
2.  Қазақстан  Республикасы  Президентiнiң  кейбiр  жарлықтарының  күшi  жойылды  деп  танылсын

Қазақстан  Республикасы  мемлекетт к  қызметш лер н ң  әдепт л к  нормалары  мен  м нез-құлық  

қағидаларын  одан  әр   жет лд ру  жөн ндег   шаралар  туралы

С лтеме.  Әдеп  кодекс не  өзгер с  енг з лд   -  ҚР  Президент н ң  2022.02.22  No  814  (

Қазақстан  Республикасы  Президент н ң  2015  жылғы  29  желтоқсандағы  No  153  Ж арлығы.

осы  Ж арлыққа  қосымшаға  сәйкес.

3.  Осы  Ж арлық  2016  жылғы  1  қаңтардан  бастап  қолданысқа  енг з лед   және  ресми  жариялануға  

ти с.

Адамгерш л кке,   скерл кке  қойылатын  талаптарды  арттыру  мақсатында

алғашқы  ресми  жарияланған  күн нен  бастап  қолданысқа  енг з лед ).

мемлекетт к  қызметш лерд ң  қасиеттер н  ҚАУЛЫ  ЕТЕМІ Н:

1)  Қазақстан  Республикасы  мемлекетт к  қызметш лер н ң  Әдеп  кодекс ;

1.  Қосымша  бек т лс н:

2)  Әдеп  жөн ндег   уәк л  туралы  ереже.

1.  Қазақстан  Республикасының  мемлекетт к  қызмет   өм рде  ерекше  орын  алады
қоғам.  Ол  қоғам  өм р н  қамтамасыз  етуден  және  қоғамдық  мүдделерд   ең  жақсы  және  ти мд   түрде  

қанағаттандырудан  тұрады.

елде  мемлекетт к  және  басқа  т лдерд ,  Қазақстан  халқының  салт-дәстүрлер   мен  әдет-ғұрыптарын  

құрметтеуге.

С лтеме.  1-тармаққа  өзгер с  енг з лд   -  ҚР  Президент н ң  22.02.2022  No  814  Ж арлығымен .

Мемлекетт к  қызмет  қоғам  мүддес не  адалдық  танытып,  Қазақстан  халқының  б рл г   мен  

ұлтаралық  кел с мд   нығайтуға  үлес  қосуға  м ндеттейд .

Мемлекетт к  қызметш лер  өз  қызмет нде  мемлекетт к  саясатты  ұстануға  және  оны  дәйект   

түрде  жүзеге  асыруға,

алғашқы  ресми  жарияланған  күн нен  бастап  қолданысқа  енг з лед ).

Қазақстан  Республикасының  Президент

Қазақстан  Республикасы

Н.Назарбаев

2015  жылғы  29  желтоқсандағы  No  153

Президент  Ж арлығы
БЕКІ ТІ ЛГЕН

Қазақстан  Республикасы  мемлекетт к  қызметш лер н ң  әдеп  кодекс

1-тарау.  Ж алпы  ережелер
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мемлекетт к  қызметтерд   тұтынушы  рет нде  халықтың  сұранысына  толығымен  назар  аударып,  

өт н штерд   қарау  кез нде  төреш лд к  пен  қағазбастылық  көр н стер не  жол  бермеу  мақсатында  

мемлекетт к  қызметтер  көрсетт .

халықтың  мемлекетт к  қызметке,  мемлекетке  және  оның  институттарына  деген  сен м н  сақтау  және  

нығайту.

Қоғам  мемлекетт к  қызметш лерден  өз  м ндеттер   мен  функцияларын  заңға  сәйкес  сауатты  

және  сапалы  орындауын  адалдықпен  күтед .

5.  Мемлекетт к  қызметш лерд ң  қызметт к  этикасы  мына  қағидаттарға  нег зделед :

1)  ар-ождандық  –  қоғам  иг л г   үш н  мемлекетке  кәс би  және  жауапты  қызмет  ету;

Мемлекетт к  қызмет  қоғам  мен  мемлекет  тарапынан  ерекше  сен м  б лд ру  болып  табылады  

және  қызмет  этикасына  жоғары  талаптар  қояды

6.  Мемлекетт к  қызметш лерге  мынадай  талаптар  қойылады:

мемлекетт к  қызметкерлер.

