қаржы монито-
рингі немесе өзге органдарының қызметтік үй-жайларына жеткізу;

5) Қазақстан Республикасының қылмыстық-процестік заңнамасына жəне
Қазақстан Республикасының əкімшілік құқық бұзушылық туралы заңнамасына 
сəйкес құжаттарды, тауарларды, заттарды немесе өзге де мүлікті алып қою, 
тінту жасау немесе алу;

6) Қазақстан Республикасының заңнамалық актілеріне сəйкес құжаттау,
дыбыс-, бейнежазба, кино-, суретке түсіру, көшірме бедер жасау, баспатаңба, 
жоспарлар, схемалар жəне ақпаратты түсіріп алудың өзге де тəсілдерін жүргізу;

 7) Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес қаржы мониторингі ор-
гандарына жүктелген функцияларды орындау үшін қаруды, арнайы техникалық 
жəне өзге де құралдарды қоса тауарлар сатып алу;

8) дене күшін, оның ішінде күрестің жауынгерлік тəсілдерін қолдану;
 9) Қазақстан Республикасының жедел-іздестіру қызметі туралы заңнама-

сына сəйкес жедел-іздестіру қызметін жүзеге асыру;
10) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тəртіппен

атыс қаруы мен өзге де қаруды жəне арнайы құралдарды алып жүру, сақтау 
жəне қолдану;

 11) Қазақстан Республикасының қылмыстық-процестік заңнамасына сəйкес
өкілеттіктерді жүзеге асыру;

12) іс жүргізуде бар материалдар мен қылмыстық істер бойынша құжат-
тарға, материалдарға, статистикалық ақпаратқа жəне өзге мəліметтерге қол 
жеткізу, сондай-ақ ұйымдардың басшылары мен басқа да лауазымды тұлға-
ларынан, жеке тұлғалардан оларды беруді талап ету, олардың көшірмелерін 
түсіру, түсініктемелер алу;

 13) Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген тəртіппен тиісті
уақытша ұстау изоляторларын, тергеу изоляторларын пайдалану;

14) іс жүргізуде бар қылмыстық істер бойынша шақыртуға келуден жал-
тарып жүрген адамдарды күштеп əкелу;

15) ұсталғандарды жəне қамауға алынған өзге де адамдарды айдау;
16) Қазақстан Республикасының Қылмыстық-процестік кодексіне сəйкес

ұсыныс енгізу;
17) Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген тəртіппен

жəне халықаралық шарттарының ережелеріне сəйкес Департаменттің негізгі 
міндеттері мен функцияларын іске асыруға қажетті ақпаратты, құжаттарды, 
сондай-ақ өзге де мəліметтерді сұрату жəне алу;

18) Департамент қызметкерлеріне даярлауды, қайта даярлауды жəне
біліктілігін арттыруды жүзеге асыру;

 Міндеттері:
19) өз қызметі процесінде алынған қызметтік, коммерциялық, банктік не-

месе заңмен қорғалатын өзге де құпияны құрайтын ақпаратты, мəліметтер мен 
құжаттарды сақтаудың, қорғаудың тиісті режимін жəне сақталуын қамтамасыз 
етуге;

20) қаржы мониторингін жүзеге асыру процесінде адамның жəне аза-
маттың, заңды тұлғалардың жəне мемлекеттің құқықтары мен заңды мүдделе-
рінің сақталуын қамтамасыз етуге;

 21) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тəртіппен жəне
мерзімде қаржы мониторингі органының жəне (немесе) қаржы мониторингі 
органы лауазымды тұлғаларының əрекеттеріне (əрекетсіздігіне) шағымдарды 
қарау;

 22) Қазақстан Республикасының Қылмыстық-процестік кодексінде көзделген
тəртіппен Қазақстан Республикасының Заңдарымен осы органның жүргізуіне 
жатқызылған қылмыстық құқық бұзушылықтар туралы істер бойынша сотқа 
дейінгі тергеп-тексеруді жүзеге асыру;

23) өз құзыреті шегінде құқық бұзушылықтардың алдын алу, жолын кесу
жəне анықтау жөнінде жұмыс жүргізу;

 24) Қазақстан Республикасының Қылмыстық-процестік кодексінде, сондай-
ақ «Жедел-iздестiру қызметі туралы» Қазақстан Республикасының Заңында 
белгіленген міндеттерді орындау;

25) Қазақстан Республикасының заңдарына сəйкес қарауға жатқызылған
қылмыстық құқық бұзушылықтардың алдын алу, анықтау, жолын кесу, ашу 
жəне тергеп-тексеру бойынша шаралар қабылдау;

26) Қазақстан Республикасының əкімшілік құқық бұзушылық туралы
заңнамасында белгіленген тəртіппен əкімшілік жауапкершілікке тарту;

