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Бас прокуратура органы қызметкері лауазымдарына
орналасуға конкурс
22.10.2018ж.
Шығыс Қазақстан облысының прокуратурасы Өскемен қаласы, Пермитин
көшесі, 21 почталық индексі 0700046, анықтама үшін телефон - факс 8 (7232) 24 18
34, бос лауазымды орындарға байқау жариялайды:
Шемонаиха ауданы прокуратурасының прокуроры C-RGP-5 (1 бірлік)
Семей қаласы прокуратурасының бөлім прокуроры C-RGP-5 (1 бірлік)
Функционалдық міндеттер: қоғамдық мүдделерді қорғау, қылмыстық қудалау,
үкімдерді орындау, атқарушылық өндіріс, соттарда қылмыстық, азаматтық, әкімшілік істер
бойынша мемлекет мүдделерін қорғау заңдылығына прокурорлық қадағалау. Негізгі
міндеттерден басқа, прокуратура органдарының барлық қызметкерлеріне міндетті
функцияларды орындау.
Еңбек ақы төлеу шарты мен көлемі қолданыстағы заңнамаға сәйкес белгіленеді (айлық
жалақысы 76 235 теңге).
Конкурсқа қатысушыларға біліктілік талаптар: жоғары заң білімі бар, денсаулық
жағдайы бойынша құқық қорғау органдарында қызмет өткеруге жарамдылығы; нақты
лауазымы бойынша функционалды міндеттерін атқару үшін қажетті міндетті білімінің,
икемінің, дағдысының болуы.
Құжаттарды қабылдау мерзімі конкурсты өткізу туралы хабарламаның соңғы жарияланған
күнінен бастап 5 күн жұмыс күні ішінде Өскемен қаласы, Пермитин көшесі, 21 үй, 301
кабинетте жүзеге асырылады.
Конкурсқа қатысуға ниет білдірген азаматтар мынадай құжаттарды тапсырады:
1) белгілі нысанаға сәйкес өтініш;
2) белгілі нысанаға сәйкес сауалнама;
3) белгілі нысанға сәйкес (тұрғылықты тұратын мекенжайы мен телефонын, оның ішінде
байланыс телефонын көрсете отырып) толтырылған кадр есебі жөніндегі жеке іс парағы;
4) жақын туыстарын, оның ішінде бұрынғы ерлі-зайыптарын көрсете отырып, белгілі нысанаға
сәйкес толтырылған қолмен немесе басылып жазылған толық өмірбаяны;
5) Қазақстан Республикасы азаматының жеке басын куәландыратын құжаттың нотариалдық
куәландырылған көшірмесі;
6) бiлiмi туралы құжаттардың нотариалдық куәландырылған көшiрмелерi;
7) еңбек қызметін растайтын құжаттың нотариалдық куәландырылған көшiрмесi;
8) әскери билеттің немесе әскерге шақыру учаскесiне тiркелгені туралы куәліктің көшірмесі;
9) 3х4 үлгідегі (3 дана) фотосурет;
10) құжаттарды тапсыру сәтінде заңнаманы білуіне тестілеуден өткені туралы шекті мәннен
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төмен емес нәтижелері бар қолданыстағы сертификат;
11) «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы» 2015 жылғы 18 қарашадағы Қазақстан
Республикасының Заңына сәйкес азаматтың және оның жұбайының (зайыбының) табыстары
мен мүліктері туралы декларацияны тұратын жері бойынша мемлекеттiк кiрiс органына табыс
еткенін растайтын құжаттар;
12) конкурсқа қатысу үшін құжаттарды өткізу кезінде жарамды, шекті мәннен төмен емес
қолданыстағы заңнаманы білуге арналған компьютерлік тестілеудің нәтижелері;
13) прокуратура органдарында қызмет өткеруге жарамдылығын анықтау үшін әскеридәрігерлік комиссиялардан медициналық және психофизиологиялық куәландырудан, сондайақ полиграфологиялық зерттеуден өтудің және міндетті арнайы тексеріс қорытындылары;
14) құқықтық статистика және арнайы есепке алу жөніндегі органдарының соттылығы
жоқтығы, сот тәртібімен соңғы бір жылдың ішінде қасақана әкімшілік құқық бұзушылық
жасағаны, сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтары үшін тәртіптік немесе әкімшілік
жауапкершілікке тартылмағаны туралы анықтама;
15) соңғы жұмыс (оқу) орнынан мінездеме.
