
Әдеп жөніндегі уәкілі 
Орталық деңгейдегі әдеп жөніндегі уәкілдің өзіндік  қызметі 

-Орталық орындаушы орган 

-Қазақстан Республикасының Президентіне бағынышты және есе 

беретін мемлекеттік органдар 

(арнайы және құқық қорғау органдарын қоспағанда) 

Жергілікті атқару органдары 

Алматы, Астана қалаларының, облыс әкімдерінің аппараты 

Ұжымда құрметке ие болған мемлекеттік қызметкерге әдеп жөніндегі уәкіл 

функциясы жүктеледі 
 



 

Әдеп жөніндегі уәкіл функциясы 

Кеңестік колдау 

Қызметтік әдеп нормаларын бұзу 

профилактикасы 

Мемлекеттік қызметкерлердің қызығушылықтары 

мен құқықтарын қорғау 

Қолайлы моралдық-психологиялық ахуалды 

қалыптастыру 



 

[Введите цитату из документа или краткое описание интересного события. Надпись можно поместить в любое место документа. Для изменения форматирования надписи, 

содержащей броские цитаты, используйте вкладку "Средства рисования".] 

Қазақстан Республикасының мемлекеттік 

қызметкерлерінің әдеп кодексі 



 

Қазақстан Республикасы Президентінің 

Жарлығы 2015 жылдың 29 желтоқсаны №153 

Қазақстан Республикасы мемлекеттік қызметшілерінің әдептілік нормаларын және мінез-құлық 

қағидаларын одан әрі жетілдіру жөніндегі шаралар туралы 

  Мемлекеттiк қызметшiлердiң моральдық-адамгершiлік бейнесiне және iскерлiк қасиеттеріне қойылатын 

талаптарды жоғарылату мақсатында  ҚАУЛЫ ЕТЕМІН: 

 

      1. Қоса беріліп отырған: 

 

      1) Қазақстан Республикасы мемлекеттік қызметшілерінің әдеп кодексі (Мемлекеттік қызметшілердің қызметтік 

әдеп қағидалары); 

 

      2) Әдеп жөнiндегi уәкiл туралы ереже бекітілсін. 

 

      2. Осы Жарлыққа қосымшаға сәйкес Қазақстан Республикасы Президентінің кейбір жарлықтарының күші 

жойылды деп танылсын. 

 

      3. Осы Жарлық 2016 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгiзiледi және ресми жариялануға тиіс. 

 

                           Қазақстан Республикасының      Президенті                                      Н.Назарбаев 



 

Мемлекеттік қызметшілер өз қызметінде Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті – 

Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың саясатын жақтауға және оны дәйекті түрде жүзеге асыруға 

тиіс. 

жалпы қабылданған моральдық-әдептілік нормаларына сәйкес мемлекеттік қызметшілердің моральдық-әдептілік 

бейнесіне қойылатын жалпы қабылданған талаптарды, сондай-ақ олардың мінез-құлқының негізгі стандарттарын 

белгілейді; 

халықтың мемлекеттік органдарға сенімін нығайтуға; 

мемлекеттік қызметте өзара қарым-қатынастың жоғары мәдениетін қалыптастыруға; 

мемлекеттік қызметшілердің әдепсіз мінез-құлық жағдайларының алдын алуға бағытталған. 

Кодекстің міндеттері 



Мінез-құлықтың жалпы стандарттары 

адал, әділ, қарапайым болуға, жалпы қабылданған моральдық-әдептілік нормаларын сақтауға; 

азаматтармен және әріптестерімен қарым-қатынаста сыпайылық пен әдептілік танытуға; 

өздері қабылдайтын шешімдердің заңдылығы мен әділдігін қамтамасыз етуге; 

мемлекет мүддесіне нұқсан келтіретін, мемлекеттік органдардың жұмыс істеу тиімділігіне кедергі жасайтын 

немесе тиімділігін төмендететін іс-әрекеттерге қарсы тұруға; 

мінез-құлқымен қоғам тарапынан айтылатын сынға себепкер болмауға, 

Мемлекеттік қызметшілер: 

Жұмыс уақытын ұтымды, тиімді 



 

мемлекеттік қызмет көрсету сапасын арттыру бойынша тұрақты түрде шаралар қабылдауға, 

мемлекеттік көрсетілетін қызметтердің тұтынушысы ретінде толығымен халықтың сұранысына 

бағдар ұстануға; 

жеке сипаттағы мәселелерді шешу кезінде мемлекеттік органдардың, ұйымдардың, мемлекеттік 

қызметшілер мен өзге де адамдардың қызметіне ықпал ету үшін өзінің қызметтік жағдайын 

пайдаланбауға; 

шындыққа сәйкес келмейтін мәліметтерді таратпауға; 

жасағаны үшін заңнамада тәртіптік, әкімшілік немесе қылмыстық жауаптылық көзделген құқық 

бұзушылықтар мен теріс қылықтарды жасауға жол бермеуге; 

Мемлекеттік қызметшілердің сырт келбеті олардың қызметтік міндеттерін орындау кезінде мемлекеттік 

аппараттың беделін нығайтуға ықпал етуге, іскерлікпен, ұстамдылықпен және ұқыптылықпен 

ерекшеленетін жалпы қабылданған іскерлік талаптарына сай болуға тиіс. 