мемлекетт к  қызметш лерд ң  м нез-құлқы.

2)  адалдық  –  өз  м ндет не  шын  көң лмен  қарау;

2.  Осы  Қазақстан  Республикасы  мемлекеттiк  қызметшiлерiнiң  әдеп  кодексi  (бұдан  әрi  -  Кодекс)  

мемлекеттiк  қызметшiлердiң  қызметтiк  әдеп  нормаларын  белгiлейдi  және  халықтың  мемлекеттiк  

органдарға  деген  сенiмiн  нығайтуға,  мемлекеттiк  органдарда  өзара  қарым-қатынастың  жоғары  мәдениетiн  

қалыптастыруға  бағытталған.  мемлекетт к  қызмет  және  адалдық  атмосферасын  құру,  сондай-ақ  әдепс з  

жағдайлардың  алдын  алу

3.  Кодекстiң  мәтiнi  мемлекеттiк  органдардың  ғимараттарында  жұртшылықтың  қарауы  үшiн  

қолжетiмдi  орындарда  орналастырылады.

3)  әд лд к  –  жеке  және  заңды  тұлғалардың,  қоғамдық  топтар  мен  ұйымдардың  ықпалына  

қарамастан  заңды  шеш м  қабылдау  және  кез  келген  мән-жайларда  б ржақтылық  пен  субъективт л кке  

байланысты  адамдарды  кемс тпеу;

өз  әрекеттер н ң  ашықтығы;

4)  ашықтық  –  жұртшылықпен  жұмыс   стеуге  және  қамтамасыз  етуге  дайындығының  көр н стер

5)  әдепт л к  –  азаматтарға  және  әр птестер не  дұрыс  және  құрметпен  қарау;

4.  Осы  Кодексте  белгiленген  кәсiптiк  әдеп  нормалары  мiндеттi

барлық  мемлекетт к  қызметкерлер  үш н.

6)  тұтынушыға  бағдарлану  –  сапаны  жақсарту  бойынша  шаралар  қабылдау

Мемлекетт к  қызметт ң  этикалық  принциптер   2-тарау

Мемлекетт к  қызметш лерд ң  қызметт к  этикасының  нормалары  3-тарау
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кемс туд ң  кез  келген  түр н  болдырмайтын  моральдық-психологиялық  атмосфера  және

7)  мемлекеттiк  органдардың,  ұйымдардың,  мемлекеттiк  қызметшiлердiң  және  өзге  де  
адамдардың  қызметiне  ықпал  ету  үшiн  өзiнiң  қызмет  бабын  пайдаланбауға  тиiс

1)  қарапайым  болуға,  жалпы  қабылданған  моральдық-этикалық  нормаларды  сақтауға,  
шындыққа  сәйкес  келмейт н  ақпаратты  таратпауға;

достық  қарым-қатынас  пен  сындарлы  ынтымақтастық;

қызметкерлерд ң  ар-намысы  мен  қад р-қасиет не  қол  сұғу;

2)  басқа  мемлекеттiк  қызметшiлердiң  қызметтiк  әдеп  нормаларын  бұзуының  жолын  
кесуге  немесе  оның  алдын  алу  жөнiндегi  өзге  де  шараларды  қолдануға;

2)  мемлекетт ң  мүдделер   мен  құқықтарына  нұқсан  келт рет н  әрекеттерге  қарсы  тұруға  м ндетт

қоғамдық  және  д ни  б рлест ктерд ң,  басқа  да  коммерциялық  емес  ұйымдардың  
мүдделер   үш н  жеке  мәселелерд ,  сондай-ақ  олармен  байланысты  мүмк нд ктерд   
шешу,  оның   ш нде  оларға  деген  көзқарасты   лгер лету;

8)  мемлекетт к  мүл кт ң  сақталуын,  пайдаланылуын  қамтамасыз  етед

азаматтар;

3)  әр птестерд ң  жеке  және  кәс би  қасиеттер н  талқылаудан  аулақ  болуға;
ұжымда  олардың  абыройы  мен  абыройын  түс ру;

3)  заңда  белг ленген  шектеулерд   сақтауға,  мүдделер  қақтығысын  болдырмауға;

5)   скерл к  этикет  пен  қызметт к  м нез-құлық  ережелер н  сақтауға,  азаматтардың  
алдында  абырой  мен  беделге  айқын  нұқсан  келт рет н  әрекеттерге  жол  бермеуге  м ндетт .