Азаматтар бiлiмiне, жұмыс тәжiрибесiне, кәсiби деңгейіне және іскерлік беделіне қатысты
(бiлiктiлiгiн арттыру, ғылыми (академиялық) дәрежелер мен атақтардың берiлуi,
мiнездемелер, ұсынымдар, ғылыми жарияланымдар

Шығыс Қазақстан облысының прокуратурасы

22.10.2018ж.
Атырау облысы прокуратурасы бос лауазымдарға орналасу үшін конкурс
жариялайды.
Конкурс откізілетін орын: Атырау қаласы, Молдағұлова көшесі 245, анықтама телефоны 8
(7122) 27-08-01. Электрондық мекен-жайы: 7122380@prokuror.kz Почталық мекен-жайы:
060011.
Бос лауазымдардың атауы (санаты - C-RGP-5) :

Исатай ауданы прокуратурасының прокуроры (санаты - C-RGP-5) – 1 бірлік;
Жылыой ауданы прокуратурасының прокуроры (санаты - C-RGP-5) – 1 бірлік;
Қызылқоға ауданы прокуратурасының прокуроры (санаты - C-RGP-5) – 1 бірлік;
Лауазымдық жалақысы мемлекеттік қызметтегі еңбек өтіліне байланысты 76 274 теңгеден
103 174 теңгеге дейін.
Атқарымдық міндеттер: қылмыстық қудалау және қоғамдық мүдделерді қорғау,
қылмыстық, азаматтық және әкімшілік істер бойынша сот актілерінің және атқару
өндірістерінің, жазалардың және азаматтарды оңалтудың орындалуына, ұсталған, күзетпен
қамауға алынған және қылмыстық жазасын өтеп жатқан тұлғалардың құқықтарының
сақталуына прокурорлық қадағалауды жүзеге асыру, қылмыстық істер бойынша соттарда
мемлекеттік айыптауға қолдау көрсету, соттарда азаматтық және әкімшілік істерді қарау
кезінде қатысу және басқалары.Негізгі міндеттерімен қоса, прокуратура органдарының
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барлық қызметкерлеріне міндетті болып табылатын атқарымдық міндеттерді орындау.
Конкурсқа қатысушыларға қойылатын талаптар:
- нақты лауазымның атқарымдық міндеттерінің бағыттарына сәйкес салада жоғары заңгерлік
білім;
- денсаулық жағдайы бойынша құқық қорғау органдарында қызмет өткеруге жарамдылығы;
- нақты лауазымның атқарымдық міндеттерін орындау үшін қажетті міндетті білімі, икемдағдылары.
Конкурс Қазақстан Республикасы Бас Прокурорының 04.05.2014 жылғы №40 бұйрығымен
бекітілген, Қазақстан Республикасының прокуратура органдарында, ведомстволары мен
мекемелерінде лауазымдарға орналасу үшін конкурс пен тағылымдама өткізу Ережесі
негізінде өткізіледі (бұдан әрі - Ереже).
Конкурсқа қатысуға ниет білдірген азаматтар келесідей құжаттарды тапсырады:
1) осы Ережеге 2-қосымшаға сәйкес нысандағы өтініш;
2) осы Ережеге 3-қосымшаға сәйкес нысандағы сауалнама;
3) осы Ережеге 4-қосымшаға сәйкес нысан бойынша (тұрғылықты тұратын мекенжайы мен
телефонын, оның ішінде байланыс телефонын көрсете отырып) толтырылған кадр есебі
жөніндегі жеке іс парағы;
4) жақын туыстарын, оның ішінде бұрынғы ерлі-зайыптарын көрсете отырып, осы Ережеге
5-қосымшаға сәйкес нысан бойынша толтырылған қолмен және басылып жазылған толық
өмірбаяны;
5) Қазақстан Республикасы азаматының жеке басын куәландыратын құжаттың нотариалдық
куәландырылған көшірмесі;
6) бiлiмi туралы құжаттардың нотариалдық куәландырылған көшiрмелерi;
7) еңбек қызметін растайтын құжаттың нотариалдық куәландырылған көшiрмесi;
8) әскери билеттің немесе әскерге шақыру учаскесiне тiркелгені туралы куәліктің көшірмесі;
9) 3х4 үлгідегі (3 дана) сурет;
10) «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы» 2015 жылғы 18 қарашадағы Қазақстан
Республикасының Заңына сәйкес азаматтың және оның жұбайының (зайыбының) табыстары
мен мүліктері туралы декларацияны тұратын жері бойынша мемлекеттiк кiрiс органына табыс
еткенін растайтын құжаттар;
11) конкурсқа қатысу үшін құжаттарды өткізу кезінде жарамды, шекті мәннен төмен емес
қолданыстағы заңнаманы білуге арналған компьютерлік тестілеудің нәтижелері;
12) прокуратура органдарында қызмет өткеруге жарамдылығын анықтау үшін әскеридәрігерлік комиссиялардан медициналық және психофизиологиялық куәландырудан, сондайақ полиграфологиялық зерттеуден өтудің және міндетті арнайы тексеріс қорытындылары;
13) құқықтық статистика және арнайы есепке алу жөніндегі органдарының соттылығы
жоқтығы, сот тәртібімен соңғы бір жылдың ішінде қасақана әкімшілік құқық бұзушылық
жасағаны, сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтары үшін тәртіптік немесе әкімшілік
жауапкершілікке тартылмағаны туралы анықтама;
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14) соңғы жұмыс (оқу) орнынан мінездеме.
