
 

 

Қазақстан Республикасы 

Үкіметінің 

                                                                              2019 жылғы « 13 » желтоқсандағы              

№ 925  қаулысымен 

бекітілген 

 

 

Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне және 

Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің кейбір өкімдеріне 

енгізілетін өзгерістер мен толықтырулар 

 

1. «Республикалық меншіктегі ұйымдар акцияларының мемлекеттік 

пакеттері мен мемлекеттік үлестеріне иелік ету және пайдалану жөніндегі 

құқықтарды беру туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1999 жылғы  

27 мамырдағы № 659 қаулысында: 

көрсетілген қаулымен бекітілген иелік ету және пайдалану құқығы 

салалық министрліктерге, өзге де мемлекеттік органдарға берілетін 

республикалық меншік ұйымдарындағы акциялардың мемлекеттік пакеттерінің 

және қатысудың мемлекеттік үлестерінің тізбесінде: 

«Қазақстан Республикасының Мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі» деген бөлімнің тақырыбы мынадай 

редакцияда жазылсын: 

«Қазақстан Республикасының Мемлекеттік қызмет істері агенттігі». 

2. «Мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен Қазақстан Республикасы 

органдарының қызметкерлеріне сыйлық беру, материалдық көмек көрсету және 

лауазымдық жалақыларына үстемеақылар белгілеу ережесін бекіту туралы» 

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2001 жылғы 29 тамыздағы  

№ 1127 қаулысында: 

2-тармақтың екінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын: 

«Осы қаулының Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет істері 

агенттігінің және оның облыстар, республикалық маңызы бар қалалар, астана 

бойынша аумақтық органдарының, Қазақстан Республикасы Сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің (Сыбайлас жемқорлыққа қарсы 

қызметтің), оның облыстар, республикалық маңызы бар қалалар, астана 

бойынша аумақтық органдарының, Қазақстан Республикасы Әділет 

министрлігінің, Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің Нұр-Сұлтан 

қаласы әділет департаментінің, Қазақстан Республикасы Әдiлет министрлігінің 

Нұр-Сұлтан қаласы әдiлет департаментінің Алматы ауданы әдiлет 

басқармасының, Қазақстан Республикасы Әдiлет министрлігінің Нұр-Сұлтан 

қаласы әдiлет департаментінің Сарыарқа ауданы әдiлет басқармасының, 

Қазақстан Республикасы Әдiлет министрлігінің Нұр-Сұлтан қаласы әдiлет 

департаментінің Есіл ауданы әдiлет басқармасының, Қазақстан Республикасы 

Әдiлет министрлігінің Нұр-Сұлтан қаласы әдiлет департаментінің Байқоңыр 
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ауданы әдiлет басқармасының, Нұр-Сұлтан, Алматы, Шымкент қалалары мен 

Маңғыстау облысының жергілікті атқарушы органдарының мемлекеттік 

әкімшілік қызметшілеріне қолданысы 2019 жылғы 31 желтоқсанды қоса алғанға 

дейін тоқтатыла тұрсын.»; 

3. «1993 жылғы 22 қаңтардағы Азаматтық, отбасылық және қылмыстық 

істер бойынша құқықтық көмек пен құқықтық қатынастар туралы конвенцияны 

және 2002 жылғы 7 қазандағы Азаматтық, отбасылық және қылмыстық iстер 

бойынша құқықтық көмек пен құқықтық қатынастар туралы конвенцияны iске 

асыру жөнiндегi шаралар туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің  

2004 жылғы 31 желтоқсандағы № 1453 қаулысында: 

1-тармақтың оныншы абзацы мынадай редакцияда жазылсын: 

«Қазақстан Республикасының Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл 

агенттігі (Сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет) (келісу бойынша) – прокурор 

мен тергеу судьясының (сотының) санкциясын талап етпейтін қылмыстық істер 

және жедел-іздестіру іс-шаралары бойынша процестік іс-қимылдарды жүзеге 

асыруға байланысты мәселелер бойынша, сондай-ақ өзінің құзыретіне 

жатқызылатын құжаттар бойынша;». 

4. «Қазақстан Республикасындағы әскери-көлік мiндеттілігі туралы 

ереженi бекiту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2005 жылғы  

19 шілдедегі № 747 қаулысында (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы,  

2005 ж., № 30, 388-құжат): 

көрсетілген қаулымен бекітілген Қазақстан Республикасындағы  

әскери-көлiк мiндеттiлігі туралы ережеде: 

көрсетілген Ережеге 1-қосымшада: 

әскери-көлiк мiндеттілігінен босатылатын мемлекеттік органдардың 

тiзбесiнде: 

9-тармақ мынадай редакцияда жазылсын: 

«9. Қазақстан Республикасының Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл 

агенттігі (Сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет)». 

