Қазақстан Республикасының
Мемлекеттік қызмет істері
және сыбайлас жемқорлыққа
қарсы іс-қимыл агенттігі
Төрағасының
2016 жылғы 8 желтоқсандағы
№ 78 бұйрығымен бекітілген
Мемлекеттік қызметтер көрсету
сапасын мемлекеттік бақылау
қағидаларына 1-қосымша
Нысан
Мемлекеттік көрсетілетін қызметтердің сапасын ішкі бақылау бойынша
орталық мемлекеттік органның, оның ведомствосының, аумақтық
органдарының, ведомствоға қарасты ұйымдардың жұмысы туралы есеп
Есептік кезең 20___ жылғы ___ тоқсан
Индекс: 1-мқ
Кезеңділігі: тоқсан сайын
Ұсынатын тұлғалардың тобы: орталық мемлекеттік органдар, олардың
ведомстволарын, ведомстволық бағынысты ұйымдарын, сондай-ақ қызметін
үйлестіруді орталық мемлекеттік органдар жүзеге асыратын жеке және заңды
тұлғаларды ескере отырып, сонымен бірге орталық мемлекеттік органдардың
аумақтық бөлімшелері және олардың ведомстволары
Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Мемлекеттік
қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі және
оның облыстар, Астана, Алматы және Шымкент қалалары бойынша
аумақтық органдары
Тапсыру мерзімі - тоқсанда бір рет, есептік кезеңнен кейінгі айдың 10ыншы күнінен кешіктірмей
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Айлардың атауы

БАРЛЫҒЫ

Наурыз
(маусым,
__ тоқсан
қыркүйек,
бойынша
желтоқсан)
1. Бақылау іс-шараларының нәтижелері туралы ақпарат (ішкі бақылау қорытындысы
бойынша анықталғандар)

Р/р
№

1.

1.1.

1.2.

2.

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

Атқарылып жатқан
Қаңтар (сәуір, Ақпан (мамыр,
шаралар
шілде, қазан) тамыз, қараша)

Жүргізілген бақылау
іс-шараларының
саны,
барлығы,
олардың ішінде:
бақылау
ісшараларының
бекітілген
жылдық
жоспарына сәйкес
мемлекеттік
қызметтер
көрсету
сапасы
мониторингінің
нәтижелері бойынша
Бақылау іс-шаралары
объектілерінің саны,
барлығы,
олардың
ішінде:
орталық мемлекеттік
органның
құрылымдық
бөлімшелерінің және
ведомстволарының
саны
ведомстволық
бағынысты
ұйымдардың саны
Қазақстан
Республикасының
заңнамасына сәйкес
мемлекеттік
қызметтерді
көрсететін
жеке
тұлғалардың саны
Қазақстан
Республикасының
заңнамасына сәйкес
мемлекеттік
қызметтерді
көрсететін
заңды
тұлғалардың
(мемлекеттік
органдар
немесе
ведомстволық
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3.

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

3.9.

бағынысты ұйымдар
болып табылмайтын)
саны
Анықталған
бұзушылықтардың
саны,
барлығы,
олардың ішінде:
мемлекеттік
қызметтерді көрсету
мерзімінің
бұзылу
фактілері
мемлекеттік
қызметтерді
көрсетуден бас тарту
мерзімінің
бұзылу
фактілері
мемлекеттік
көрсетілетін
қызметтің бекітілген
стандартында
көзделген
құжаттардың толық
топтамасы болмаған
кезде
мемлекеттік
қызметті
көрсету
фактілері
мемлекеттік
көрсетілетін
қызметтің бекітілген
стандартында
көзделмеген
құжаттарды талап ету
фактілері
ақпараттық
жүйелерден
алу
мүмкіндігі
бар
құжаттарды талап ету
фактілері
мемлекеттік қызмет
көрсету
тәртібін
(бизнес-процесін)
бұзу фактілері
мемлекеттік қызмет
көрсетуден дәлелсіз
бас тарту фактілері
мемлекеттік
көрсетілетін қызмет
стандартымен
көзделген
жұмыс
кестесін сақтамау
Қазақстан
Республикасының
заңдарымен
тегін
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ұсынылуға кепілдік
берілген мемлекеттік
қызметтерді ақылы
негізде көрсету
мемлекеттік
көрсетілетін
қызметтер
3.10. саласындағы
заңнаманың өзге де
талаптарының
бұзылу фактілері
Қорытындысы
бойынша
көрсетілетін қызметті
алушылардың
бұзылған
4.
құқықтарын қалпына
келтіру
бойынша
шаралар қабылданған
бұзушылықтардың
саны
Мемлекеттік
қызметті алу кезінде
бұзылған құқықтары
5.
қалпына келтірілген
қызмет алушылардың
саны
Бақылау іс-шаралары
барысында
анықталған
6.
шағымдарды қарау
мерзімдерінің бұзылу
саны
Бақылау
ісшараларының
қорытындысы
бойынша
7.
қабылданған
тәртіптік жазалардың
саны,
барлығы,
олардың ішінде:
7.1. ескерту
7.2. сөгіс
7.3. қатаң сөгіс
қызметке
толық
7.4. сәйкес
еместігі
туралы ескерту
лауазымын
7.5.
төмендету
7.6. атқаратын
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лауазымынан босату
Тәртіптік
жауапкершілікке
тартылған
8.
адамдардың
саны,
барлығы,
олардың
ішінде:
мемлекеттік
8.1. органның
қызметкерлері
ведомствоға
бағынысты
8.2.
ұйымдардың
қызметкерлері
8.3. өзге адамдар