Азаматтар бiлiмiне, жұмыс тәжiрибесiне, кәсiби деңгейіне және іскерлік беделіне қатысты
(бiлiктiлiгiн арттыру, ғылыми (академиялық) дәрежелер мен атақтардың берiлуi,
мiнездемелер, ұсынымдар, ғылыми жарияланымдар туралы құжаттардың көшiрмелерi)
қосымша ақпарат бере алады.

09.10.2018ж.
«Бас көлік прокуратурасы» ММ, бос лауазымға орналасуға конкурс жариялайды:
1. Жезқазған көлік прокуратурасының прокуроры (С-RGP-5 санаты) – 1 бірлік;
Лауазымдық айлық еңбекақысы мемлекеттік қызмет өтіліне қатысты 76 274 теңгеден 103 174
теңгеге дейін.
Атқарымдық міндеттер: қылмыстық қудалау және қоғамдық мүдделерді қорғау,
қылмыстық, азаматтық және әкімшілік істер бойынша сот актілерінің және атқару
өндірістерінің, жазалардың және азаматтарды оңалтудың орындалуына, ұсталған, күзетпен
қамауға алынған және қылмыстық жазасын өтеп жатқан тұлғалардың құқықтарының
сақталуына прокурорлық қадағалауды жүзеге асыру, қылмыстық істер бойынша соттарда
мемлекеттік айыптауға қолдау көрсету, соттарда азаматтық және әкімшілік істерді қарау
кезінде қатысу және басқалары.Негізгі міндеттерімен қоса, прокуратура органдарының
барлық қызметкерлеріне міндетті болып табылатын атқарымдық міндеттерді орындау.
Конкурсқа қатысушыларға қойылатын талаптар:
- нақты лауазымның атқарымдық міндеттерінің бағыттарына сәйкес салада жоғары заңгерлік
білім;
- денсаулық жағдайы бойынша құқық қорғау органдарында қызмет өткеруге жарамдылығы;
- нақты лауазымның атқарымдық міндеттерін орындау үшін қажетті міндетті білімі, икемдағдылары.
Конкурс Қазақстан Республикасы Бас Прокурорының 04.05.2014 жылғы №40 бұйрығымен
бекітілген, Қазақстан Республикасының прокуратура органдарында, ведомстволары мен
мекемелерінде лауазымдарға орналасу үшін конкурс пен тағылымдама өткізу Ережесі
негізінде өткізіледі (бұдан әрі - Ереже).