мемлекетт к  мүл кт   тек  мақсаты  бойынша,  қызметт к  м ндеттер н  орындау  және  
рұқсат  ет лген  қызмет  үш н;

4)  азаматтармен  қарым-қатынаста  дұрыстық  танытуға,  дөрек л к,  ар-намысты  қорлау,  
әдепс зд к  және  дұрыс  емес  м нез-құлық  факт лер не  жол  бермеуге,  өз   с-әрекеттер мен  
және  м нез-құлықтарымен  өз  тарапынан  сын  тудырмауға;

өздер   өк лдер   болып  табылатын  мемлекетт к  органдар;

9)  заңсыз  қаржылық  және  мүл кт к  мүдделерд   көздемеуге;

7.  Мемлекеттiк  қызметшiнiң  өзiнiң  қызметтiк  мiндеттерiн  атқару  кезiндегi  сыртқы  келбетi  
мемлекеттiк  аппараттың  беделiн  нығайтуға  ықпал  етуге,  формальдылығымен,  ұстамдылығымен  
және  ұқыптылығымен  ерекшеленетiн  жалпы  қабылданған  iскерлiк  стильге  сәйкес  келуге  тиiс.

қызметт к  м ндеттер н  адал  орындауға  кедерг   келт рген.

8.  Мемлекетт к  қызметш лер  әр птестер мен  қызметт к  қарым-қатынаста:

6)  өт р к  уәде  бермеу  және  өт р к  м ндеттемелер  алмау

4)  бейтараптылықтың,  әд лд кт ң  үлг с   болу,
мүддес зд к,  жеке  адамның  ар-намысы  мен  қад р-қасиет н  құрметтеу;

5)  қолайлы  жағдай  жасауға  бағытталған  шараларды  қабылдайды

қызметт к  м ндеттерд   орындауға  байланысты  кез  келген  сипаттағы;

1)  кәс пкерл кт   құруға  және  нығайтуға  ықпал  ету  және
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оның  басшысы  немесе  уәк летт   лауазымды  тұлғалары  жүзеге  асырады

6)  жалпы  қабылданған  әрекеттерге  сәйкес  келмейт н  әрекеттерд   жасауға  мәжбүрлемеу

12.  Мемлекетт к  қызметш лерд ң  қызметт к  әдеп  нормаларын  бұзуы  әкеп  соғады

моральдық-этикалық  нормалар;

мемлекетт к  қызметкерлер.
Мемлекетт к  қызметш лер  мемлекетт к  қызметт ң  бедел не  нұқсан  келт рмей,  

п к рталастарды  дұрыс  жүрг зу   керек.

7)  әр птестер не  қатысты  нег зс з  айыптауларға,  факт лерге  жол  бермеу

тәрт пт к  жауапкерш л к.

дөрек л к,  ар-намысты  қорлау,  әдепс зд к  және  дұрыс  емес  м нез-құлық;

9.  Мемлекеттiк  қызметшiлер  мемлекеттiк  саясат  пен  ресми  қызмет  туралы  өз  пiкiрiн,  
егер  ол  мемлекеттiк  саясаттың  негiзгi  бағыттарына  сәйкес  келмейтiн  болса,  жария  етуге  рұқсат  
етiлмейтiн  ресми  ақпаратты  ашса,  жария  етпеуге  тиiс.

10.  Мемлекетт к  қызметш лер  қызметтен  тыс  уақытта  жалпы  қабылданған  моральдық-
этикалық  нормаларды  сақтауға,  қарапайымдылық  танытуға,  ерекше  мән  бермеуге  немесе

8)  өзiнiң  дiни  нанымдарын  әрiптестерiне  таңпауға,  бағынысты  қызметкерлердi  
қоғамдық  және  дiни  бiрлестiктердiң,  өзге  де  коммерциялық  емес  ұйымдардың  қызметiне  
қатысуға  мәжбүрлемеуге  мiндеттi.

ти ст   қызметтерд   алу  кез нде  қызметт к  жағдайыңызды  пайдаланбаңыз

мемлекетт ң,  органдардың  лауазымды  адамдарының  атына  әдепс з  мәл мдемелер

қоғамдық  имандылыққа  қол  сұғумен  байланысты  қоғамға  жат  м нез-құлық  жағдайларына  
жол  беру.