9.

Бақылау
ісшараларының
қорытындысы
бойынша әзірленген
ұсыныстардың саны,
барлығы,
олардың
ішінде:

9.1. орындалған
9.2. орындалмаған
2. Мемлекеттік қызмет көрсету сапасы мониторингінің нәтижелері туралы ақпарат
Мемлекеттік
көрсетілетін
қызметтер
тізіліміндегі
10. мемлекеттік
көрсетілетін қызмет
түрлерінің
жалпы
саны,
барлығы,
олардың ішінде
мемлекеттік
көрсетілетін
қызметтің атауы
Мемлекеттік
көрсетілетін
қызметтер тізіліміне
10.1. есептік
кезеңде
енгізілген,
оның
ішінде қызметтердің
түрлері бойынша
мемлекеттік
көрсетілетін
қызметтің атауы
11 Мемлекеттік
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көрсетілетін
қызметтердің
бекітілген
стандарттарының
саны
мемлекеттік
көрсетілетін
қызметтің атауы
Мемлекеттік
көрсетілетін
қызметтердің
11.1.
бекітілген
регламенттерінің
жалпы саны
мемлекеттік
көрсетілетін
қызметтің атауы
2.1. Мемлекеттік көрсетілген қызметтер туралы ақпарат
Айлардың атауы
Р/р
№

Атқарылып жатқан Қаңтар (сәуір, Ақпан (мамыр,
шаралар
шілде, қазан) тамыз, қараша)
жеке заңды жеке заңды
тұлға тұлға тұлға тұлға

Көрсетілген
мемлекеттік
12. қызметтердің саны барлығы,
олардың
ішінде:
көрсетілетін қызметті
берушілер
(Мемлекеттік
корпорация арқылы
көрсетілгендерді
қоспағанда)
қағаз
12.1.
түрінде көрсетілген
мемлекеттік
қызметтердің саны,
оның
ішінде
қызметтердің түрлері
бойынша:
Мемлекеттік
көрсетілетін
қызметтің атауы
мемлекеттік
көрсетілетін
қызметтерді
12.2.
"электрондық үкімет"
веб-порталы
және
(немесе) Мемлекеттік

БАРЛЫҒЫ
Наурыз
(маусым,
__ тоқсан
қыркүйек,
бойынша
желтоқсан)
жеке заңды жеке заңды
тұлға тұлға тұлға тұлға
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корпорация арқылы
көрсету мүмкіндігі
болса да, қызметті
берушілермен
баламалы
негізде
қағаз
түрінде
көрсетілгендер саны,
барлығы,
оның
ішінде қызметтердің
түрлері бойынша:
Мемлекеттік
көрсетілетін
қызметтің атауы
мемлекетік
көрсетілетін қызметті
берушілердің
ақпараттық жүйелері
арқылы электрондық
түрде ("электроннық
үкімет" веб-порталын
12.3. www.egov.kz,
www.elicense.kz
қоспағанда)
көрсетілген
мемлекеттік
қызметтердің саны,
барлығы,
оның
ішінде:
Мемлекеттік
көрсетілетін
қызметтің
және
ақпараттық жүйенің
атауы
Мемлекеттік
қызметтерді
көрсетуден
бас
13.
тартулардың
саны,
барлығы,
оның
ішінде:
электронды
түрде
ұсынылған
("электроннық
13.1. үкімет" веб-порталын
www.egov.kz,
www.elicense.kz
қоспағанда)
қағаз
түрінде
13.2.
ұсынылған