5. «Акциялардың мемлекеттік пакеттеріне дивиденттер мен ұйымдардағы 

қатысудың мемлекеттік үлестеріне кірістер туралы» Қазақстан Республикасы 

Үкіметінің 2007 жылғы 26 шілдедегі № 633 қаулысында: 

1-тармақ мынадай мазмұндағы 4-2) тармақшамен толықтырылсын: 

«4-2) акцияларының жүз пайызы республикалық меншіктегі 

«Мемлекеттік қызметтің персоналын басқару ұлттық орталығы» акционерлік 

қоғамы 2018 – 2021 жылдардың қорытындылары бойынша акциялардың 

мемлекеттік пакетіне дивидендтер төлеуден босатылады;»; 

мынадай мазмұндағы 2-8-тармақпен толықтырылсын: 

«2-8. Қазақстан Республикасының Мемлекеттік қызмет істері агенттігі 

заңнамада белгіленген тәртіппен «Мемлекеттік қызметтің персоналын басқару 

ұлттық орталығы» акционерлік қоғамының 2018 – 2021 жылдардың 

қорытындылары бойынша алынған таза кірісін оның материалдық-техникалық 

базасын дамытуға және жетілдіруге жұмсауды қамтамасыз етсін.»; 
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3-тармақ мынадай редакцияда жазылсын: 

«3. Осы қаулының 1-тармағының 2-1), 3-2), 3-3), 4-2) тармақшаларында 

және осы қаулыға 1, 2, 3, 3-2-қосымшаларда көрсетілмеген акционерлік 

қоғамдар акцияларының мемлекеттік пакеттері мен жауапкершілігі шектеулі 

серіктестіктердегі мемлекеттік қатысу үлестерін иелену мен пайдалану 

құқығын жүзеге асыратын министрліктер мен ведомстволар белгіленген 

тәртіппен акционерлердің, қатысушылардың жылдық жалпы жиналыстарын 

өткізу кезінде таза кірістің кемінде 50 (елу) пайызын дивидендтерге және 

қатысу үлесінен кіріске жұмсау және оларды уақтылы аудару үшін барлық 

қажетті шараларды қабылдауды қамтамасыз етсін.». 

6. «Қылмысқа қарсы күрес саласындағы ақпарат алмасу туралы келісімді 

бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2009 жылғы 20 қарашадағы 

№ 1899 қаулысында: 

2-тармақ мынадай редакцияда жазылсын: 

«2. Қазақстан Республикасының Сыртқы істер министрлігі көрсетілген 

Келісімнің 1-бабының 3-тармағына сәйкес депозитарийге Қазақстан 

Республикасынан оны орындау жөніндегі құзыретті органдар Бас прокуратура, 

Ішкі істер министрлігі, Мемлекеттік күзет қызметі, Ұлттық қауіпсіздік 

комитеті, Қазақстан Республикасының Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл 

агенттігі (Сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет), Қаржы министрлігінің қаржы 

мониторингі жөніндегі органдарының экономикалық тергеу қызметі болып 

табылатынын хабарласын.». 

7. «Қазақстан Республикасының халықаралық шарттары мәселелері 

жөніндегі ведомствоаралық комиссия құру туралы» Қазақстан Республикасы 

Үкіметінің 2013 жылғы 30 сәуірдегі № 436 қаулысында: 

көрсетілген қаулымен құрылған Қазақстан Республикасының 

халықаралық шарттары мәселелері жөніндегі ведомствоаралық комиссияның 

құрамында: 

мына: 

«Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі төрағасының бірінші орынбасары 

(келісім бойынша)»  

деген жол мынадай редакцияда жазылсын: 

«Қазақстан Республикасының Мемлекеттік қызмет істері агенттігі 

төрағасының орынбасары (келісу бойынша); 

Қазақстан Республикасының Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл 

агенттігі (Сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет) төрағасының орынбасары 

(келісу бойынша)». 

