
Қазақстан Республикасының ішкі істер органдарын жаңғырту 
жөніндегі 2019 – 2021 жылдарға арналған жол картасын іске асыру 

жөніндегі Үкімет сағатының қорытындылары бойынша 
ҰСЫНЫМДАР 

  Қазақстан Республикасы 
    Парламентінің Сенаты                                                      2020 жылғы 21 ақпан

Қазақстан Республикасы Парламенті Сенатының Конституциялық 
заңнама, сот жүйесі және құқық қорғау органдары, Халықаралық 
қатынастар қорғаныс және қауіпсіздік комитеттері Қазақстан 
Республикасының ішкі істер органдарын жаңғырту мәселелерін қарап, 
мыналарды атап көрсетеді. 

Қазіргі жағдайда мемлекет пен қоғам полиция қызметкерлеріне 
жаңа талаптар қояды, бұл ретте халықтың ішкі істер органдарына деген 
сенімі басты өлшемшарт болып отыр. 

Ішкі істер органдарын одан әрі жаңғыртудың негізгі мақсаты 
сервистік модельге көшуді және полиция қызметкерлерінің өздерінің 
кәсіби міндеттерін атқарудағы жауапкершілік деңгейін арттыруды қоса 
алғанда, қоғаммен өзара іс-қимыл жасаудағы ұстанымдарын өзгерту 
арқылы олардың қызметін сапалық жағынан жақсарту болып табылады. 

Қаралып отырған тақырыптың маңыздылығы мен өзектілігін атап 
көрсете отырып, сондай-ақ тиісті шараларды іске асыру мақсатында 
Қазақстан Республикасы Парламенті Сенаты комитеттерінің 
депутаттары мыналарды ҰСЫНАДЫ: 

1. Қазақстан Республикасының Ішкі істер министрлігін (бұдан әрі – 
ІІМ) жеке мемлекеттік органды құра отырып, төтенше жағдайлар 
жөніндегі бөлімшелерді оның құрамынан шығару, сондай-ақ күзет 



2

03
.0

4.
20

20
 Е

С
ЭД

О
 Г

О
 (в

ер
си

я 
7.

23
.0

)  

функцияларын бәсекелес ортаға біртіндеп бере отырып, ішкі істер 
органдарының күзетіне жататын объектілерді қысқарту бөлігінде одан әрі 
қайта құру мәселесі қарастырылсын. 

2. Барлық құқық қорғау органдары үшін бірыңғай еңбекақы төлеу 
жүйесін енгізу мәселесін пысықтау.

3. ІІМ аумақтық бөлімшелерін тиісті әкімшілік-аумақтық бірлікте 
тұратын халықтың санына қарай штат санымен толықтыру жұмыстары 
жалғастырылсын. Штат санын арттыру халықпен тікелей байланыстағы 
бөлімшелерге қатысты болуы тиіс.

4. Түгендеу жұмыстары жүргізілсін, содан кейін полицияның 
учаскелік пункттері қажетті техникамен (компьютерлермен, интернетпен, 
принтерлермен) жабдықталсын және ІІМ мамандандырылған ақпараттық 
жүйелеріне қолжетімділік қамтамасыз етілсін.

5. Сотталған адамдарға медициналық қызмет көрсетуді Қазақстан 
Республикасының Денсаулық сақтау министрлігінің қарауына беру 
мәселесі пысықталсын.

6. Бір немесе бірнеше өңірде қылмыстық-атқару жүйесінің 
мекемелерін Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасының 
аясындағы бейнемониторингтің ұлттық жүйесіне қоса отырып, 
бейнебақылау құралдарымен жарақтандыру жөніндегі пилоттық жобаны 
жүргізу ұсынылсын. 

7. Қылмыстың әралуан түрлерін алдын алуға осы жұмыстың 
нәтижелерін кейіннен пайдалану үшін қысқа, орта және ұзақ мерзімді 
болашақтағы қоғамдық қауіпсіздік саласындағы сын-қатерлер мен 
қауіптерді болжау жөніндегі ІІМ ақпараттық-талдамалық орталығын құру 
мәселесі зерделенсін.

8. Қоғамдық пікірлерге тиісті сауалнама жүргізу үшін тәуелсіз 
әлеуметтік құрылымдардың қызметін пайдалану жолымен Қазақстан 
халқының ішкі істер органдарына деген сенім деңгейін тоқсан сайын 
айқындау бойынша мәселе қарастырылсын. 

9. Нәтижелерін кейіннен ішкі істер бөлімдерінің (ІІБ) қызметін жалпы 
бағалау үшін пайдалана отырып, ІІМ ресми сайтында ІІМ орталық және 
аумақтық бөлімшелерінің қызметін халықтың онлайн-бағалау жүйесін 
құру ұсынылсын. 

10. ІІМ ведомстволық оқу орындары қызметкерлерінің жалақысын 
Бас прокуратура жанындағы Құқық қорғау органдары академиясында 
еңбекақы төлеу деңгейіне дейін көтеру.

11. ІІМ ведомстволық оқу орындарын материалдық-техникалық 
жарақтандыруды нығайту үшін қосымша қаржыландыру бөлінсін.

12. Ведомстволық оқу орындарында бакалавриат бағдарламасы 
бойынша дайындықты оңтайландыру тиімділігін зерттеу.

13. Бас Прокуратураның Құқықтық статистика және арнайы есепке 
алу жөніндегі комитетімен бірлесіп елді мекендер үшін анықталған 
криминогендік орындарды ескере отырып, патрульдеудің ауыспалы 
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схемасы пысықталсын. 
14. Американдық «Я-коп» бағдарламасына ұқсас «Е-полиция» 

арнайы ведомстволық мобильді қосымшасын әзірлеу және енгізу.
15. Қабылданған шаралардың қорытындылары туралы 2021 жылғы 

қаңтарда Парламент Сенатының тиісті комитеттерінің отырыстарында 
тыңдалсын. 

Қазақстан Республикасы 
Парламенті Сенатының 
Конституциялық заңнама, 
сот жүйесі және құқық қорғау 
органдары комитеті 

Қазақстан Республикасы 
Парламенті Сенатының 
Халықаралық қатынастар 
қорғаныс және қауіпсіздік 
комитеті