2.2. Мемлекеттік қызметтер көрсету мерзімдерінің бұзушылықтарының жалпы саны,
сонын ішінде мемлекеттік қызмет көрсету сапасын бағалау және бақылау,
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ақпараттандыру саласындағы уәкілетті органдарымен анықталғандар
Айлардың атауы

Р/р
№

Атқарылып жатқан Қаңтар (сәуір, Ақпан (мамыр,
шаралар
шілде, қазан) тамыз, қараша)
жеке заңды жеке заңды
тұлға тұлға тұлға тұлға

Мерзімдері бұзылып
көрсетілген
мемлекеттік
14.
қызметтердің саны барлығы,
оның
ішінде:
көрсетілетін
қызметтерді
берушілер
(Мемлекеттік
корпорация арқылы
көрсетілгендерді
қоспағанда)
14.1.
мерзімдерін
бұзып
көрсеткен
қағаз
түріндегі мемлекеттік
қызметтердің саны,
оның
ішінде
қызметтердің түрлері
бойынша
Мемлекеттік
көрсетілетін
қызметтің атауы
электронды
түрде
("электроннық
үкімет" веб-порталы
www.egov.kz,
www.elicense.kz
арқылы) мерзімдері
14.2.
бұзылып көрсетілген
мемлекеттік
қызметтердің саны,
оның
ішінде
қызметтердің түрлері
бойынша
Мемлекеттік
көрсетілетін
қызметтің атауы
ақпараттық жүйелер
арқылы электронды
14.3. түрде ("электроннық
үкімет" веб-порталы
www.egov.kz,

БАРЛЫҒЫ
Наурыз
(маусым,
__ тоқсан
қыркүйек,
бойынша
желтоқсан)
жеке заңды жеке заңды
тұлға тұлға тұлға тұлға
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www.elicense.kz
қоспағанда)
мерзімдері бұзылып
көрсетілген
мемлекеттік
қызметтердің саны,
оның
ішінде
қызметтердің түрлері
бойынша
Мемлекеттік
көрсетілетін
қызметтің
және
ақпараттық жүйенің
атауы
Мемлекеттік
корпорация арқылы
мерзімдері бұзылып
көрсетілген
14.4. мемлекеттік
қызметтердің саны,
оның
ішінде
қызметтердің түрлері
бойынша
Мемлекеттік
көрсетілетін
қызметтің атауы
Мемлекеттік
қызметтер
көрсетуден бас тарту
мерзімдері бұзылып
15. көрсетілген
мемлекеттік
қызметтердің саны барлығы,
оның
ішінде:
көрсетілетін
қызметтерді
берушілер
(Мемлекеттік
корпорация арқылы
көрсетілгендерді
қоспағанда)
мемлекеттік
15.1. қызметтер
көрсетуден бас тарту
мерзімдері бұзылып
көрсетілген
қағаз
түріндегі мемлекеттік
қызметтердің саны,
оның
ішінде
қызметтердің түрлері
бойынша
Мемлекеттік
көрсетілетін
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қызметтің атауы
электронды
түрде
("электроннық
үкімет" веб-порталы
www.egov.kz,
www.elicense.kz
арқылы) мемлекеттік
қызметтер
15.2. көрсетуден бас тарту
мерзімдері бұзылып
көрсетілген
мемлекеттік
қызметтердің саны,
оның
ішінде
қызметтердің түрлері
бойынша
Мемлекеттік
көрсетілетін
қызметтің атауы
ақпараттық жүйелер
арқылы электронды
түрде ("электроннық
үкімет" веб-порталы
www.egov.kz,
www.elicense.kz
қоспағанда)
мемлекеттік
15.3. қызметтер
көрсетуден бас тарту
мерзімдері бұзылып
көрсетілген
мемлекеттік
қызметтердің саны,
оның
ішінде
қызметтердің түрлері
бойынша
Мемлекеттік
көрсетілетін
қызметтің
және
ақпараттық жүйенің
атауы
Мемлекеттік
корпорация арқылы
мемлекеттік
қызметтер
көрсетуден бас тарту
мерзімдері бұзылып
15.4.
көрсетілген
мемлекеттік
қызметтердің саны,
оның
ішінде
қызметтердің түрлері
бойынша
Мемлекеттік
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көрсетілетін
қызметтің атауы
2.3. Мемлекеттік қызметтер көрсету сапасына келіп түскен шағымдар туралы ақпарат
Мемлекеттік
көрсетілетін
қызметтердің
16. сапасына
келіп
түскен шағымдардың
саны, барлығы, оның
ішінде:
қағаз
түрінде
көрсетілген,
16.1 барлығы,
оның
ішінде қызметтердің
түрлері бойынша:
Мемлекеттік
көрсетілетін
қызметтің атауы
электрондық түрде
көрсетілген,
16.2 барлығы,
оның
ішінде қызметтердің
түрлері бойынша:
Мемлекеттік
көрсетілетін
қызметтің атауы
Мемлекеттік
корпорация арқылы
көрсетілген,
16.3.
барлығы,
оның
ішінде қызметтердің
түрлері бойынша:
Мемлекеттік
көрсетілетін
қызметтің атауы
Мемлекеттік
көрсетілетін
қызметтердің
17.
сапасына
келіп
түскен
шағым
көздері:
17.1 жеке тұлғалардан
17.2