11.  Мемлекетт к  қызмет   стер   жөн ндег   уәк летт   орган  қызметт к  әдеп  
нормаларын  бұзудың  алдын  алуды  үйлест руд

мемлекетт к  басқару,  басқа  да  мемлекетт к  қызметш лер.

Мемлекетт к  органның  қызмет   туралы  көпш л к  алдында  сөз  сөйлеу

заңнама.

Кәс би  этика  нормаларын  бұзудың  алдын  алуды  үйлест ру  4-тарау

Қызметт к  этиканы  бұзғаны  үш н  жауапкерш л к  5-тарау

Қазақстан  Республикасы

Президент  Ж арлығы

2015  жылғы  29  желтоқсандағы  No  153

БЕКІ ТІ ЛГЕН
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әдеп  жөн ндег   уәк л  туралы
1.  Ж алпы  ережелер

POSIT ION

мемлекетт к  органдар,  орталық  ведомстволардың  аумақтық  бөл мшелер

мемлекетт к  органдар,  және  орталықтың  жауапты  хатшысына  есеп  беред

мемлекетт к  органдарға,  шетелд к  өк лд ктерге,  тексеру  комиссияларына,  облыстық  маңызы  бар  

қалалардың,  аудандардың,  қалалардағы  аудандардың  әк мдер н ң  аппараттарына  Әдеп  жөн ндег   

уәк лд ң  функциялары  осы  мемлекетт к  органдардың  қызметкерлер не  жүктелед .

Әдеп  жөн ндег   уәк лд ң  функциялары  мемлекетт к  қызметш ге,

1.  Әдеп  жөн ндег   уәк л  –  қызметт к  әдеп  нормаларының  сақталуын  қамтамасыз  ету  және  

мемлекетт к  қызмет  туралы,  сыбайлас  жемқорлыққа  қарсы   с-қимыл  туралы  заңнаманың  бұзылуына  жол  

бермеу  жөн ндег   қызметт   жүзеге  асыратын  мемлекетт к  қызметш

мемлекетт к  қызметкерлер  мен  азаматтар.

көшбасшылық  позицияны  иеленд ,  сонымен  қатар  мойындау  мен  құрметке  ие  болды

Қазақстан  Республикасы  мемлекеттiк  қызметшiлерiнiң  әдеп  кодексiн  (бұдан  әрi  -  Әдеп  кодексi)  бекiту,  сондай-

ақ  өз  функциялары  шеңберiнде  кеңес  беру

2.  Әдеп  жөн ндег   уәк л  өз  қызмет нде  «Қазақстан  Республикасының  мемлекетт к  қызмет   

туралы»  2015  жылғы  23  қарашадағы  Қазақстан  Республикасының  2015  жылғы  18  қарашадағы  «Сыбайлас  

жемқорлыққа  қарсы   с-қимыл  туралы»  заңдарын,  «Сыбайлас  жемқорлыққа  қарсы  күрес  туралы»  Қазақстан  

Республикасының  2015  жылғы  23  қарашадағы  З аңдарын,  Әдеп,  осы  Ереже,  сондай-ақ  Қазақстан  

Республикасының  өзге  де  заңнамалық  акт лер .

команда.

алғашқы  ресми  жарияланған  күн нен  бастап  қолданысқа  енг з лед ).

С лтеме.  2-тармақ  жаңа  редакцияда  -  ҚР  Президент н ң  01.06.2017  No  487  Ж арлығымен .

3.  Әдеп  жөн ндег   уәк лд ң  дербес  лауазымын  атқаратын  адамдар;

Аумақтық  бөл мшелер   немесе  ведомстволардың  аумақтық  бөл мшелер   бар  орталық  мемлекетт к  

органдарда  (құқық  қорғау  және  арнаулы  мемлекетт к  органдарды,  сондай-ақ  Қазақстан  Республикасы  Қорғаныс  

министрл г н  қоспағанда)  Әдеп  жөн ндег   уәк лд ң  дербес  лауазымы  енг з луде.  шетелд к  

өк лд ктерде,  сондай-ақ  облыстар,  республикалық  маңызы  бар  қалалар,  астана  әк мдер   аппараттарында.