Конкурсқа қатысуға ниет білдірген азаматтар келесідей құжаттарды тапсырады:
1) осы Ережеге 2-қосымшаға сәйкес нысандағы өтініш;
2) осы Ережеге 3-қосымшаға сәйкес нысандағы сауалнама;
3) осы Ережеге 4-қосымшаға сәйкес нысан бойынша (тұрғылықты тұратын мекенжайы мен
телефонын, оның ішінде байланыс телефонын көрсете отырып) толтырылған кадр есебі
жөніндегі жеке іс парағы;
4) жақын туыстарын, оның ішінде бұрынғы ерлі-зайыптарын көрсете отырып, осы Ережеге
5-қосымшаға сәйкес нысан бойынша толтырылған қолмен және басылып жазылған толық
өмірбаяны;
5) Қазақстан Республикасы азаматының жеке басын куәландыратын құжаттың нотариалдық
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куәландырылған көшірмесі;
6) бiлiмi туралы құжаттардың нотариалдық куәландырылған көшiрмелерi;
7) еңбек қызметін растайтын құжаттың нотариалдық куәландырылған көшiрмесi;
8) әскери билеттің немесе әскерге шақыру учаскесiне тiркелгені туралы куәліктің көшірмесі;
9) 3х4 үлгідегі (3 дана) сурет;
10) «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы» 2015 жылғы 18 қарашадағы Қазақстан
Республикасының Заңына сәйкес азаматтың және оның жұбайының (зайыбының) табыстары
мен мүліктері туралы декларацияны тұратын жері бойынша мемлекеттiк кiрiс органына табыс
еткенін растайтын құжаттар;
11) конкурсқа қатысу үшін құжаттарды өткізу кезінде жарамды, шекті мәннен төмен емес
қолданыстағы заңнаманы білуге арналған компьютерлік тестілеудің нәтижелері;
12) прокуратура органдарында қызмет өткеруге жарамдылығын анықтау үшін әскеридәрігерлік комиссиялардан медициналық және психофизиологиялық куәландырудан, сондайақ полиграфологиялық зерттеуден өтудің және міндетті арнайы тексеріс қорытындылары;
13) құқықтық статистика және арнайы есепке алу жөніндегі органдарының соттылығы
жоқтығы, сот тәртібімен соңғы бір жылдың ішінде қасақана әкімшілік құқық бұзушылық
жасағаны, сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтары үшін тәртіптік немесе әкімшілік
жауапкершілікке тартылмағаны туралы анықтама;
14) соңғы жұмыс (оқу) орнынан мінездеме.
Азаматтар бiлiмiне, жұмыс тәжiрибесiне, кәсiби деңгейіне және іскерлік беделіне қатысты
(бiлiктiлiгiн арттыру, ғылыми (академиялық) дәрежелер мен атақтардың берiлуi,
мiнездемелер, ұсынымдар, ғылыми жарияланымдар туралы құжаттардың көшiрмелерi)
қосымша ақпарат бере алады.
Көрсетілген құжаттардың біреуінің болмауы оларды қараудан бас тарту үшін негіз болып
табылады.
Конкурсқа қатысу үшін қажетті құжаттар конкурс өткiзу туралы хабарландыру соңғы
жарияланған күнінен бастап 5 жұмыс күні ішінде келесі мекен-жай бойынша
қабылданады: Астана қаласы, Мәңгілік ел, 14, анықтама үшін телефон: 8(7172)
30-17-05, 71-22-20 e-mail: 7172238@prokuror.kz.
Әңгімелесуге жіберілген кандидаттар, оларды әңгімелесуге жіберу туралы хабарланған
күннен бастап үш жұмыс күні ішінде «Бас көлік прокуратурасы» ММ өтеді.
Азаматтар конкурсқа қатысу шығындарын (әңгімелесу өтетін жерге келу және қайту, тұратын
жер жалдау, байланыс қызметінің барлық түрлерін пайдалану) өздерінің жеке қаражаттары
есебінен жүргізеді.

09.10.2018ж.
«Бас көлік прокуратурасы» ММ, бос лауазымға орналасуға конкурс жариялайды:
1. Павлодар көлік прокуратурасының прокуроры (С-RGP-5 санаты) – 1 бірлік;
Лауазымдық айлық еңбекақысы мемлекеттік қызмет өтіліне қатысты 76 274 теңгеден 103 174
теңгеге дейін.
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Атқарымдық міндеттер: қылмыстық қудалау және қоғамдық мүдделерді қорғау,
қылмыстық, азаматтық және әкімшілік істер бойынша сот актілерінің және атқару
өндірістерінің, жазалардың және азаматтарды оңалтудың орындалуына, ұсталған, күзетпен
қамауға алынған және қылмыстық жазасын өтеп жатқан тұлғалардың құқықтарының
сақталуына прокурорлық қадағалауды жүзеге асыру, қылмыстық істер бойынша соттарда
мемлекеттік айыптауға қолдау көрсету, соттарда азаматтық және әкімшілік істерді қарау
кезінде қатысу және басқалары.Негізгі міндеттерімен қоса, прокуратура органдарының
барлық қызметкерлеріне міндетті болып табылатын атқарымдық міндеттерді орындау.