мемлекеттік
органдардан

17.3 заңды тұлғалардан
мемлекеттік
қызметтер
17.4 сапасын
және
жөніндегі

көрсету
бағалау
бақылау
уәкілетті
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органның
тапсырмалары
17.5 облыс әкімінен
17.6

бұқаралық
ақпарат
құралдарынан

17.7 басқа да көздерден
Мемлекеттік
көрсетілетін
қызметтердің
сапасына
келіп
18. түскен шағымдардың
қаралу мерзімдерінің
бұзылу
саны,
барлығы,
оның
ішінде:
қағаз
түрінде
көрсетілген,
18.1. барлығы,
оның
ішінде қызметтердің
түрлері бойынша:
Мемлекеттік
көрсетілетін
қызметтің атауы
электрондық түрде
көрсетілген,
18.2. барлығы,
оның
ішінде қызметтердің
түрлері бойынша:
Мемлекеттік
көрсетілетін
қызметтің атауы
Мемлекеттік
корпорация арқылы
көрсетілген,
18.3.
барлығы,
оның
ішінде қызметтердің
түрлері бойынша:
Мемлекеттік
көрсетілетін
қызметтің атауы
2.4. Қызметті алушылардың бұзылған құқықтарын қалпына келтіру және қызмет
берушілермен мемлекеттік қызметтерді көрсету сапасын арттыру бойынша жүргізілген
түсіндірме іс-шаралары туралы ақпарат

19.

Қорытындысы
бойынша
көрсетілетін қызметті
алушының бұзылған
құқықтарын қалпына
келтіру
бойынша
шаралар қабылданған
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20.

21.

22.

23.

бұзушылықтар саны
Мемлекеттік
қызметті алу кезінде
бұзылған құқықтары
қалпына келтірілген
адамдардың саны
Мемлекеттік
қызметтерді көрсету
сапасын
арттыру
бойынша жүргізілген
түсіндірме
ісшараларының саны
Мемлекеттік
қызметтерді көрсету
сапасын
арттыру
бойынша түсіндірме
іс-шараларымен
халықты қамту
Мемлекеттік
көрсетілетін
қызметтер бойынша
біліктілікті арттыру
курстарынан өткен
адамдардың саны