8. «Әскери қызметшiлерге, арнаулы мемлекеттік және құқық қорғау 

органдарының, мемлекеттік фельдъегерлік қызмет қызметкерлеріне, сондай-ақ 

арнаулы атақтар, сыныптық шендер алу және нысанды киiм киiп жүру 

құқықтары 2012 жылғы 1 қаңтардан бастап жойылған адамдарға зейнетақы 

төлемдерiн тағайындау және жүзеге асыру қағидаларын бекіту туралы» 
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Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2013 жылғы 31 желтоқсандағы  

№ 1500 қаулысында (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2013 ж., № 78, 

1023-құжат): 

көрсетілген қаулымен бекітілген Әскери қызметшілерге, арнаулы 

мемлекеттік және құқық қорғау органдары, мемлекеттік фельдъегерлік қызмет 

қызметкерлеріне, сондай-ақ арнаулы атақтар, сыныптық шендер алу және 

нысанды киім киіп жүру құқықтары 2012 жылғы 1 қаңтардан бастап жойылған 

адамдарға зейнетақы төлемдерін тағайындау және жүзеге асыру 

қағидаларында: 

2-тармақта: 

2) тармақша мынадай редакция жазылсын: 

«2) Қазақстан Республикасының Iшкi iстер министрлiгi – iшкi iстер 

органдарында, азаматтық қорғау органдарында, мемлекеттік фельдъегерлік 

қызметте қызмет өткерген әскери қызметшiлер мен қызметкерлерге;»; 

мынадай мазмұндағы 8) тармақшамен толықтырылсын: 

«8) Қазақстан Республикасының Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл 

агенттігі (Сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет) – сыбайлас жемқорлыққа 

қарсы қызметте қызмет өткерген қызметкерлерге.». 

9. «Әскери қызметшiлердің, арнаулы мемлекеттік және құқық қорғау 

органдары, мемлекеттік фельдъегерлік қызмет қызметкерлерiнің, сондай-ақ 

арнайы атақтарға, сыныптық шендерге ие болу және нысанды киiм киiп жүру 

құқықтары 2012 жылғы 1 қаңтардан бастап жойылған адамдардың еңбек 

сiңiрген жылдарын есептеу қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан 

Республикасы Үкіметінің 2014 жылғы 24 ақпандағы № 129 қаулысында 

(Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2014 ж., № 9, 84-құжат): 

көрсетілген қаулымен бекітілген Әскери қызметшiлердің, арнаулы 

мемлекеттік және құқық қорғау органдары, мемлекеттік фельдъегерлік қызмет 

қызметкерлерiнің, сондай-ақ арнайы атақтарға, сыныптық шендерге ие болу 

және нысанды киiм киiп жүру құқықтары 2012 жылғы 1 қаңтардан бастап 

жойылған адамдардың еңбек сiңiрген жылдарын есептеу қағидаларында: 

3-тармақ мынадай редакцияда жазылсын: 

«3. Қызметте болудың шекті жасына толғанға дейін қызметтен негізсіз 

шығарылған, ал кейіннен денсаулық жағдайы бойынша қызметке шектеулер 

болмағаннан кейін Қазақстан Республикасы Бас Прокурорының, Қазақстан 

Республикасы Ұлттық қауіпсіздік комитеті төрағасының, Қазақстан 

Республикасы Мемлекеттік күзет қызметі бастығының, Қазақстан 

Республикасының Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі (Сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы қызмет) төрағасының, Қазақстан Республикасы 

Мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл 

агенттігі төрағасының, Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрінің, 

Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрінің, Қазақстан Республикасы 

Қаржы министрінің, Қазақстан Республикасының «Сырбар» сыртқы барлау 

қызметі директорының, Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Қаржы 
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мониторингі комитеті төрағасының, Қазақстан Республикасы Қаржы 

министрлігі Мемлекеттік кірістер комитеті төрағасының, Қазақстан 

Республикасы Мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы 

іс-қимыл агенттігінің Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл ұлттық бюросы 

төрағасының, Қазақстан Республикасының Мемлекеттік фельдъегерлік қызметі 

бастығының, Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет істері 

министрлігінің Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл ұлттық бюросы 

төрағасының, Экономикалық қылмысқа және сыбайлас жемқорлыққа қарсы 

күрес агенттігі (қаржы полициясы) (Қазақстан Республикасының Қаржы 

полициясы агенттігі, Салық полициясы (милициясы) комитеті) төрағасының, 

Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрінің, Қазақстан 

Республикасы Әділет министрінің және Қазақстан Республикасының басқа да 

әскерлері мен әскери құралымдары лауазымды адамдарының, сондай-ақ 

Мемлекеттік тергеу комитеті төрағасының шешімі бойынша заңсыз 

шығарылған деп танылуына байланысты қызметіне қайта тағайындалған 

Қарулы Күштер, басқа да әскерлер мен әскери құралымдардың келісімшарт 

бойынша әскери қызметшілерінің, арнаулы мемлекеттік органдардың, 

прокуратура, ішкі істер, сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет және 