Аумақтық  бөл мшелер   немесе  ведомстволардың  аумақтық  бөл мшелер   (құқық  қорғау  және  

арнаулы  мемлекетт к  органдарды,  сондай-ақ  Қазақстан  Республикасы  Қорғаныс  министрл г н  қоспағанда),  

орталықтың  ведомстволары  мен  аумақтық  бөл мшелер   жоқ  мемлекетт к  органдарда

әдеп  жөн ндег   уәк летт к  бер лген  департаменттер  мен  аумақтық  бөл мшелерд ,  шетелд к  

өк лд ктерд ,  деректер  құрылымына  енг з лген  аудандық  деңгейдег   жерг л кт   атқарушы  

органдарды  үйлест ру  және  әд стемел к  басшылықты  жүзеге  асыру
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ұжымдағы  жалпы  қабылданған  моральдық-этикалық  нормалар;

атқарушы  орган,  ал  жауапты  хатшылар  немесе  осы  лауазымды  адамдар  болмаған  жағдайда  –  
мемлекетт к  орган  аппаратының  басшысына  немесе  лауазымға  тағайындауға  және  қызметтен  
босатуға  құқығы  бар  тұлғаға  беред .

9)  Қазақстан  Республикасының  мемлекетт к  қызмет,  сыбайлас  жемқорлыққа  қарсы   с-
қимыл  саласындағы  заңнамасын  және  Әдеп  кодекс н  бұзушылықтардың  алдын  алу  және  
болдырмау,  сондай-ақ  мемлекетт к  қызметт ң  оң  имидж н  қалыптастыру  мақсатында  
азаматтық  қоғам  институттарымен  өзара   с-қимыл  жасайды  және  күй
органдар;

С лтеме.  3-тармақ  жаңа  редакцияда  -  ҚР  Президент н ң  01.06.2017  No  487  Ж арлығымен .

5)  мемлекеттiк  қызметшiлердiң  құқықтары  мен  заңды  мүдделерi  бұзылған  жағдайларда
оларды  қорғауға  және  қалпына  келт руге  бағытталған  шараларды  қабылдайды;

алғашқы  ресми  жарияланған  күн нен  бастап  қолданысқа  енг з лед ).

10)  мемлекетт к  қызметш лерге  Республика  заңнамасының  сақталуы  мәселелер   
бойынша  тұрақты  нег зде  түс нд ру  жұмыстарын  жүрг зед ;

6)  кәс би  әдеп  нормаларының  сақталуын  бақылайды  және  бақылайды

1)  мемлекетт к  қызметш лерге  Қазақстан  Республикасының  мемлекетт к  қызмет,  
сыбайлас  жемқорлыққа  қарсы   с-қимыл  саласындағы  заңнамасының  және  Әдеп  кодекс н ң  
талаптарын  сақтау  мәселелер   бойынша  консультациялық  көмек  көрсетед ;

мемлекетт к  қызметкерлер;

4.  Әдеп  жөн ндег   уәк л  өз  құзырет   шег нде  мынадай  функцияларды  жүзеге  
асырады:

2)  мемлекеттiк  қызметшiлердiң  заңдарда  белгiленген  шектеулер  мен  тыйым  салуларды  
сақтауына  ықпал  етедi;

мемлекетт к  органдардың  құрылымдық  бөл мшелер н ң  басшыларына  қызметт к  этика  
нормаларын  бұзу  факт лер   бойынша  ти ст   шаралар  қолдану;

7)  қабылдамау  жағдайлары  туралы  мемлекетт к  органның  басшылығына  хабарлайды

8)  мемлекетт к  қызметш лер  Қазақстан  Республикасының  мемлекетт к  қызмет,  
сыбайлас  жемқорлыққа  қарсы   с-қимыл  саласындағы  заңнамасын  және  Әдеп  кодекс н  бұзған  
жағдайларда,  құқық  бұзушылықтар  жасауға  ықпал  етет н  себептер  мен  жағдайларға  талдау  
жүрг зед ,  мемлекетт к  органның  басшылығына

3)  өз   жұмыс   стейт н  мемлекетт к  орган  басшылығының  тапсырмасы  бойынша  
мемлекетт к  қызметш лерд ң  қызметт к  әдеп  нормаларын  бұзу  факт лер   бойынша  жеке  
және  заңды  тұлғалардың  өт н штер н  қарайды;