Мемлекеттік органның атауы:
Мекенжайы:
________________________________
______________________________
Басшы
тегі, аты, жөні (болған жағдайда), қолы)
________________________________
______________________________
Орындаушының аты-жөні:
Телефоны:
____________________________
______________________________
20___ жылғы " " ______________
М.О.
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Мәліметтерді, деректерді жинау туралы есеп нысанын толтыру және
мемлекеттік қызметтерді көрсету сапасын ішкі бақылау бойынша
талдамалық анықтаманың мазмұны бойынша түсініктеме
1-тарау. Жалпы ережелер
1. Орталық мемлекеттік орган, оның ведомстволары, ведомстволық
бағынысты ұйымдары, сондай-ақ орталық мемлекеттік орган жетекшілік
ететін салада жеке және заңды тұлғалар көрсететін мемлекеттік қызметтер
сапасын ішкі бақылау бойынша есеп нысаны (бұдан әрі - Есеп нысаны)
Қазақстан Республикасының 2013 жылғы 15 сәуірдегі "Мемлекеттік
көрсетілетін қызметтер туралы" Заңы 7-бабының 4) тармақшасына сәйкес
әзірленді.
2. Есеп нысанын жүргізудің басты міндеті мемлекеттік қызметтер көрсету
сапасын ішкі бақылау нәтижелерінің мониторингі болып табылады.
3. Есеп нысаны толтырылады және талдамалық анықтамамен бірге тоқсан
сайын есептік кезеңнен кейінгі айдың 10-ыншы күніне дейін:
орталық мемлекеттік органды, оның ведомстволарын, аумақтық
бөлімшелерін, ведомстволық бағынысты ұйымдарын, сондай-ақ орталық
мемлекеттік орган жетекшілік ететін салада жеке және заңды тұлғаларды
ескере отырып, орталық мемлекеттік органның орталық аппараты Агенттікке;
аумақтық бөлімшелерді, сондай-ақ жетекшілік ететін салада жеке және
заңды тұлғаларды ескере отырып, орталық мемлекеттік органның және оның
ведомстволарының аумақтық бөлімшелері - Агенттіктің облыстар, Астана,
Алматы және Шымкент қалалары бойынша аумақтық органдарына ұсынады.
4. Есеп нысанына мемлекеттік органның басшысы, егер ол болмаған
жағдайда, оның міндетін атқарушы адам қол қояды.
2-тарау. Есеп нысанын толтыру бойынша түсініктеме
Бақылау іс-шараларының нәтижелері туралы ақпарат
5. Есеп нысанының 1-тармағында есептік кезеңде жүргізілген бақылау ісшараларының жалпы саны туралы сандық деректер көрсетіледі (1.1 және 1.2тармақтарының сомасы).
6. Есеп нысанының 1.1-тармағында бақылау іс-шараларының бекітілген
жылдық жоспарына сәйкес есептік кезеңде жүргізілген бақылау ісшараларының саны туралы сандық деректер көрсетіледі.
7. Есеп нысанының 1.2-тармағында мемлекеттік қызметтер көрсету
сапасы мониторингінің нәтижелері бойынша есептік кезеңде жүргізілген
бақылау іс-шараларының саны туралы сандық деректер көрсетіледі.
8. Есеп нысанының 2, 2.1, 2.2, 2.3 және 2.4-тармақтарында бақылау ісшаралары объектілерінің жалпы саны туралы, оның ішінде объектілердің
түрлері бойынша сандық деректер көрсетіледі.
9. Есеп нысанының 3, 3.1, 3.2, 3.3, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9 және 3.10тармақтарында есептік кезеңде анықталған бұзушылықтардың жалпы саны
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туралы, оның ішінде бұзушылықтардың түрлері бойынша сандық деректер
көрсетіледі.
10. Есеп нысанының 4-тармағында қорытындысы бойынша көрсетілетін
қызметті алушылардың бұзылған құқықтарын қалпына келтіру бойынша
шаралар қабылданған бұзушылықтардың жалпы саны туралы сандық
деректер көрсетіледі.
11. Есеп нысанының 5-тармағында мемлекеттік қызметті алу кезінде
бұзылған құқықтары қалпына келтірілген адамдардың жалпы саны туралы
сандық деректер көрсетіледі.
12. Есеп нысанының 6-тармағында бақылау іс-шаралары барысында
есептік кезеңде шағымдарды қарау мерзімдерінің бұзылуының жалпы саны
туралы сандық деректер көрсетіледі.
13. Есеп нысанының 7, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5 және 7.6-тармақтарында
