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Қазақстан Республикасы Парламенті Сенатының 
Конституциялық заңнама, сот жүйесі және құқық қорғау органдары 
комитеті құқық қорғау органдарына кадрлар даярлаудың сапасын 
арттыру мәселелерін қарап, мыналарды атап көрсетеді.

Аталған тақырыптың маңыздылығы мен өзектілігін ерекше 
көрсете отырып, сондай-ақ тиісті шараларды іске асыру мақсатында 
Қазақстан Республикасы Парламенті Сенаты комитетінің депутаттары:

Бас Прокуратураға Қазақстан Республикасы Сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігімен және Қазақстан 
Республикасы Қаржы министрлігімен бірлесе отырып:

1. Құқық қорғау органдарына қызметке алғаш кіретін адамдар үшін 
алғашқы кәсіптік даярлықтың жаңа институтын енгізу жөніндегі мәселені 
зерделеуді.

2. Президенттік резерв курстарын жетілдіру, олардың құқық қорғау 
қызметіндегі рөлін күшейтуді және резервшілерді оқыту процесіне бірінші 
басшылардың қатысуын ұйымдастыруды.

3. Қазақстан Республикасының Бас прокуратурасы жанындағы Құқық 
қорғау органдарының академиясына ТМД елдері құқық қорғау органдарының 
қызметкерлеріне арналған прокурорлық-тергеу қызметкерлерінің біліктілігін 
арттыру және оларды қайта даярлау бойынша негізгі білім беру ұйымы 
мәртебесін белгіленген тәртіппен беру мәселесін пысықтауды.

4. Құқық қорғау органдарының кадрларын кәсіптік даярлау 
жүйесін дамытуды жетілдіруде инновациялық әдістерді енгізу жөніндегі 
мәселелерді қарау: оқыту үшін кандидаттарды іріктеудің сапалы 
жүйесін әзірлеу; тиісті білім беру мекемелері мен жинақтайтын құқық 
қорғау органдары арасындағы тиімді өзара іс-қимыл жасау бойынша 
шаралар қабылдау; түлектердің практикалық дайындығын қамтамасыз 
ету және қолда бар полигон кешендерін, мамандандырылған 
сыныптарды, зертханаларды пайдалана отырып, олардың жедел 
қызмет дағдыларын алуын қамтамасыз етуді.
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5. Құқық қорғау органдары қызметкерлерін кәсіптік даярлау 
саласындағы міндеттерді тиімді шешуді қамтамасыз етуге арналған 
білім берудің заманауи моделін қалыптастыру мәселелерін зерделеуді.

6. Қызметкерлердің магистратурада және докторантурада оқу 
кезеңінде қызмет өткеруін қосымша регламенттеу, оның ішінде кезекті 
атақтар беру, көтермелеу және жазалау шараларын қолдану, сондай-
ақ Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасының жанындағы Құқық 
қорғау органдары академиясының түлектерін жұмысқа орналастыру 
мәселелері бойынша құқық қорғау қызметі туралы заңнамаға өзгерістер 
мен толықтырулар енгізу туралы мәселені қарауды ұсынады.

7. Қабылданған шаралар туралы Парламент Сенатын
2020 жылдың қорытындысы бойынша хабардар етуді сұраймыз. 


