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Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан

Іздестіру туралы
20___ж. есеп беру кезеңі
Индекс: № 8 – І нысан
Мерзімділігі: ай сайын
Ұсынатын адамдар:облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың және астананың
ПД Кӛші-қон қызметі басқармалары есеп беру айынан кейінгі айдың
1 күніне дейін
Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің Кӛші-қон қызметі комитетіне ұсынады.
Әкімшілік деректердің нысаны www.mvd.gov.kz интернет-ресурсында орналастырылған.
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Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме
Іздестіру туралы
(индекс 8-І, мерзімділігі – ай сайын)
1-тарау. Жалпы ережелер
1. Осы түсіндірме (бұдан әрі – Түсіндірме) «Қазақстан Республикасынан шығу және
Қазақстан Республикасына келу құқығына визаларды беру және ұзарту туралы» әкімшілік
деректерді жинауға арналған бірыңғай талаптарды айқындайды.
2. Нысаны «Қазақстан Республикасы ішкі істер органдары туралы» 2014 жылғы 23
сәуірдегі Қазақстан Республикасы Заңының 5-бабы 8-2) тармақшасына, 6-бабы, 1тармағының 29) тармақшасына сәйкес әзірленді.
3. Толтырылған нысанды аумақтық полиция департаменттерінің кӛші-қон қызметі
басқармалары ай сайын есеп беру кезеңінің соңындағы жағдай бойынша Excel-шаблон
арқылы «Кӛші-қон полициясы» Ақпараттық жүйесіне енгізеді. Нысандағы деректер ӛлшеу
бірлігімен толтырылады.
2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме
1. «1» бағанда борышкерлерді және алименттерді тӛлеумешілерді іздестіру
бойынша есептілікті жүргізетін ӛңірді кӛрсетеді;
2. «2» бағанда ӘАОЖ кӛрсетіледі;
3. «3» бағанда есептік кезеңнің басында іздестірудегі адамдар саны кӛрсетіледі;
4. «4» бағанда есептік кезеңде іздестіру жарияланған адамдар саны кӛрсетіледі;
5. «5» бағанда есептік кезеңде іздестірілетін адамдар саны кӛрсетіледі;
6. «6» бағанда мемлекетаралық іздестіру жарияланған адамдар саны кӛрсетіледі;
7. «7» бағанда іздестірілгендердің тоқтатылған іздестіру істерінің саны кӛрсетіледі;
8. «8» бағанда іздестіру проценті кӛрсетіледі;
9. «9» бағанда есептік кезеңнің соңында ӛндірістегі ӛткен жылдары жарияланған
істердің қалдығы кӛрсетіледі;
10. «10» бағанда есептік кезеңнің соңында ӛндірістегі ағымдағы жылы жарияланған
істердің қалдығы кӛрсетіледі;
11. «11» бағанда туыстарымен байланысты үзген адамдардың қаралған
материалдарының саны кӛрсетіледі;
12. «12» бағанда туыстарымен байланысты үзген адамдардың тоқтатылған істерінің
саны кӛрсетіледі.