есептік кезеңде бақылау іс-шараларының қорытындысы бойынша
қабылданған тәртіптік жазалардың жалпы саны туралы, оның ішінде
тәртіптік жазалардың түрлері бойынша сандық деректер көрсетіледі.
14. Есеп нысанының 8, 8.1, 8.2, және 8.3-тармақтарында есептік кезеңде
тәртіптік жауапкершілікке тартылған адамдардың жалпы саны туралы, оның
ішінде осындай адамдар бойынша сандық деректер көрсетіледі.
15. Есеп нысанының 9, 9.1 және 9.2-тармақтарында есептік кезеңде
бақылау іс-шараларының қорытындысы бойынша әзірленген ұсыныстардың
жалпы саны туралы, оның ішінде орындалған және орындалмаған ұсыныстар
бойынша сандық деректер көрсетіледі.
Мемлекеттік қызметті көрсету сапасы
мониторингінің нәтижелері туралы ақпарат
16. Есеп нысанының 10-тармағында Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер
тізіліміндегі мемлекеттік көрсетілетін қызметтер түрлерінің жалпы саны
туралы сандық деректер көрсетіледі.
17. Есеп нысанының 10.1-тармағында Мемлекеттік көрсетілетін
қызметтер тізіліміне есептік кезеңде енгізілген мемлекеттік қызмет
түрлерінің жалпы саны туралы, оның ішінде қызметтердің түрлері бойынша
сандық деректер көрсетіледі.
18. Есеп нысанының 11-тармағында мемлекеттік көрсетілетін
қызметтердің бекітілген стандарттарының жалпы саны туралы сандық
деректер көрсетіледі.
19. Есеп нысанының 11.1-тармағында мемлекеттік көрсетілетін
қызметтердің бекітілген регламенттерінің жалпы саны туралы сандық
деректер көрсетіледі.
20. Есеп нысанының 12, 12.1, 12.2 және 12.3-тармақтарында есептік
кезеңде көрсетілген мемлекеттік қызметтердің жалпы саны туралы, оның
ішінде жеке және заңды тұлғалар кесіндісінде, ұсыну нысаны мен қызмет
түрлері бойынша ақпараттық жүйенің атауын ескере отырып, сандық
деректер көрсетіледі.
21. Есеп нысанының 13-тармағында есептік кезеңде мемлекеттік қызметті
көрсетуден бас тартудың жалпы саны туралы сандық деректер көрсетіледі.
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22. Есеп нысанының 13.1 және 13.2-тармақтарында есептік кезеңде
мемлекеттік қызметті көрсетуден негізсіз бас тартудың жалпы саны туралы,
соның ішінде жеке және заңды тұлғалар кесіндісінде, ұсыну нысаны мен
қызмет түрлері бойынша сандық деректер көрсетіледі.
23. Есеп нысанының 14, 14.1, 14.2, 14.3 және 14.4-тармақтарында есептік
кезеңде мерзімдері бұзылып көрсетілген мемлекеттік қызметтердің жалпы
саны туралы, оның ішінде жеке және заңды тұлғалар кесіндісінде, ұсыну
нысаны мен қызмет түрлері бойынша ақпараттық жүйенің атауын ескере
отырып, сандық деректер көрсетіледі.
24. Есеп нысанының 15, 15.1, 15.2, 15.3 және 15.4-тармақтарында есептік
кезеңде мемлекеттік қызметті көрсетуден бас тартудың мерзімдері бұзылып
көрсетілген мемлекеттік қызметтердің жалпы саны туралы, оның ішінде жеке
және заңды тұлғалар кесіндісінде, ұсыну нысаны мен қызмет түрлері
бойынша ақпараттық жүйенің атауын ескере отырып, сандық деректер
көрсетіледі.
25. Есеп нысанының 16, 16.1, 16.2 және 16.3-тармақтарында есептік
кезеңде мемлекеттік көрсетілетін қызметтердің сапасына келіп түскен
шағымдардың жалпы саны туралы, оның ішінде ұсыну нысаны мен қызмет
түрлері бойынша сандық деректер көрсетіледі.
26. Есеп нысанының 17, 17.1, 17.2, 17.3, 17.4, 17.5, 17.6 және 17.7тармақтарында есептік кезеңде мемлекеттік көрсетілетін қызметтердің
сапасына келіп түскен шағым көздерінің жалпы саны туралы және оның
түрлері бойынша сандық деректер көрсетіледі.
27. Есеп нысанының 18, 18.1, 18.2 және 18.3-тармақтарында есептік
кезеңде мемлекеттік көрсетілетін қызметтердің сапасына келіп түскен
шағымдарды қарау мерзімдері бұзылуының жалпы саны туралы, оның ішінде
көрсетілетін қызметті берушілер, ұсыну нысаны, қызмет түрлері бойынша
сандық деректер көрсетіледі.
28. Есеп нысанының 19-тармағында қорытындысы бойынша көрсетілетін