Конкурсқа қатысушыларға қойылатын талаптар:
- нақты лауазымның атқарымдық міндеттерінің бағыттарына сәйкес салада жоғары заңгерлік
білім;
- денсаулық жағдайы бойынша құқық қорғау органдарында қызмет өткеруге жарамдылығы;
- нақты лауазымның атқарымдық міндеттерін орындау үшін қажетті міндетті білімі, икемдағдылары.
Конкурс Қазақстан Республикасы Бас Прокурорының 04.05.2014 жылғы №40 бұйрығымен
бекітілген, Қазақстан Республикасының прокуратура органдарында, ведомстволары мен
мекемелерінде лауазымдарға орналасу үшін конкурс пен тағылымдама өткізу Ережесі
негізінде өткізіледі (бұдан әрі - Ереже).
Конкурсқа қатысуға ниет білдірген азаматтар келесідей құжаттарды тапсырады:
1) осы Ережеге 2-қосымшаға сәйкес нысандағы өтініш;
2) осы Ережеге 3-қосымшаға сәйкес нысандағы сауалнама;
3) осы Ережеге 4-қосымшаға сәйкес нысан бойынша (тұрғылықты тұратын мекенжайы мен
телефонын, оның ішінде байланыс телефонын көрсете отырып) толтырылған кадр есебі
жөніндегі жеке іс парағы;
4) жақын туыстарын, оның ішінде бұрынғы ерлі-зайыптарын көрсете отырып, осы Ережеге
5-қосымшаға сәйкес нысан бойынша толтырылған қолмен және басылып жазылған толық
өмірбаяны;
5) Қазақстан Республикасы азаматының жеке басын куәландыратын құжаттың нотариалдық
куәландырылған көшірмесі;
6) бiлiмi туралы құжаттардың нотариалдық куәландырылған көшiрмелерi;
7) еңбек қызметін растайтын құжаттың нотариалдық куәландырылған көшiрмесi;
8) әскери билеттің немесе әскерге шақыру учаскесiне тiркелгені туралы куәліктің көшірмесі;
9) 3х4 үлгідегі (3 дана) сурет;
10) «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы» 2015 жылғы 18 қарашадағы Қазақстан
Республикасының Заңына сәйкес азаматтың және оның жұбайының (зайыбының) табыстары
мен мүліктері туралы декларацияны тұратын жері бойынша мемлекеттiк кiрiс органына табыс
еткенін растайтын құжаттар;
11) конкурсқа қатысу үшін құжаттарды өткізу кезінде жарамды, шекті мәннен төмен емес
қолданыстағы заңнаманы білуге арналған компьютерлік тестілеудің нәтижелері;
12) прокуратура органдарында қызмет өткеруге жарамдылығын анықтау үшін әскериPage 6 of 93
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дәрігерлік комиссиялардан медициналық және психофизиологиялық куәландырудан, сондайақ полиграфологиялық зерттеуден өтудің және міндетті арнайы тексеріс қорытындылары;
13) құқықтық статистика және арнайы есепке алу жөніндегі органдарының соттылығы
жоқтығы, сот тәртібімен соңғы бір жылдың ішінде қасақана әкімшілік құқық бұзушылық
жасағаны, сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтары үшін тәртіптік немесе әкімшілік
жауапкершілікке тартылмағаны туралы анықтама;
14) соңғы жұмыс (оқу) орнынан мінездеме.
Азаматтар бiлiмiне, жұмыс тәжiрибесiне, кәсiби деңгейіне және іскерлік беделіне қатысты
(бiлiктiлiгiн арттыру, ғылыми (академиялық) дәрежелер мен атақтардың берiлуi,
мiнездемелер, ұсынымдар, ғылыми жарияланымдар туралы құжаттардың көшiрмелерi)
қосымша ақпарат бере алады.
Көрсетілген құжаттардың біреуінің болмауы оларды қараудан бас тарту үшін негіз болып
табылады.
Конкурсқа қатысу үшін қажетті құжаттар конкурс өткiзу туралы хабарландыру соңғы
жарияланған күнінен бастап 5 жұмыс күні ішінде келесі мекен-жай бойынша
қабылданады: Астана қаласы, Мәңгілік ел, 14, анықтама үшін телефон: 8(7172)
30-17-05, 71-22-20 e-mail: 7172238@prokuror.kz.
Әңгімелесуге жіберілген кандидаттар, оларды әңгімелесуге жіберу туралы хабарланған
күннен бастап үш жұмыс күні ішінде «Бас көлік прокуратурасы» ММ өтеді.
