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 1. Жалпы ережелер 

 

      1. Қазақстан Республикасы Үкіметінің жанындағы Құқық бұзушылық профилактикасы 

жөніндегі ведомствоаралық комиссия (бұдан әрі – Комиссия) Қазақстан Республикасы 

Үкіметінің жанындағы консультативтік-кеңесші орган болып табылады. 

      2. Комиссияның мақсаттары құқық бұзушылық профилактикасы субъектілерінің 

қызметін үйлестіру, профилактикалық жұмыстың тиімділігін арттыру жөнінде тиісті 

ұсыныстар әзірлеу болып табылады. 

      3. Комиссия өз қызметінде Қазақстан Республикасының Конституциясы мен заңдарын, 

Қазақстан Республикасының Президенті мен Үкіметінің актілерін және өзге де 

нормативтік құқықтық актілерді, сондай-ақ осы Ережені басшылыққа алады. 

      4. Қазақстан Республикасының Ішкі істер министрлігі Комиссияның жұмыс органы 

болып табылады. 

      5. Комиссия отырысы қажеттілігіне қарай өткізіледі. 

       

2. Комиссияның міндеттері 

 

      6. Комиссияның негізгі міндеттері: 

      1) құқық бұзушылық профилактикасы субъектілерінің қызметін үйлестіру; 

      2) құқық бұзушылық профилактикасы субъектілері қызметінің тиімділігін бағалау; 

      3) Қазақстан Республикасының құқық бұзушылық профилактикасы туралы 

заңнамасын жетілдіру бойынша ұсыныстар әзірлеу; 

      4) құқық бұзушылық профилактикасы саласындағы бағдарламалық құжаттардың іске 

асырылу барысын қарау; 

      5) Қазақстан Республикасы Үкіметінің, облыстардың, республикалық маңызы бар 

қаланың, астананың және аудандардың, облыстық маңызы бар қалалардың жергілікті 

атқарушы органдарының қарауына құқық бұзушылық профилактикасы шараларын 

жетілдіру бойынша ұсыныстар енгізу; 

      6) адамның және азаматтың құқықтары мен заңды мүдделерін қорғау және қалпына 

келтіру, құқық бұзушылықтар жасауға ықпал ететін себептер мен жағдайларды анықтау 

және жою жөнінде шаралар қабылдау; 

      7) құқық бұзушылық профилактикасы мәселелері бойынша ақпараттық материалдарды 

дайындау және оларды Қазақстан Республикасының Үкіметіне, тиісті жергілікті өкілді 

және атқарушы органдарға жіберу; 

      8) құқық бұзушылық профилактикасы субъектілері басшыларының және лауазымды 

адамдарының жүргізіп жатқан жұмыстары туралы есептерін тыңдау және олардың 

қызметін жетілдіру бойынша ұсыныстар әзірлеу; 

      9) мемлекеттік органдарға және ұйымдарға лауазымды адамдарды құқық бұзушылық 

профилактикасы жөнінде шаралар қабылдамағаны үшін тәртіптік және өзге де 

жауаптылыққа тарту туралы ұсыныстар енгізу болып табылады. 

 

3. Комиссия қызметінің ұйымдастырылуы және тәртібі 



 

      7. Комиссия қызметінің ұйымдастырылуы және тәртібі Қазақстан Республикасы 

Үкіметінің 1999 жылғы 16 наурыздағы № 247 қаулысымен бекітілген Қазақстан 

Республикасы Үкіметінің жанындағы консультациялық-кеңесші органдар мен жұмыс 

топтарын құру тәртібі, қызметі мен таратылуы туралы нұсқаулыққа сәйкес жүзеге 

асырылады. 