4)  сәйкес  қарым-қатынас  мәдениет н  қалыптастыруға  ықпал  етед

оларды  жою  бойынша  ұсыныстар;

2.  Әдеп  жөн ндег   уәк лд ң  нег зг   функциялары
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Қазақстан  Республикасының  мемлекетт к  қызмет,  сыбайлас  жемқорлыққа  қарсы   с-қимыл  
саласындағы  заңнамасының  нормаларын,  сондай-ақ  Әдеп  кодекс н  түс нд ру;

Қазақстан  мемлекетт к  қызмет,  сыбайлас  жемқорлыққа  қарсы   с-қимыл  және  Әдеп  
кодекс   салаларында;

Мұндай  хабарламаны  алғаннан  кей н  уәк летт   орган  немесе  оның
аумақтық  бөл мше  Қазақстан  Республикасының  мемлекетт к  қызмет  саласындағы  
заңнамасында  көзделген  ти ст   шараларды  қабылдайды.

11)  заңнамада  белг ленген  тәрт ппен  ти ст ге  жатады

3)  мемлекетт к  органның  басшысына  оң  имиджд   қалыптастыруға  елеул   үлес  қосқан  
адамдарды  көтермелеу  туралы  ұсыныс  енг зед .
мемлекетт к  орган  және  ұжымдағы  жағымды  ахуал;

қызметт к  әдеп  нормаларын  бұзған  мемлекетт к  қызметш лерд ң  жауапкерш л г н  
қарау  туралы  ұсыныспен  лауазымды  тұлғаларға;

С лтеме.  6-тармаққа  өзгер с  енг з лд   -  ҚР  Президент н ң  22.07.2019  No  74  
Ж арлығымен.

12)  нормаларды  бұзудың  алдын  алу  мақсатында  өзге  де   с-шараларды  жүзеге  асырады

5.  Әдеп  жөн ндег   уәк л  жүктелген  функцияларды  орындау  үш н:

4)  қажет  болған  жағдайда  өз  құзырет ндег   мәселелерд   қарау  кез нде

кеңсе  этикасы.

1)  себептерд   талдау  үш н  қажетт   ақпарат  пен  құжаттарды  сұратады  және  алады

,  кадр  қызмет нен  мемлекетт к  жеке   стерд   сұратуға  және  алуға  құқылы

С лтеме.  5-тармаққа  өзгер с  енг з лд   -  ҚР  Президент н ң  22.07.2019  No  74  
Ж арлығымен.

қызметкерлер,  мемлекетт к  қызмет  мәселелер не  қатысты  басқа  да  материалдар  мен  
құжаттар.

6.  Әдеп  жөнiндегi  уәкiл  мемлекеттiк  органның  басшысы  негiзсiз  бас  тарту  алған,  тиiстi  
шараларды  қабылдамаған  немесе  Әдеп  жөнiндегi  уәкiлдiң  функцияларын  орындауға  кедергi  
келтiретiн  әрекеттер  (әрекетсiздiк)  жасаған  жағдайларда  бұл  туралы  уәкiлеттi  органды  
хабардар  етедi.  мемлекетт к  қызмет   стер   (бұдан  әр   –  уәк летт   орган)  немесе  оның  
аумақтық

және  мемлекетт к  қызметш лерд ң  Қазақстан  Республикасының  мемлекетт к  қызмет,  
сыбайлас  жемқорлыққа  қарсы   с-қимыл  саласындағы  заңнамасын  және  Әдеп  кодекс н  
бұзуына  ықпал  етет н  жағдайлар;

2)  өз   жұмыс   стейт н  мемлекетт к  органның  атынан  заңнамада  белг ленген  
тәрт ппен  ти ст   уәк летт   органдарға  өт н ш  беред .

бөл мше.

3.  Әдеп  жөн ндег   уәк лд ң  қызмет н  ұйымдастыру
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1.  «Қазақстан  Республикасы  мемлекетт к  қызметш лер н ң  ар-намыс  кодекс   туралы»  

Қазақстан  Республикасы  Президент н ң  2005  жылғы  3  мамырдағы  №  1567  Ж арлығы  (Қазақстан  

Республикасының  ПҮАЖ -ы,  2005  ж.,  N  19,  1-бап.  225).