экономикалық тергеу қызметі, мемлекеттік өртке қарсы қызмет, қылмыстық-

атқару жүйесі органдарының, мемлекеттік фельдъегерлік қызметтің, бұрынғы 

Қазақстан Республикасының Мемлекеттік тергеу комитеті және қаржы 

полициясы (салық полициясы (милиция) қызметкерлерінің еңбек сіңірген 

жылдарын айқындау кезінде еңбек сіңірген жылдары үшін зейнетақы 

төлемдерін тағайындау үшін еңбек сіңірген жылдарына олар жұмыс істемеген 

қызметтегі үзіліс уақыты есептеледі.»; 

4-тармақтың 4) тармақшасының он алтыншы абзацы мынадай редакцияда 

жазылсын: 

«теңіз деңгейінен 1000 метрден 1500 метрге дейін биік таулы жерлерде, 

ал ерекше жағдайларда одан төмен жерлерде – тиісінше Қазақстан 

Республикасының Қорғаныс министрлігі, Ішкі істер министрлігі, Қазақстан 

Республикасының Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі (Сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы қызмет), Қазақстан Республикасының Мемлекеттік қызмет 

істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі, Қазақстан 

Республикасы Қаржы министрлігінің Мемлекеттік кірістер комитеті, Қазақстан 

Республикасы Мемлекеттік қызмет істері министрлігінің Сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы іс-қимыл ұлттық бюросы, Экономикалық қылмысқа және 

сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес агенттігі (қаржы полициясы), Қазақстан 

Республикасының Қаржы полициясы агенттігі, Салық полициясы комитеті 

(милиция), Қазақстан Республикасының Әділет министрлігі, Ұлттық қауіпсіздік 

комитеті және Қазақстан Республикасының Төтенше жағдайлар министрлігі 

бекітетін әскери бөлімдердің, бөлімшелер мен мекемелердің тізбелері бойынша 

– 1988 жылғы 1 қаңтардан бастап;». 
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10. «Құқық қорғау, арнаулы мемлекеттік және өзге де органдардың 

ақпарат алмасу жүйесімен интеграцияланатын интернет-ресурстар мен 

ақпараттық жүйелердің тізбесін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы 

Үкіметінің 2016 жылғы 14 наурыздағы № 137 қаулысында (Қазақстан 

Республикасының ПҮАЖ-ы, 2016 ж., № 19, 95-құжат): 

көрсетілген қаулымен бекітілген құқық қорғау, арнаулы мемлекеттік 

және өзге де органдардың ақпарат алмасу жүйесімен интеграцияланатын 

интернет-ресурстар мен ақпараттық жүйелердің тізбесінде: 

реттік нөмірі 11-жолдағы 4-баған мынадай редакцияда жазылсын: 

«Қазақстан Республикасының Мемлекеттік қызмет істері агенттігі». 

11. Қызмет бабында пайдалану үшін. 

12. «Мемлекеттік әкімшілік қызметшілерге пилоттық режимде еңбекақы 

төлеудің кейбір мәселелері туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің  

2017 жылғы 29 желтоқсандағы № 939 қаулысында (Қазақстан 

Республикасының ПҮАЖ-ы, 2017 ж., № 68-69-70, 434-құжат): 

5-тармақ мынадай редакцияда жазылсын: 

«5. Осы қаулының ережелері Қазақстан Республикасы Сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің (Сыбайлас жемқорлыққа қарсы 

қызметтің) және оның облыстар, республикалық маңызы бар қалалар, астана 

бойынша аумақтық органдарының құқық қорғау қызметін жүзеге асыратын 

қызметкерлеріне қолданылмайды.»; 

көрсетілген қаулыға 1 және 2-қосымшалар осы өзгерістер мен 

толықтыруларға 1 және 2-қосымшаларға сәйкес редакцияда жазылсын; 

көрсетілген қаулыға 4-қосымшада: 

Пилоттық органдардың мемлекеттік әкімшілік қызметшілеріне бонустар 

төлеу, материалдық көмек көрсету, сондай-ақ «Б» корпусының мемлекеттік 

әкімшілік қызметшілерінің лауазымдық айлықақыларына үстемеақылар 

белгілеу қағидаларында: 

2-тармақтың 4) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын: 

«4) мемлекеттік органның нысаналы индикаторлары – Қазақстан 

Республикасының Премьер-Министрі мен Қазақстан Республикасының Әділет 

министрі, Нұр-Сұлтан, Алматы, Шымкент қалаларының және Маңғыстау 

облысының әкімдері, сондай-ақ Қазақстан Республикасының Президенті 

Әкімшілігінің Басшысы мен Қазақстан Республикасының Мемлекеттік қызмет 

істері агенттігінің төрағасы, Қазақстан Республикасының Сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің (Сыбайлас жемқорлыққа қарсы 

қызметтің) төрағасы арасында жасалған меморандумда белгіленген пилоттық 

органның нысаналы индикаторлары;». 