Азаматтар конкурсқа қатысу шығындарын (әңгімелесу өтетін жерге келу және қайту, тұратын
жер жалдау, байланыс қызметінің барлық түрлерін пайдалану) өздерінің жеке қаражаттары
есебінен жүргізеді.
05.10.2018ж.

Қарағанды облысының прокуратурасы, Қарағанды қаласы, Құрылысшылар даңғылы,
28а, индекс 100000 (телефон/факс: 35-35-95), бос лауазымға конкурс жариялайды:
Қарағанды облысының прокуратурасы

1. Сатпаев қаласының прокуратурасының прокуроры C-RGP-5 (1 бірлік);
2. Приозерск қаласының прокуратурасының прокуроры C-RGP-5 (1 бірлік);
3. Жезқазған қаласының прокуратурасының прокуроры C-RGP-5 (1 бірлік);
4. Бұхар-Жырау ауданы прокуратурасының прокуроры C-RGP-5 (1 бірлік);
5. Шет ауданы прокуратурасының прокуроры C-RGP-5 (1 бірлік).

Конкурсқа қатысушыларға біліктілік талаптар: жоғары заң білімі бар; денсаулық
жағдайы бойынша құқық қорғау органдарында қызмет өткеруге жарамдылығы; нақты
лауазым бойынша функционалдық міндеттерін атқару үшін қажетті міндетті білімінің,
икемінің, дағдысының болуы.
Еңбек ақы төлеу шарты мен көлемі қолданыстағы заңнамаға сәйкес белгіленеді (айлық
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жалақысы 76 235 тенге).
Функционалдық міндеттері: қоғамдық мүдделерді қорғау, үкімдерді орындау
бойынша прокурорлық қадағалауды жүзеге асыру, сотта мемлекеттің мүддесін
білдіру, сонымен қатар мемлекет атынан қылмыстық құдалауды іске асыру. Негізгі
міндетермен қоса, прокуратураның барлық қызметкерлеріне міндетті болып
табылатын міндеттерді орындау.
Конкурс «Құқыққорғау қызметі туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 7 бабының 2
тармағының және Қазақстан Республикасы Бас прокурорының 2014 жылғы 4 мамырдағы №
40 бұйрығымен бекітілген Қазақстан Республикасының прокуратура органдарында,
ведомстволары мен мекемелерінде лауазымдарға орналасу үшін конкурс пен тағылымдама
өткізу ережесінің (Қазақстан Республикасының нормативтiк құқықтық актiлерiнiң мемлекеттiк
реестрiнде 2014 жылғы 4 шілдеде № 9561 болып тіркелген) негізінде өткізіледі.
Конкурсқа қатысу үшін аталған Ережеде көрсетілген құжаттар осы хабарландыру
жарияланған күннен бастап бес жұмыс күні ішінде Қарағанды қаласы, Құрылысшылар
даңғылы, 28а, индекс 100000 (телефон/факс: 35-35-95) мекен-жайы бойынша тапсырылуы
тиіс.
Тапсырылатын құжаттар олардың тізімімен қоса тезтігіндегішке салыну қажет.