 27) Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес қаржы мониторингі
органдарының қызметіне, қаржы мониторингі органдарының лауазымды 
тұлғаларына жəне олардың отбасы мүшелеріне қатысты құқыққа қайшы 
əрекеттерден қорғауды қамтамасыз ету;

 28) жасалған немесе жасалуға əзірленіп жатқан қылмыстық құқық бұзушы-
лықтар туралы өтініштер мен хабарларды қабылдау, тіркеу жəне қарау, 
олар дың жолын кесу, ашу, сондай-ақ қылмыс жасаған адамдарды ұстау 
жəне қоғамға қауіпті салдарларға жол бермеу жөнінде дер кезінде шаралар 
қабылдау;

29) Қазақстан Республикасының заңнамасында осы органның жүргізуіне
жататынқылмыстық құқық бұзушылықтар келтірген мүліктік зиянның орнын 
толтыруды қамтамасыз ету үшін құзыреті шегінде шаралар қабылдау;

30) қылмыстық процеске қатысушы адамдарды мемлекеттік қорғау
жөніндегі заңнамалық актілерде көзделген шараларды қабылдау;

31) заңнамада белгіленген тəртіппен негізгі функциялар мен міндеттерді
іске асыру үшін Комитетке қажетті ақпарат ұсыну;

 32) Қазақстан Республикасының заннамасында көзделген өзге де құқықтар
мен міндеттерді жүзеге асыру.

3-бөлім. Департаменттің қызметін ұйымдастыру
16. Департаментке басшылықты Департаментке жүктелген міндеттердің

орындалуына жəне оның функцияларын жүзеге асыруға дербес жауапты бо-
латын Департамент басшысы жүзеге асырады.

17. Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес Департамент бас-
шысы қызметке тағайындалады жəне қызметтен босатылады.

18. Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес Департамент
басшысының қызметке тағайындалатын жəне қызметтен босатылатын орын-
басары болады.

19. Департамент басшысының өкілеттігі:
1) Департамент құрылымдық бөлімшелерінің қызметкерлері мен

қызметшілерінің мiндеттерi мен өкiлеттiктерiн айқындайды;
2) Департаменттің штат санының лимиті шегінде Департаменттің штат

кестесі бойынша Комитетке ұсыныс енгізеді.
3) Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес:

 Департаменттің қызметкерлері мен қызметшілерін;
басқарма басшыларын лауазымға тағайындайды жəне лауазымнан босатады.
4) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тəртіппен

тəртіптік жауапкершілік шараларын қабылдайды;
 5) Департаменттің құрылымдық бөлiмшелерi туралы ережелердi бекiтедi;
6) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тəртіппен

Департаменттің қызметкерлері мен қызметшілерінеіссапар, еңбек демалысын 
беру, материалдық көмек көрсету, даярлау (қайта даярлау), біліктілігін артты-
ру, марапаттау, үстемеақы жəне сыйақы төлеу туралы мəселелерді шешеді;

 7) сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл бойынша дербес жауаптылықта
болады;

 8) Комитетке берілетін ақпараттардың дұрыстығына дербес жауаптылықта
болады;

9) өз құзыреті шегінде Департаменттің актілеріне қол қояды;
 10) барлық мемлекеттік органдарда жəне өзге де ұйымдарда Департаментті

білдіреді;
 11) Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген өзге де өкілет-

тіктерді жүзеге асырады.
 Департаменттің басшысы болмаған кезеңде оның өкілеттіктерін орындауды 

Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес оны алмастыратын тұлға 
жүзеге асырады.

4-бөлім. Департаменттің мүлкі
20. Заңнамада көзделген жағдайларда Департаменттің жедел басқару

құқығында оқшауланған мүлкі болады.
 Департамент мүлкі оған меншік иесі берген мүліктің, сондай-ақ Қазақстан 

Республика сының заңнамасында тыйым салынбаған өз қызметі нəтижесінде 
сатып алынған мүлік (ақша кірістерді қоса алғанда) жəне өзге де көздер 
есебінен қалыптастырылады.

21. Департаментке бекітілген мүлік республикалық меншікке жатады.
 22. Егер заңнамада өзгеше белгіленбесе, Департаменттің өзіне бекітілген

мүлікті жəне қаржыландыру жоспары бойынша өзіне бөлінген қаражат есебінен 
сатып алынған мүлікті өзбетімен иеліктен шығаруға немесе оған өзгедей 
тəсілмен билік етуге құқығы жоқ.

5-бөлім. Департаментті қайта ұйымдастыру жəне тарату
 23. Департаментті қайта ұйымдастыру жəне тарату Қазақстан Республика-

сының заңнама сына сəйкес жүзеге асырылады.

Қазақстан Республикасы Əділет министрлігі сайтынан алынған