13. «Қазақстан Республикасында діни экстремизм мен терроризмге қарсы 

іс-қимыл жөніндегі 2018 – 2022 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламаны 

бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2018 жылғы  

15 наурыздағы № 124 қаулысында (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 

2018 ж., № 15, 65-құжат): 
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көрсетілген қаулымен бекітілген Қазақстан Республикасында діни 

экстремизм мен терроризмге қарсы іс-қимыл жөніндегі 2018–2022 жылдарға 

арналған мемлекеттік бағдарламасында: 

«1. Бағдарламаның паспорты» деген тарауда: 

бағдарламаны іске асыруға жауапты мемлекеттік органдар тізбесінде: 

«Қазақстан Республикасының Мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі» деген сөздер «Қазақстан 

Республикасының Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі (Сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы қызмет)» деген сөздермен ауыстырылсын; 

ескертпеде: 

аббревиатуралардың толық жазылуында: 

«МҚІСҚА – Қазақстан Республикасының Мемлекеттік қызмет істері және 

сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі» деген жол алып тасталсын. 

14. «Мемлекеттік қызметшілерді даярлау, қайта даярлау және олардың 

біліктілігін арттыру қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы 

Үкіметінің 2018 жылғы 15 наурыздағы № 125 қаулысында (Қазақстан 

Республикасының ПҮАЖ-ы, 2018 ж., № 16, 67-құжат): 

көрсетілген қаулымен бекітілген Мемлекеттік қызметшілерді даярлау, 

қайта даярлау және олардың біліктілігін арттыру қағидаларында: 

9-тармақ мынадай редакцияда жазылсын: 

«9. Қайта даярлауды сәтті аяқтаған мемлекеттік қызметшілерге қайта 

даярлау курстарын аяқтағанын растайтын құжат қағаз және/немесе электронды 

түрде беріледі. 

Қайта даярлау курстарының аяқталғанын растайтын құжатта қайта 

даярлаудан өткен мемлекеттік қызметші туралы мәліметтер (тегі, аты, бар 

болса, әкесінің аты), мемлекеттік қызметші қайта даярлаудан өткен оқу 

орнының атауы, қайта даярлау курсының атауы, академиялық сағаттардың 

саны және қайта даярлау курстарының кезеңі, оқу орнының уәкілетті адамының 

лауазымы, тегі, аты, бар болса, әкесінің аты, қолы, қайта даярлау туралы 

куәліктің нөмірі, қайта даярлау өткізілген қала және оқу орнының мөрі 

көрсетіледі. 

Қайта даярлау курстарының аяқталғанын растайтын  электронды түрде 

берілетін құжат оқу орынның уәкілетті адамының электронды цифрлық 

қолтанбасымен куәландырылады.»; 

19-тармақ мынадай редакцияда жазылсын: 

«19. Біліктілікті арттыруды сәтті аяқтаған мемлекеттік қызметшілерге 

біліктілікті арттыруды аяқтағанын растайтын сертификат қағаз және/немесе 

электронды түрде беріледі. 

Сертификатта біліктілікті арттырудан өткен мемлекеттік қызметші 

туралы мәліметтер (тегі, аты, бар болса, әкесінің аты), мемлекеттік қызметші 

біліктілігін арттырған оқу орнының атауы, біліктілікті арттыру бағыты, 

академиялық сағаттардың саны және біліктілікті арттыру кезеңі, оқу орнының 

уәкілетті адамының лауазымы, тегі, аты, бар болса, әкесінің аты, қолы, 
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сертификаттың нөмірі, біліктілікті арттыру өткізілген қала және оқу орнының 

мөрі көрсетіледі. 

Электронды түрде берілетін сертификат оқу орнының уәкілетті 

адамының электрондық цифрлық қолтанбасымен куәландырылады.». 