Конкурсқа қатысуға ниет білдірген азаматтар мынадай құжаттарды тапсырады:
1) белгілі нысанаға сәйкес өтініш;
2) белгілі нысанаға сәйкес сауалнама;
3) белгілі нысанға сәйкес (тұрғылықты тұратын мекенжайы мен телефонын, оның ішінде
байланыс телефонын көрсете отырып) толтырылған кадр есебі жөніндегі жеке іс парағы;
4) жақын туыстарын, оның ішінде бұрынғы ерлі-зайыптарын көрсете отырып, белгілі
нысанаға сәйкес толтырылған қолмен немесе басылып жазылған толық өмірбаяны;
5) Қазақстан Республикасы азаматының жеке басын куәландыратын құжаттың
нотариалдық куәландырылған көшірмесі;
6) бiлiмi туралы құжаттардың нотариалдық куәландырылған көшiрмелерi;
7) еңбек қызметін растайтын құжаттың нотариалдық куәландырылған көшiрмесi;
8) әскери билеттің немесе әскерге шақыру учаскесiне тiркелгені туралы куәліктің
көшірмесі;
9) 3х4 үлгідегі (2 дана) сурет;
10) құжаттарды тапсыру сәтінде заңнаманы білуіне тестілеуден өткені туралы шекті
мәннен төмен емес нәтижелері бар қолданыстағы сертификат;
11)«Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы» 2015 жылғы 18 қарашадағы Қазақстан
Республикасының Заңына сәйкес азаматтың және оның жұбайының (зайыбының) табыстары
мен мүліктері туралы декларацияны тұратын жері бойынша мемлекеттiк кiрiс органына табыс
еткенін растайтын құжаттар;
12) конкурсқа қатысу үшін құжаттарды өткізу кезінде жарамды, шекті мәннен төмен емес
қолданыстағы заңнаманы білуге арналған компьютерлік тестілеудің нәтижелері;
13) прокуратура органдарында қызмет өткеруге жарамдылығын анықтау үшін әскеридәрігерлік комиссиялардан медициналық және психофизиологиялық куәландырудан, сондайPage 8 of 93
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ақ полиграфологиялық зерттеуден өтудің және міндетті арнайы тексеріс қорытындылары;
14) құқықтық статистика және арнайы есепке алу жөніндегі органдарының соттылығы
жоқтығы, сот тәртібімен соңғы бір жылдың ішінде қасақана әкімшілік құқық бұзушылық
жасағаны, сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтары үшін тәртіптік немесе әкімшілік
жауапкершілікке тартылмағаны туралы анықтама;
15) соңғы жұмыс (оқу) орнынан мінездеме.
Азаматтар бiлiмiне, жұмыс тәжiрибесiне, кәсiби деңгейіне және іскерлік беделіне қатысты
(бiлiктiлiгiн арттыру, ғылыми (академиялық) дәрежелер мен атақтардың берiлуi,
мiнездемелер, ұсынымдар, ғылыми жарияланымдар туралы құжаттардың көшiрмелерi)
қосымша ақпарат бере алады.

27.09.2018 ж.
«Ақтөбе облысының прокуратурасы» ММ, бос лауазымға орналасуға конкурс
жариялайды:

1. Ақтөбе облысы Ақтөбе қаласы прокуратурасының прокуроры (С-RGP-5 санаты)
– 1 бірлік;
2. Ақтөбе облысы Қобда аудандық прокуратурасының прокуроры (С-RGP-5
санаты) – 1 бірлік.
3. Ақтөбе облысы Темір аудандық прокуратурасының прокуроры (С-RGP-5
санаты) – 1 бірлік.
Лауазымдық айлық еңбекақысы мемлекеттік қызмет өтіліне қатысты 76 274 теңгеден 103 174
теңгеге дейін.
Атқарымдық міндеттер: қылмыстық қудалау және қоғамдық мүдделерді қорғау,
қылмыстық, азаматтық және әкімшілік істер бойынша сот актілерінің және атқару
өндірістерінің, жазалардың және азаматтарды оңалтудың орындалуына, ұсталған, күзетпен
қамауға алынған және қылмыстық жазасын өтеп жатқан тұлғалардың құқықтарының
сақталуына прокурорлық қадағалауды жүзеге асыру, қылмыстық істер бойынша соттарда
мемлекеттік айыптауға қолдау көрсету, соттарда азаматтық және әкімшілік істерді қарау
кезінде қатысу және басқалары.Негізгі міндеттерімен қоса, прокуратура органдарының
барлық қызметкерлеріне міндетті болып табылатын атқарымдық міндеттерді орындау.
Конкурсқа қатысушыларға қойылатын талаптар:
- нақты лауазымның атқарымдық міндеттерінің бағыттарына сәйкес салада жоғары заңгерлік
білім;
- денсаулық жағдайы бойынша құқық қорғау органдарында қызмет өткеруге жарамдылығы;
- нақты лауазымның атқарымдық міндеттерін орындау үшін қажетті міндетті білімі, икемдағдылары.
Конкурс Қазақстан Республикасы Бас Прокурорының 04.05.2014 жылғы №40 бұйрығымен
бекітілген, Қазақстан Республикасының прокуратура органдарында, ведомстволары мен
мекемелерінде лауазымдарға орналасу үшін конкурс пен тағылымдама өткізу Ережесі
негізінде өткізіледі (бұдан әрі - Ереже).
