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КӨРСЕТКІШТЕР
"Мемлекеттік қызмет туралы"
Заңды бұзу фактілері бойынша
келіп түскен арыз-шағымдар
оның ішінде негізделген
қызмет этикасын бұзу фактілері
бойынша келіп түскен арызшағымдар
оның ішінде негізделген
Қозғалған тәртіптік істердің саны
оның ішінде "Сыбайлас
жемқорлыққа қарсы күрес туралы"
Заңды бұзғаны үшін
Мемлекеттік қызметшілердің Арнамыс кодексін бұзғаны үшін
Бұрынғы есептік кезеңде
шешілмеген тәртіптік істердің саны
Тәріптік кеңестің отырыстары
өткізілді
оның ішінде жабық отырыстар
Тәртіптік кеңестің отырыстарында
қаралаған мәселелер
оның ішінде тәртіптік істер
тәртіптік комиссиялардың қызметін
үйлестіру мәселелері
басшылар және басқа лауазымды
адамдар тыңдалды
басқа мәселелер
Қарау нәтижелері бойынша
тәртіптік кеңеспен шешімдер
шығарылған тәртіптік істердің
саны, оның ішінде:
тиісті тәртіптік жаза қолдануға
ұсыным жасау
мәні бойынша шешім қабылдау
үшін тәртіптік іс материалдары
уәкілетті мемлекеттік органның
немесе
лауазымды
адамның
қарауына жіберілді
тәртіптік істі тоқтатылды
Есептік кезең аяғына шешілмеген
тәртіптік істер саны
Тиісті тәртіптік жаза қолдануға
ұсынылды, барлығы:
оның ішінде Ар-намыс кодексін
бұзғаны үшін
оның ішінде сыбайлас жемқорлыққа
қарсы күрес заңнамасын бұзғаны

1 тоқсан

2 тоқсан

3 тоқсан

4 тоқсан

жылдың
басынан
бері
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үшін:
10
Тәртіптік кеңестің ұсынымдары
бойынша мемлекеттік орган
басшыларымен қолданылған
тәртіптік жазалар, барлығы:
оның ішінде Ар-намыс кодексін
10.1. бұзғаны үшін:
10.1.1 ескерту
.
10.1.2 сөгіс
.
10.1.3 қатаң сөгіс
.
10.1.4 қызметіне толық сәйкес еместігі
.
туралы ескерту
10.1.5 лауазымын төмендету
.
10.1.6 атқаратын қызметінен босату
.
оның ішінде сыбайлас жемқорлыққа
қарсы күрес заңнамасын бұзғаны
10.2. үшін:
10.2.1 қызметіне толық сәйкес еместігі
.
туралы ескерту
10.2.2 лауазымын төмендету
.
10.2.3 атқаратын қызметінен босату
.
11
Тәртіптік кеңестің ұсынымдары
бойынша тәртіптік жауапкершілікке
тартылғандар, оның ішінде:
облыстардың әкімшілік
орталықтары болып табылатын
11.1. қалалар әкімдері
11.2. тексеру комиссияларының мүшелері
облыстық маңызы бар қалалардың,
облыстар аудандарының және
11.3. қалалардағы аудандардың әкімдері
С санаты тобындағы мемлекеттік
11.4. қызметшілер
Д санаты тобындағы мемлекеттік
11.5. қызметшілер
Е санаты тобындағы мемлекеттік
11.6. қызметілер
құқық
қорғау
органдардың
11.7. қызметкерлері
мемлекеттік органдар болып
табылмайтын, мемлекеттік
11.8. кәсіпорын басшылары
11.9. басқа да тұлғалар
12
Тәртіптік кеңеспен Адамның iс-
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12.1.
12.2.
12.3.
12.4.
13
13.1.
14

15
15.1.

16
17

18

19
20
20.1.

