9-бап. Мемлекеттiк қызметшiлердiң негізгі құқықтары
Мемлекеттiк қызметшiнiң:
1)

Қазақстан

Республикасының

азаматтарына

Қазақстан

Республикасының Конституциясында және заңдарында кепiлдiк берiлетiн
құқықтар мен бостандықтарды пайдалануға;
2) өзіне мәлім болған сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтың
анық

жағдайлары

туралы

өзі

жұмыс

істейтін

мемлекеттік

орган

басшылығының және (немесе) құқық қорғау органдарының назарына
жеткізген жағдайда Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес
құқықтық және өзге де қорғалуға;
3) еңбегiнiң қорғалуына, денсаулығының сақталуына, қауіпсіз және
тиімді жұмыс істеу үшін қажеттi еңбек жағдайларына;
4) әлеуметтік және құқықтық қорғалуға;
5) өзінің лауазымдық өкiлеттiктерi шегiнде мәселелердi қарауға және
олар бойынша шешiмдер қабылдауға қатысуға, тиiстi органдар мен
лауазымды адамдардың оларды орындауын талап етуге;
6) лауазымдық өкілеттіктерін атқару үшiн ұйымдарға белгiленген
тәртiппен баруға;
7) басшыдан мемлекеттiк қызметшi атқарып отырған мемлекеттік
лауазымға сәйкес мiндеттерді және лауазымдық өкiлеттiктер көлемiн дәл
айқындап беруді талап етуге;
8) жеке басының қадiр-қасиетiнiң құрметтелуiне, басшылар, өзге де
лауазымды адамдар және азаматтар тарапынан өзiне әдiл және құрметпен
қарым-қатынас жасалуына;
9)

өзi

атқаратын

мемлекеттік

лауазымға,

жұмыс

сапасына,

тәжiрибесiне және осы Заңда белгiленген өзге де негiздерге қарай
ынталандырылуына және еңбекақы төленуiне;
10) тиiстi бюджет қаражаты және Қазақстан Республикасы Ұлттық
Банкінің қаражаты есебiнен даярлануға, қайта даярлануға және бiлiктiлiгiн
арттыруға;
11) мемлекеттік орган оны Қазақстан Республикасының заңнамасына
сәйкес жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру бағдарламалары бойынша

мемлекеттік тапсырыс шеңберінде оқуға немесе тағылымдамадан өтуге
жіберген жағдайларда, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңдарында
көзделген

өзге

де

жағдайларда

жұмыс

орнының

(мемлекеттік

лауазымының) сақталуына;
12) өзiнiң мемлекеттiк қызмет өткеруiне қатысты материалдармен
кедергiсiз танысуға, қажет болған жағдайларда жеке түсiнiктемелер беруге;
13) бiлiктiлiгi, құзыреттері, қабілетi, сiңiрген еңбегi және өзiнiң
лауазымдық мiндеттерiн адал орындауы ескеріле отырып, мемлекеттік
қызмет бабында ілгерілетілуге;
14)

мемлекеттік

қызметшiнiң

пiкiрiнше

негiзсiз

айып

тағылған

жағдайда қызметтiк тергеп-тексеруді талап етуге;
15) сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық үшін не мемлекеттік
қызметке кір келтіретін тәртіптік теріс қылық үшін оның жауаптылығын
қарау

жағдайларын

қоспағанда,

мемлекеттiк

қызметтен

өз

қалауы

бойынша шығарылуға;
16) зейнетақымен және әлеуметтiк қамсыздандырылуға;
17) лауазымдық өкілеттіктерін атқару үшін қажетті ақпарат пен
материалдарды белгіленген тәртіппен алуға;
18) жоғары тұрған мемлекеттiк органдар мен лауазымды адамдарға
мемлекеттiк қызметтi жетiлдiру жөнiнде ұсыныстар енгізуге құқығы бар.
Мемлекеттік
Республикасының