8.  Әдеп  жөн ндег   уәк л  өз  қызмет н ң  нәтижелер   бойынша  уәк летт   органға  есеп  

беред .  Есептерд   ұсыну  нысаны  мен  мерз мдер   бек т лд

2.  "Қазақстан  Республикасы  Президент н ң  жарлықтарына  өзгер стер  мен  толықтырулар  енг зу  

туралы"  Қазақстан  Республикасы  Президент н ң  2007  жылғы  27  қарашадағы  N  446  Ж арлығының  1-тармағының  

9)  тармақшасы  (Қазақстан  Республикасының  ПҮАЖ -ы  Қазақстан,  2007  ж.,  №  43,  499-бап).

10.  Кәс би  әдеп  нормаларының  сақталуын  бақылау  мақсатында,  сондай-ақ  мемлекет

уәк летт   орган.

ұжымдағы  моральдық-психологиялық  ахуалды  кем нде  жарты  жылда  б р  рет  әдеп  жөн ндег   уәк л  

уәк летт   орган  бек ткен  нысан  бойынша  жасырын  сауалнама  жүрг зед .

7.  Мемлекетт к  орган  басшыларының  бейтараптығына  нег зд   күмән  тудыратын  (мүдделер  

қақтығысы)  лауазымдық  өк летт ктерд   ти с нше  орындамауға  әкеп  соғуы  мүмк н  мән-жайлар  

болған  кезде  әдеп  жөн ндег   уәк л  өз  қызмет н  дербес  нег зде  жүзеге  асырады.

9.  Әдеп  жөнiндегi  уәкiл  мемлекеттiк  қызметшiлердi  және  өзге  де  азаматтарды  өзiнiң  мiндеттерiне  

жататын  мәселелер  бойынша,  егер  олар  өтiнiш  берген  болса,  не  айына  кемiнде  бiр  рет  жалпыға  

қолжетiмдi  орындарда  орналастырылған  кесте  бойынша  қабылдайды.

Қажет  болған  жағдайда  азаматпен  немесе  мемлекеттiк  қызметшiмен  әңгiмелесу  телефон  арқылы  

немесе  ақпараттың  дұрыс  берiлуiн  қамтамасыз  ететiн  өзге  де  байланыс  құралдарын  пайдалана  отырып  

жүргiзiлуi  мүмкiн.

3.  «Қазақстан  Республикасы  Президент н ң  2005  жылғы  3  мамырдағы  №  1567  Ж арлығына  

өзгер стер  енг зу  туралы»  Қазақстан  Республикасы  Президент н ң  2011  жылғы  1  сәу рдег   №  1180  

Ж арлығы  (Қазақстан  Республикасының  ПҮАЖ -ы,  2011  ж.  2011  ж.,  №  30,  365-бап).

.

Әдеп  жөн ндег   уәк л  туралы  мәл меттер,  оның   ш нде  тег ,  аты-жөн ,  фотосурет ,  
қызметт к  және  телефон  нөм рлер   заңнамада  белг ленген  тәрт ппен  мемлекетт к  органның  

интернет-ресурсында  және  мемлекетт к  орган  ғимаратында  жұртшылық  үш н  қолжет мд   

орындарда  орналастырылады.  мемлекетт к  орган.

2015  жылғы  29  желтоқсандағы  No  153

Қазақстан  Республикасы  Президент н ң  
Ж арлығына

ҚОСЫМША

АЙНАЛД ЫРУ

кейб р  жарлықтардың  күш   жойылды

Қазақстан  Республикасының  Президент
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4.  «Мемлекетт к  қызметш лерд ң  ар-намыс  кодекс   туралы»  Қазақстан  Республикасы  

Президент н ң  2005  жылғы  3  мамырдағы  No  1567  Ж арлығына  өзгер стер  енг зу  туралы»  Қазақстан  

Республикасы  Президент н ң  2013  жылғы  1  қазандағы  No  651  Ж арлығы  Қазақстан  Республикасының  

ПҮАЖ -ы» (Қазақстан  Республикасының  ПҮАЖ -ы  2013  ж.,  No  58,  786-бап).

©  2012.  Қазақстан  Республикасы  Әд лет  министрл г н ң  «Қазақстан  Республикасының  З аңнама  
және  құқықтық  ақпарат  институты»  ШЖ Қ  РМК

Machine Translated by Google