әрекетiнде
қылмыс
немесе
әкiмшiлiк
құқық
бұзушылық
белгiлерi болған жағдайда аталған
адамды
қылмыстық
немесе
әкiмшiлiк жауапкершiлiкке тарту
туралы мәселенi шешу үшiн құқық
қорғау немесе өзге де уәкiлеттi
мемлекеттiк органдарға жіберілген
тиісті
құжаттар
мен
материалдардың саны, оның ішінде:
прокуратура органдарына
қаржы полициясы органдарына
ішкі істер органдарына
басқа да мемлекеттік органдарға
Тәртіптік кеңестің орындалмаған
ұсынымдары
оның ішінде келесі есептік кезеңде
орындалуға жататын ұсынымдары
Тәртіптік кеңестің шешімдерін
орындамағаны үшін мемлекеттік
органдар басшыларын тәртіптік
жауапкершілікке тарту фактілерінің
саны
Тәртіптік кеңестің шешімдеріне сот
арқылы шағымдану
оның ішінде шешімнің орындалуын
тоқтата тұру жөнінде ұйғарымдар
қабылданғандар бойынша
Тәртіптік кеңестің бұзылған немесе
өзгертілген шешімдері
Әкімдер мен басқа да басшыларға
мемлекеттік тәртіпті, сыбайлас
жемқорлыққа қарсы күрес
заңнамасының және Ар-намыс
кодексінің талаптарын сақтауды
нығайту жөнінде енгізілген
ұсыныстар мен ұсынымдар
Сыбайлас
жемқорлыққа
қарсы
заңнамасы мен Ар-намыс кодексін
жетілдіру
жөнінде,
сондай-ақ
сыбайлас жемқорлықпен күресті
ұйымдастырудың
тиімділігін
арттыру мен Ар-намыс кодекс
талаптарын
сақтау
жөнінде
Агенттікке енгізілген ұсыныстар
Қалаларда, аудандарда өткізілген
көшпелі жеке қабылдаулар саны
жеке мәселелермен қабылданған
азаматтар, барлығы:
оның ішінде көшпелі
қабылдауларда болғандар
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21

22

22.1.
22.2.
22.3.
22.4.

Сыбайлас жемқорлықпен күрес
жүргізу және Ар-намыс кодексі
талаптарын сақтау тақырыптарында
өткізілген семинар-кеңестер,
"дөңгелек үстелдер", брифингтер,
конференциялар
Тәртіптік кеңес мүшелерінің БАҚда сөз сөйлеулері, барлығы оның
ішінде:
теледидарда
радио арқылы
газеттер мен басқа да басылымдарда
интернет-ресурстарында

Ұйымның атауы___________________________

Электронды адрес______________ Қолы_______

Мекен-жайы_____________________________

Орындаушының тегі, телефоны___________________

Күні 20__ жылдың «__»___________
Телефон __________________________

Басшы _______________________________

МО
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Мемлекеттік қызмет істері агенттігінің
Тәртіптік кеңестерінің жұмысы туралы» А-2
есеп нысанын толтыру бойынша нысанға
қосымша

«Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет істері агенттігінің Тәртіптік
кеңестерінің жұмысы туралы» А-2 есеп нысанын толтыру жөнінде түсініктеме
1. Жалпы ережелер
1. Осы түсініктеме Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет істері
агенттігінің Тәртіптік кеңестерінің жұмысы туралы» А-2 есеп нысанын (бұдан әрі –
Есеп нысаны) толтырудың бірыңғай талаптарын анықтайды және Қазақстан
Республикасы Мемлекеттiк қызмет iстерi агенттiгінiң (бұдан әрі – Агенттік)
облыстардағы, Астана және Алматы қалаларындағы тәртiптік кеңестерi жұмысының
нәтижелерін айқындайды.
2. Есеп нысаны Қазақстан Республикасы Президентінің 2005 жылғы
30-маусымдағы № 1598 Жарлығымен бекітілген Қазақстан Республикасы Мемлекеттiк
қызмет iстерi агенттiгінiң облыстардағы, Астана және Алматы қалаларындағы тәртiптік
кеңестерi (бұдан әрі – Тәртіптік кеңес) туралы ережеге сәйкес әзірленді.
3. Есеп нысаны бастапқы есепке алу деректерінің негізінде есепті ұсыну сәтіндегі
фактілі жағдайы бойынша толтырылып, Агенттікке тоқсан сайын есептік кезеңнен
кейін ұсынылады.
4. Есеп нысанына мемлекеттік органның басшысы, ал ол болмаған жағдайда оның
міндеттерін атқаратын тұлға қол қояды.
5. Агенттікке ұсынылған есеп деректердің дұрыстылығына мемлекеттік органның
басшысы жеке жауапты болады.
2. Есеп нысанын толтыру бойынша түсініктеме
2.1. Жолдар бойыша толтыру
6. 1, 2, 3, 4 жолдарында тиісті тоқсандар бойынша мәліметтер көрсетіледі.
7. 5 жолда қорытынды деректер көрсетіледі (1-4 жолдардың соммасы).
8. Есеп нысанының 1-бағанында «Мемлекеттік қызмет туралы» Заңды бұзу
фактілері жөніндегі өтініштерінің саны көрсетіледі.
9. Есеп нысанының 1.1-бағанында негізделген өтініштер саны көрсетіледі.
10. Есеп нысанының 2-бағанында қызмет этикасын бұзу фактілері бойынша
өтініштердің саны көрсетіледі.
11. Есеп нысанының 2.1-бағанында негізделген өтініштер саны көрсетіледі.
12. Есеп нысанының 3-бағанында қозғалған тәртіптік істердің саны көрсетіледі.
13. Есеп нысанының 3.1-3.2 бағандарында тәртіптік істі қозғауға әкелген
бұзылған нормативтік актінің түрі көрсетіледі.
14. Есеп нысанының 4-бағанында бұрыңғы есептік кезеңде шешілмеген
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(қаралмаған) тәртіптік істердің саны көрсетіледі.
15. Есеп нысанының 5-бағанында өткізілген Тәртіптік кеңес отырыстарының
саны көрсетіледі.
16. Есеп нысанының 5.1-бағанында жабық отырыстардың саны көрсетіледі.
17. Есеп нысанының 6-бағанында Тәртіптік кеңестің отырыстарында қаралған
мәселелердің саны көрсетіледі.
18. Есеп нысанының 6.1-6.4-бағандарында Тәртіптік кеңес отырыстарында
қаралған мәселелердің түрлері көрсетіледі.
19. Есеп нысанының 7-бағанында қарау нәтижелері бойынша Тәртіптік кеңеспен
шешімдер шығарылған тәртіптік істердің саны көрсетіледі.
20. Есеп нысанының 7.1-бағанында тиісті тәртіптік жаза қолдану туралы
ұсынымдардың саны көрсетіледі.
21. Есеп нысанының 7.2-бағанында мәні бойынша шешім қабылдау үшін
мемлекеттік органның немесе лауазымды адамның қарауына жіберілген тәрітптік іс
материалдарының саны көрсетіледі.
22. Есеп нысанының 7.3-бағанында тоқтатылған тәртіптік істердің саны
көрсетіледі.
23. Есеп нысанының 8-бағанында есептік кезең аяғына шешілмеген (қаралмаған)
тәртіптік істердің саны көрсетілді.
24. Есеп нысанының 9-бағанында тиісті тәртіптік жаза қолдану туралы
ұсынымдардың саны көрсетіледі.
25. Есеп нысанының 9.1-9.2-бағандарында тиісті тәртіптік жаза қолдану туралы
ұсынымдар шығаруға әкелген бұзылған нормативтік акт түрлері көрсетіледі.
26. Есеп нысанының 10-бағанында Тәртіптік кеңестің ұсынымдары бойынша