қызметшінің
заңдарында

өзге

де

және

құқықтары

Қазақстан

Қазақстан

Республикасы

Президентінің актілерінде белгіленуі мүмкін.
10-бап. Мемлекеттiк қызметшiлердiң негiзгi мiндеттерi
Мемлекеттiк қызметшiлер:
1) Қазақстан Республикасының Конституциясын және заңнамасын
сақтауға;
2)

Қазақстан

Республикасының

Президентi

бекiткен

тәртiппен

мемлекеттiк қызметшiнiң антын қабылдауға;
3) азаматтар мен заңды тұлғалар құқықтарының, бостандықтары мен
заңды мүдделерiнiң сақталуын және қорғалуын қамтамасыз етуге, олардың

өтiнiштерiн

Қазақстан

Республикасының

заңнамасында

белгiленген

тәртiппен және мерзiмдерде қарауға және олар бойынша қажеттi шаралар
қабылдауға;
4) функцияларын өздерінің лауазымдық өкілеттіктеріне сәйкес жүзеге
асыруға;
5)

лауазымдық

өкілеттіктерін

жүзеге

асыру

кезінде

саяси

партиялардың, қоғамдық және діни бірлестіктердің қызметінен бейтарап
және тәуелсіз болуға;
6) қызметтік тәртiпті сақтауға;
7) Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген шектеулердi
сақтауға;
8) қызметтік әдепті сақтауға;
9) басшылардың бұйрықтары мен өкiмдерi, жоғары тұрған органдар
мен лауазымды адамдардың шешiмдерi мен нұсқаулары олардың
лауазымдық өкілеттіктері шегiнде шығарылған болса, оларды орындауға;
10) мемлекеттiк құпияларды және заңмен қорғалатын өзге де құпияны
сақтауға, оның iшiнде мемлекеттiк қызметтi тоқтатқаннан кейiн заңмен
белгiленген уақыт iшiнде сақтауға, ол жөнiнде қолхат беруге;
11) лауазымдық өкілеттіктерін атқару кезiнде алатын, азаматтардың
жеке өмiрiн, ар-намысы мен қадiр-қасиетiн қозғайтын мәлiметтердi жария
етпеуге

және

Қазақстан

Республикасының

заңдарында

көзделген

жағдайларды қоспағанда, олардан мұндай ақпарат берудi талап етпеуге;
12) мемлекеттiк меншiктiң сақталуын қамтамасыз етуге, өзіне сеніп
тапсырылған

мемлекеттiк

меншiктi

қызметтiк

мақсаттарда

ғана

пайдалануға;
13) өздеріне мәлім болған сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық
жағдайлары

туралы

өздері

жұмыс

істейтін

мемлекеттік

орган

басшылығының және (немесе) құқық қорғау органдарының назарына дереу
жеткізуге;
14) лауазымдық міндеттерін тиiмдi атқару үшiн өзiнiң кәсiби деңгейi
мен біліктiлiгiн арттыруға;

15) өздерін жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру бағдарламалары
бойынша мемлекеттік тапсырыс шеңберінде оқуға жіберген мемлекеттік
органда

тікелей

Республикасының

оқу

аяқталғаннан

Үкіметі

Қазақстан

кейін,

сондай-ақ

Республикасы

Қазақстан

Президентінің

Әкімшілігімен келісу бойынша айқындаған тәртіппен және мерзімдерде
мемлекеттік қызметте жұмыспен өтеуге мiндеттi. Осы міндеттемені
орындамау мемлекеттік қызметшінің мемлекетке өзін оқытуға бөлінген
бюджет қаражатын және оқумен байланысты шығындарды орындалмаған
міндеттемелерге пропорционалды өтеуіне әкеп соғады;
16) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес мемлекеттік
органның ақпараттық ресурстарымен жұмыс процесінде ақпараттық
қауіпсіздікті қамтамасыз етуге міндетті.
Мемлекеттік
Республикасының

қызметшілердің
заңдарында

өзге
және

Президентінің актілерінде белгіленуі мүмкін.

де

міндеттері

Қазақстан

Қазақстан

Республикасы