қызметті алушының бұзылған құқықтарын қалпына келтіру бойынша
шаралар қабылданған бұзушылықтардың жалпы саны туралы сандық
деректер көрсетіледі.
29. Есеп нысанының 20-тармағында есептік кезеңде мемлекеттік қызметті
алу кезінде бұзылған құқықтары қалпына келтірілген қызмет алушылардың
жалпы саны туралы сандық деректер көрсетіледі.
30. Есеп нысанының 21-тармағында есептік кезеңде мемлекеттік
қызметтерді көрсету сапасын арттыру бойынша түсіндірме іс-шараларының
жалпы саны туралы сандық деректер көрсетіледі.
31. Есеп нысанының 22-тармағында мемлекеттік қызметтер көрсету
сапасын арттыру бойынша түсіндірме іс-шараларымен халықты қамту
(адамдардың саны) туралы сандық деректер көрсетіледі.
32. Есеп нысанының 23-тармағында мемлекеттік көрсетілетін қызметтер
бойынша біліктілікті арттыру курстарынан өткен адамдардың жалпы саны
туралы сандық деректер көрсетіледі.
33. Есеп нысаны міндетті түрде толық толтырылады, есеп нысанда
қалдырып кеткен, толтырылмаған кесте ұяшығының болуына жол
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берілмейді. Мәліметтер болмаған жағдайда тиісті кесте ұяшығында "-"
белгісі қойылады.
3-тарау. Талдамалық анықтаманың мазмұнына түсініктеме
33. Талдамалық анықтама есеп нысанымен бірге ұсынылады және
1) орталық мемлекеттік органның ішкі бақылауға жауапты құрылымдық
бөлімшесі жүргізген бақылау іс-шараларының нәтижесі туралы ақпаратты,
атап айтқанда:
жүргізілген бақылау іс-шаралары, бақылау объектілері;
бақылау іс-шарасы барысында себептері мен қабылданған шараларды
көрсете отырып, анықталған мемлекеттік қызметтерді көрсету тәртібі мен
мерзімдерінің, шағымдарды қарау мерзімдерінің бұзылуы;
тәртіптік жауапкершілікке тартылған адамдар;
бақылау іс-шарасының қорытындысы бойынша әзірленген ұсыныстар,
олардың орындалғаны, орындалмағаны және орындалмау себептері туралы
мәліметтерді;
2) орталық мемлекеттік органның ішкі бақылауға жауапты құрылымдық
бөлімшесі жүргізген мемлекеттік қызмет көрсету сапасы мониторингінің
нәтижелері туралы ақпаратты, атап айтқанда:
мемлекеттік қызмет көрсетудің бизнес-процесін жетілдіру бойынша,
оның ішінде оларды автоматтандыру, оңтайландыру және Мемлекеттік
корпорация арқылы оларды көрсетуге көшіру бойынша қабылданған
шаралар;
Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер тізіліміне, мемлекеттік көрсетілетін
қызметтер стандарттары мен регламенттеріне енгізілген өзгерістер және
(немесе) толықтырулар (нормативтік құқықтық актінің атауын, нөмірін және
күнін көрсете отырып);
жаңа мемлекеттік көрсетілетін қызметтерді анықтау және Мемлекеттік
көрсетілетін қызметтер тізілімін жүргізу жөніндегі уәкілетті органға
ұсыныстар енгізу бойынша жүргізілген жұмыс;
көрсетілетін қызметті алушыға мемлекеттік қызметті көрсетуден бас
тарту, олардың саны, себептері және олар бойынша қабылданған шаралар;
Қазақстан Республикасының мемлекеттік көрсетілетін қызметтер
саласындағы заңнамасы бұзылуының анықталған фактілері, олардың саны,
себептері және олар бойынша қабылданған шаралар;
қарау мерзімдері бұзылған мемлекеттік қызметтерді көрсету сапасына
шағымдар, олардың саны, себептері және олар бойынша қабылданған
шаралар;
қабылданған шараларды көрсете отырып, көрсетілетін қызметтерді
алушылардың бұзылған құқықтарын қалпына келтіру;
мемлекеттік қызметтерді көрсету сапасын арттыру бойынша жүргізілген
түсіндірме іс-шаралары;
мемлекеттік көрсетілетін қызметтер бойынша біліктілікті арттыру
курстарынан өткен адамдар туралы мәліметтерді қамтиды.
33. Есепке талдамалық анықтамаға ішкі бақылау бойынша жұмыс туралы
есептік нысанда көрсетілген мәліметтерді растайтын тиісті материалдар

18

(бұйрықтардың, хаттамалардың, шешімдердің, хаттардың, анықтамалардың,
қызметтік жазбалардың көшірмелері, фотоматериалдар) қоса беріледі.