мемлекеттік орган басшыларымен қолданылған тәртіптік жазалардың саны көрсетіледі.
27. Есеп нысанының 10.1-бағанында Ар-намыс кодексінің нормаларын бұзғаны
үшін Тәртіптік кеңестің ұсынымдары бойынша мемлекеттік орган басшыларымен
қолданылған тәртіптік жазалардың саны көрсетіледі.
28. Есеп нысанының 10.1.1-10.1.6-бағандарында тәртіптік жаза түрлері
көрсетіледі.
29. Есеп нысанының 10.2 бағанында сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес
заңнамасын бұзғаны үшін Тәртіптік кеңестің ұсынымдары бойынша тәрітіптік жазалар
саны көрсетіледі.
30.
Есеп нысанының 10.2.1-10.2.3-бағандарында тәртіптік жаза түрлері
көрсетіледі.
31. Есеп нысанының 11-бағанында Тәртіптік кеңес ұсынымдары бойынша
тәртіптік жауапкерщілікке тартылғандар саны көрсетіледі.
32. Есеп нысанының 11.1-11.9-бағандарында тәртіптік жауапкершілікке
тартылған мемлекеттік қызметшілердің лауазымдық құрамы көрсетіледі.
33. Есеп нысанының 12-бағанында Тәртіптік кеңеспен адамның іс-әрекетінде
қылмыс немесе әкімшілік құқық бұзушылық белгілері болған жағдайда аталған адамды
қылмыстық немесе әкімшілік жауапкершілікке тарту туралы мәселені шешу үшін
құқық қорғау немесе өзге де уәкілетті мемлекеттік органдарға жіберілген тиісті
құжаттар мен материалдардың саны көрсетіледі.
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34. Есеп нысанының 12.1-12.4-бағандарында 12-бағанда көрсетілген материалдар
жіберілген мемлекеттік органдар көрсетіледі.
35.
Есеп нысанының 13-бағанында Тәртіптік кеңестің орындалмаған
ұсынымдарының саны көрсетіледі. Есепке қоса ұсынылған түсіндірме жазбада
үысынымдардың орындалмау себептерін көрсету қажет.
36. Есеп нысанының 13.1-бағанында келесі есептік кезеңде орындалуға жататын
Тәртіптік кеңес ұсынымдарының саны көрсетіледі.
37. Есеп нысанының 14-бағанында Тәртіптік кеңестің шешімдерін орындамағаны
үшін тәртіптік жауапкершілікке тартылған мемлекеттік органдар басшыларының саны
көрсетіледі.
38. Есеп нысанының 15-бағанында сот арқылы шағымдалған Тәртіптік кеңес
шешімдерінің саны көрсетіледі.
39. Есеп нысанының 15.1-бағанында Тәртіптік кеңес шешімдерінің орындалуын
тоқтата тұру жөніндегі сот ұйғарымдарының саны көрсетіледі.
40. Есеп нысанының 16-бағанында Тәртіптік кеңестің бұзылған немесе
өзгертілген шешімдерінің саны көрсетіледі.
41. Есеп нысанының 17-бағанында әкімдер мен басқа басшыларға мемлекеттік
тәртіпті, сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес заңнамасының және Ар-намыс кодексінің
талаптарын сақтауды нығайту жөнінде енгізілген ұсыныстар мен ұсынымдардың саны.
42. Есеп нысанының 18-бағанында сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнамасы мен
Ар-намыс кодексін жетілдіру жөнінде, сондай-ақ сыбайлас жемқорлықпен күресті
ұйымдастырудың тиімділігін арттыру мен Ар-намыс кодексі талаптарын сақтау
жөнінде Агенттікке енгізілген ұсыныстар саны көрсетіледі.
43. Есеп нысанының 19-бағанында қалаларда, аудандарда өткізілген көшпелі
жеке қабылдаулар саны.
44. Есеп нысанының 20-бағанында жеке мәселелер бойынша қабылданған
азаматтардың саны көрсетіледі.
45. Есеп нысанының 20.1-бағанында көшпелі қабылдауларда болған
азаматтардың саны көрсетіледі.
46. Есеп нысанының 21-бағанында сыбайлас жемқорлықпен күрес жүргізу және
Ар-намыс кодексі талаптарын сақтау тақырыптарында өткізілген семинар-кеңестер,
«дөңгелек үстелдер», брифингтер, конференциялар саны көрсетіледі.
47. Есеп нысанының 22-бағанында Тәртіптік кеңес мүшелерінің БАҚ-да сөз
сөйлеулерінің саны көрсетіледі.
48. Есеп нысанының 22.1-22.4-бағандарында БАҚ түрлері бойынша Тәртіптік
кеңес мүшелерінің сөз сөйлеулерінің саны көрсетіледі.