15. «Тәуелсіз Мемлекеттер Достастығына қатысушы мемлекеттердің 

автокөлік құралдарын жымқыруға қарсы күрестегі және оларды қайтаруды 

қамтамасыз етудегі ынтымақтастығы туралы келісім бойынша Қазақстан 

Республикасының орталық құзыретті органын және құзыретті органдарын 

айқындау туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2018 жылғы  

2 мамырдағы № 231 қаулысында: 

1-тармақтың үшінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын: 

«Қазақстан Республикасының Ішкі істер министрлігі, Қазақстан 

Республикасының Бас прокуратурасы (келісу бойынша), Қазақстан 

Республикасының Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі (Сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы қызмет) (келісу бойынша), Қазақстан Республикасы Қаржы 

министрлігінің Қаржы мониторингі органдарының экономикалық тергеу 

қызметі – құзыретті органдар болып айқындалсын.». 

16. «Қазақстан Республикасының Үкіметі мен Чех Республикасының 

Үкіметі арасындағы Қылмысқа қарсы күрестегі ынтымақтастық туралы келісім 

бойынша Қазақстан Республикасынан құзыретті органдарды белгілеу туралы» 

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2018 жылғы 6 қарашадағы  

№ 722 қаулысында: 

1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын: 

«1. Қазақстан Республикасының Ішкі істер министрлігі, Қазақстан 

Республикасының Бас прокуратурасы (келісу бойынша), Қазақстан 

Республикасының Ұлттық қауіпсіздік комитеті (келісу бойынша), Қазақстан 

Республикасының Мемлекеттік күзет қызметі (келісу бойынша), Қазақстан 

Республикасының Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі (Сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы қызмет) (келісу бойынша), Қазақстан Республикасының 

Қаржы министрлігі Мемлекеттік кірістер комитетінің Экономикалық тергеу 

қызметі келісімді іске асыру бойынша Қазақстан Республикасынан құзыретті 

органдар болып белгіленсін.». 

17. «Қазақстан халқы Ассамблеясының (2025 жылға дейінгі) даму 

тұжырымдамасын іске асыру жөніндегі 2019 – 2021 жылдарға арналған  

іс-шаралар жоспарын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің  

2019 жылғы 13 мамырдағы № 271 қаулысында: 

көрсетілген қаулымен бекітілген Қазақстан халқы Ассамблеясының  

(2025 жылға дейінгі) даму тұжырымдамасын іске асыру жөніндегі  

2019 – 2021 жылдарға арналған іс-шаралар жоспарында: 

реттік нөмірлері 4, 49, 50 және 54-жолдардың 4-бағанында «МҚІСҚА» 

деген аббревиатура «МҚІА» деген аббревиатурамен ауыстырылсын; 

ескертпеде: 

аббревиатуралардың толық жазылуында: 
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«МҚІСҚА – Қазақстан Республикасының Мемлекеттік қызмет істері және 

сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі» деген жол мынадай 

редакцияда жазылсын: 

«МҚІА – Қазақстан Республикасының Мемлекеттік қызмет істері 

агенттігі». 

18. «Қазақстан Республикасының 2015 – 2025 жылдарға арналған 

сыбайлас жемқорлыққа қарсы стратегиясын іске асыру жөніндегі  

2018 – 2020 жылдарға арналған іс-шаралар жоспарын бекіту туралы» Қазақстан 

Республикасы Үкіметінің 2018 жылғы 31 мамырдағы № 309 қаулысында: 

2-тармақтың 2) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын: 

«2) жылына бір рет, есепті жылдан кейінгі айдың 15-күнінен кешіктірмей 

Қазақстан Республикасының Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл 

агенттігіне (Сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызметке) Жоспар іс-шараларының 

орындалу барысы туралы ақпарат берсін.»; 

3-тармақ мынадай редакцияда жазылсын: 

«3. Қазақстан Республикасының Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл 

агенттігі (Сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет) (келісу бойынша) есепті 

жылдан кейінгі 15 ақпаннан кешіктірмей Қазақстан Республикасы  

Премьер-Министрінің Кеңсесіне Жоспардың «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы 

іс-қимыл» бөлімі бойынша іс-шараларының орындалуына жүргізілген 

мониторинг және бағалау туралы жиынтық ақпарат берсін.»; 

көрсетілген қаулымен бекітілген Қазақстан Республикасының  

2015 – 2025 жылдарға арналған сыбайлас жемқорлыққа қарсы стратегиясын 

іске асыру жөніндегі 2018 – 2020 жылдарға арналған іс-шаралар жоспарында: 