Мінез-құлықтың жалпы стандарттары 



 

Қызметтен тыс уақыттағы мінез-құлық стандарттары 

Мемлекеттік қызметшілер: 

жалпы қабылданған моральдық-әдептілік нормаларын ұстануға, қоғамға жат мінез-құлық, оның ішінде қоғамдық 

орындарда адамның қадiр-қасиетiн және қоғамдағы адамгершілікке нұқсан келтіретін масаң күйде болу жағдайларына 

жол бермеуге; 

өз тарапынан қоғамдағы адамгершілікке, тәртіпке және қауіпсіздікке қол сұғушылыққа әкелетін заңнама талаптарын 

бұзуға және басқа азаматтарды құқыққа қарсы, қоғамға жат әрекеттерді жасауға тартуға жол бермеуге тиіс. 



 

Әріптестерімен қызметтік қарым-қатынасы 

стандарты 

Мемлекеттік қызметшілер: 

ұжымда іскерлік және тілектестік өзара қарым-қатынасты әрі сындарлы ынтымақтастықты орнату 

мен нығайтуға ықпал етуге; 

басқа мемлекеттік қызметшілер тарапынан қызметтік әдеп нормаларын бұзудың жолын кесуге немесе 

оларды болдырмау жөнінде өзге шаралар қабылдауға; 

әріптестерінің өз лауазымдық міндеттерін орындауына кедергі келтіретін әрекеттерге (әрекетсіздікке) 

жол бермеуге міндетті; 

ұжымда әріптестерінің ар-намысы мен абыройына кір келтіретін жеке және кәсіптік қасиеттерін 

талқылаудан аулақ болуға. 



 

Қызметтік қатынастардағы мінез-құлық стандарттары 

Басшылар қарамағындағы қызметшілермен қарым-қатынас кезінде: 

өзінің мінез-құлқымен бейтараптықтың, әділдіктің, риясыздықтың, жеке тұлғаның ар-

намысы мен абыройына құрметпен қараудың үлгісі болуға; 

меритократия қағидаттарын сақтауды қамтамасыз етуге; 

еңбекті, денсаулықты қорғауға, тиімді қызмет ету үшін қауіпсіз және қажетті жағдайларды жасауға, сондай-ақ 

қызметшілердің ар-намысы мен қадір-қасиетін кемсітушіліктің және қол сұғушылықтың кез келген нысандарын 

болдырмайтын қолайлы моральдық-психологиялық ахуалды қалыптастыруға бағытталған шараларды қабылдауға; 

қызметтік емес сипаттағы мәселелерді шешу кезінде олардың қызметіне ықпал етуге өзінің 

қызметтік дәрежесін пайдаланбауға; 

оларға қатысты негізсіз айыптауларға, дөрекілік, қадір-қасиетін қорлау, әдепсіздік және 

орынсыз мінез-құлық фактілеріне жол бермеуге тиіс. 



 

Қызметтік қатынастардағы мінез-құлық стандарттары 

Төмен тұрған лауазымдарды атқаратын мемлекеттік қызметшілер: 

басшылыққа қатысты жеке берілгендікке, олардың қызметтік мүмкіндіктері есебінен пайда және артықшылықтар алуға 

ұмтылуға жол бермеуге тиіс; 

өздеріне мәлім болған қызметтік әдеп нормаларының бұзу жағдайлары және мемлекеттік қызметке кір келтiретін 

тәртіптік теріс қылықтар туралы басшылыққа және әдеп жөніндегі уәкілге дереу хабарлауға; 

басшының заңды тапсырмаларын орындауға кедергі келтіретін әрекеттерді (әрекетсіздікті) болдырмауға; 

басшылардың тапсырмаларын орындау кезінде тек объективті және шынайы мәліметтерді 

ұсынуға. 



 

Көпшілік алдында сөйлеумен байланысты мінез-құлық стандарттары 

Мемлекеттік орган қызметінің мәселелері бойынша көпшілік алдында сөйлеуді оның басшысы немесе мемлекеттік 

органның бұған уәкілеттік берілген лауазымды адамдары жүзеге асырады; 

  Мемлекеттік қызметшілер мемлекеттік қызметтің беделіне нұқсан келтірмей, пікірсайысты сыпайы нысанда жүргізуге 

тиіс. 

Мемлекеттік саясатты жүргізумен, мемлекеттік органның және мемлекеттік қызметшілердің қызметімен 

байланысты емес мәселелер бойынша мемлекеттік қызметшілердің мемлекеттік органның атынан 

жарияланымдарына жол берілмейді. 