реттік нөмірлері 10, 15, 19 және 41-жолдардың 4-бағанындағы 

«МҚІСҚА» деген аббревиатура «СҚА», «МҚІА» деген аббревиатуралармен 

ауыстырылсын; 

реттік нөмірі 13-жолдың 4-бағанда «МҚІСҚА» деген аббревиатура 

«МҚІА» деген аббревиатурамен ауыстырылсын; 

реттік нөмірлері 16, 18, 30, 40, 43, 51, 53, 54, 56, 57, 58, 62, 63, 65, 66 және 

67-жолдардың 4-бағанында «МҚІСҚА» деген аббревиатура «СҚА» деген 

аббревиатурамен ауыстырылсын; 

ескертпеде: 

аббревиатуралардың толық жазылуында: 

мынадай жолдармен толықтырылсын: 

«МҚІА – Қазақстан Республикасының Мемлекеттік қызмет істері 

агенттігі; 

СҚА – Қазақстан Республикасының Сыбайлас жемқорлыққа қарсы  

іс-қимыл агенттігі (Сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет)». 

19. «Мемлекеттік органдардың нашақорлыққа және есірткі бизнесіне 

қарсы іс-қимылға бағытталған қызметін үйлестіру жөніндегі ведомствоаралық 

штаб құру туралы» Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің 2011 жылғы 

15 қыркүйектегі № 129-ө өкімінде: 
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көрсетілген өкіммен құрылған Мемлекеттік органдардың нашақорлыққа 

және есірткі бизнесіне қарсы іс-қимылға бағытталған қызметін үйлестіру 

жөніндегі ведомствоаралық штабтың құрамында: 

«Қазақстан Республикасының Мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі төрағасының орынбасары (қаржы 

полициясы (келісім бойынша)» деген жол мынадай редакцияда жазылсын: 

«Қазақстан Республикасының Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл 

агенттігі (Сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет) төрағасының орынбасары 

(келісу бойынша)». 

20. «Мемлекеттік тіл саясатын одан әрі жетілдіру жөніндегі комиссия 

туралы» Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің 2015 жылғы  

7 қазандағы № 89-ө өкімінде: 

көрсетілген өкіммен бекітілген Мемлекеттік тіл саясатын одан әрі 

жетілдіру жөніндегі комиссияның құрамында: 

«Қазақстан Республикасының Мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің төрағасы, төрағаның орынбасары 

(келісім бойынша)» деген жол мынадай редакцияда жазылсын: 

«Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет істері агенттігінің 

төрағасы, төрағаның орынбасары (келісу бойынша)». 

21. «Заң жобалау қызметі мәселелері жөніндегі ведомствоаралық 

комиссия туралы» Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің 2016 жылғы 

19 ақпандағы № 11-ө өкімінде: 

көрсетілген өкіммен бекітілген Заң жобалау қызметі мәселелері жөніндегі 

ведомствоаралық комиссияның құрамында: 

«Қазақстан Республикасының Мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі төрағасының орынбасары (келісім 

бойынша);» деген жол мынадай редакцияда жазылсын: 

«Қазақстан Республикасының Мемлекеттік қызмет істері агенттігі 

төрағасының орынбасары (келісу бойынша); 

Қазақстан Республикасының Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл 

агенттігі (Сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет) төрағасының орынбасары 

(келісу бойынша);». 

22. «Қазақстан Республикасы Үкіметінің жанындағы консультативтік-

кеңесші органдардың кейбiр мәселелерi туралы» Қазақстан Республикасы 

Премьер-Министрінің 2016 жылғы 29 қыркүйектегі № 90-ө өкімінде: 

көрсетiлген өкiмге 1-қосымшада: 

Қазақстан Республикасы Үкіметінің жанындағы Бәсекеге қабілеттілік 

жөніндегі кеңестің құрамында: 

«Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің төрағасы (келісу бойынша)» деген 

жол мынадай редакцияда жазылсын: 

«Қазақстан Республикасының Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл  

агенттігі (Сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет) төрағасы (келісу бойынша)»; 
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көрсетiлген өкiмге 3-қосымшада: 

Салық салу мәселелері жөніндегі консультациялық кеңестің құрамында: 

«Қазақстан Республикасының Мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі төрағасының орынбасары (келісім 

бойынша)» деген жол мынадай редакцияда жазылсын: 

«Қазақстан Республикасының Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл 

агенттігі (Сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет) төрағасының орынбасары 

(келісу бойынша)»; 

көрсетiлген өкiмге 6-қосымшада: 

Қазақстан Республикасы Үкіметінің жанындағы Құқық бұзушылық 

профилактикасы жөніндегі ведомствоаралық комиссияның құрамында: 

«Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің төрағасы (келісім бойынша)» деген 

жол мынадай редакцияда жазылсын: 

«Қазақстан Республикасының Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл 

агенттігі (Сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет) төрағасы (келісім бойынша)». 

23. Дін саласындағы мемлекеттік саясатты үйлестіру мәселелері бойынша 

ұсыныстарды әзірлеу жөніндегі комиссия туралы» Қазақстан Республикасы 

Премьер-Министрінің 2016 жылғы 3 қарашадағы № 111-ө өкімінде: 

көрсетілген өкіммен бекітілген Дін саласындағы мемлекеттік саясатты 

үйлестіру мәселелері бойынша ұсыныстарды әзірлеу жөніндегі комиссия 

құрамында: 

«Қазақстан Республикасының Мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің төрағасы (келісім бойынша);» деген 

жол мынадай редакцияда жазылсын: 

«Қазақстан Республикасының Мемлекеттік қызмет істері агенттігінің 

төрағасы (келісу бойынша);». 

24. «2017 жылғы 25 желтоқсандағы «Салық және бюджетке төленетін 

басқа да міндетті төлемдер туралы (Салық кодексі)» Қазақстан 

Республикасының Кодексін және «Қазақстан Республикасының кейбір 

заңнамалық актілеріне салық салу мәселелері бойынша өзгерістер мен 

толықтырулар енгізу туралы» 2017 жылғы 25 желтоқсандағы Қазақстан 

Республикасының Заңын іске асыру жөніндегі шаралар туралы және Қазақстан 

Республикасы Премьер-Министрінің кейбір өкімдеріне өзгерістер енгізу 

туралы» Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің 2018 жылғы  

30 қаңтардағы № 9-ө өкімінде: 

көрсетілген өкіммен бекітілген 2017 жылғы 25 желтоқсандағы «Салық 

және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы (Салық кодексі)» 

Қазақстан Республикасының Кодексін және «Қазақстан Республикасының 

кейбір заңнамалық актілеріне салық салу мәселелері бойынша өзгерістер мен 

толықтырулар енгізу туралы» 2017 жылғы 25 желтоқсандағы Қазақстан 

Республикасының Заңын іске асыру мақсатында қабылдануы қажет 

нормативтік құқықтық және құқықтық актілердің тізбесінде: 
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реттік нөмірлері 37 және 38-жолдардың 4-бағанында «МҚІСҚА» деген 

аббревиатура «СҚА» деген аббревиатурамен ауыстырылсын; 

реттік нөмірлері 37, 38, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161 және  

164-жолдардың 5-бағанында «2019» деген сандар «2020» деген сандармен 

ауыстырылсын; 

ескертпеде: 

аббревиатуралардың толық жазылуында: 

«МҚІСҚА — Қазақстан Республикасының Мемлекеттік қызмет істері 

және сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес агенттігі» деген жол мынадай 

редакцияда жазылсын: 

«СҚА – Қазақстан Республикасының Сыбайлас жемқорлыққа қарсы  

іс-қимыл агенттігі (Сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет)». 

25. «Түркістан облысын дамыту перспективалары жөнінде комиссия құру 

туралы» Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің 2018 жылғы  

20 маусымдағы № 73-ө өкімінде: 

көрсетілген өкіммен құрылған Түркістан облысын дамыту 

перспективалары жөніндегі комиссияның құрамында: 

«Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі төрағасының орынбасары (келісім 

бойынша)» деген жол мынадай редакцияда жазылсын: 

«Қазақстан Республикасының Мемлекеттік қызмет істері агенттігі 

төрағасының орынбасары (келісу бойынша); 

Қазақстан Республикасының Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл 

агенттігі (Сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет) төрағасының орынбасары 

(келісу бойынша);». 

26. «Заңнаманы жүйелеу және оны жаңғырту жөніндегі комиссия туралы» 

Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің 2018 жылғы 13 тамыздағы № 

102-ө өкімінде: 

көрсетілген өкіммен құрылған Заңнаманы жүйелеу және оны жаңғырту 

жөніндегі комиссиясының құрамында: 

«Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің аппарат басшысы (келісу бойынша)» 

деген жол мынадай редакцияда жазылсын: 

«Қазақстан Республикасының Мемлекеттік қызмет істері агенттігі 

төрағасының орынбасары (келісу бойынша) 

Қазақстан Республикасының Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл 

агенттігі (Сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет) төрағасының орынбасары 

(келісу бойынша)». 

 

_________________________ 

 