Конкурсқа қатысуға ниет білдірген азаматтар келесідей құжаттарды тапсырады:
1) осы Ережеге 2-қосымшаға сәйкес нысандағы өтініш;
Page 9 of 93

Бас прокуратура органы қызметкері лауазымдарына орналасуға конкурс
Published on The General prosecutor's office of the Republic of Kazakhstan (http://prokuror.gov.kz)

2) осы Ережеге 3-қосымшаға сәйкес нысандағы сауалнама;
3) осы Ережеге 4-қосымшаға сәйкес нысан бойынша (тұрғылықты тұратын мекенжайы мен
телефонын, оның ішінде байланыс телефонын көрсете отырып) толтырылған кадр есебі
жөніндегі жеке іс парағы;
4) жақын туыстарын, оның ішінде бұрынғы ерлі-зайыптарын көрсете отырып, осы Ережеге
5-қосымшаға сәйкес нысан бойынша толтырылған қолмен және басылып жазылған толық
өмірбаяны;
5) Қазақстан Республикасы азаматының жеке басын куәландыратын құжаттың нотариалдық
куәландырылған көшірмесі;
6) бiлiмi туралы құжаттардың нотариалдық куәландырылған көшiрмелерi;
7) еңбек қызметін растайтын құжаттың нотариалдық куәландырылған көшiрмесi;
8) әскери билеттің немесе әскерге шақыру учаскесiне тiркелгені туралы куәліктің көшірмесі;
9) 3х4 үлгідегі (3 дана) сурет;
10) «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы» 2015 жылғы 18 қарашадағы Қазақстан
Республикасының Заңына сәйкес азаматтың және оның жұбайының (зайыбының) табыстары
мен мүліктері туралы декларацияны тұратын жері бойынша мемлекеттiк кiрiс органына табыс
еткенін растайтын құжаттар;
11) конкурсқа қатысу үшін құжаттарды өткізу кезінде жарамды, шекті мәннен төмен емес
қолданыстағы заңнаманы білуге арналған компьютерлік тестілеудің нәтижелері;
12) прокуратура органдарында қызмет өткеруге жарамдылығын анықтау үшін әскеридәрігерлік комиссиялардан медициналық және психофизиологиялық куәландырудан, сондайақ полиграфологиялық зерттеуден өтудің және міндетті арнайы тексеріс қорытындылары;
13) құқықтық статистика және арнайы есепке алу жөніндегі органдарының соттылығы
жоқтығы, сот тәртібімен соңғы бір жылдың ішінде қасақана әкімшілік құқық бұзушылық
жасағаны, сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтары үшін тәртіптік немесе әкімшілік
жауапкершілікке тартылмағаны туралы анықтама;
14) соңғы жұмыс (оқу) орнынан мінездеме.
Азаматтар бiлiмiне, жұмыс тәжiрибесiне, кәсiби деңгейіне және іскерлік беделіне қатысты
(бiлiктiлiгiн арттыру, ғылыми (академиялық) дәрежелер мен атақтардың берiлуi,
мiнездемелер, ұсынымдар, ғылыми жарияланымдар туралы құжаттардың көшiрмелерi)
қосымша ақпарат бере алады.
Көрсетілген құжаттардың біреуінің болмауы оларды қараудан бас тарту үшін негіз болып
табылады.
Конкурсқа қатысу үшін қажетті құжаттар конкурс өткiзу туралы хабарландыру соңғы
жарияланған күнінен бастап 5 жұмыс күні ішінде келесі мекен-жай бойынша қабылданады:
Ақтөбе қаласы, Ө. Сеитов к. 6, анықтама үшін телефон: 8(7132) 90-14-58,
e-mail: 7132381@prokuror.kz.
Әңгімелесуге жіберілген кандидаттар, оларды әңгімелесуге жіберу туралы хабарланған
күннен бастап үш жұмыс күні ішінде «Ақтөбе облысының прокуратурасы» ММ өтеді.
Азаматтар конкурсқа қатысу шығындарын (әңгімелесу өтетін жерге келу және қайту, тұратын
жер жалдау, байланыс қызметінің барлық түрлерін пайдалану) өздерінің жеке қаражаттары
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есебінен жүргізеді.

20.09.2018 ж.
Қызылорда облысының прокуратурасы, 120001, Қызылорда қаласы, Нұрмақов
көшесі, №1 үй, анықтама үшін телефон (7242) 274375, факс (7242) 270172,
электрондық мекенжай 7242380@prokuror.kz, бос прокурорлық лауазымға КОНКУРС
ЖАРИЯЛАЙДЫ

Бос орындар:
- Арал аудандық прокуратурасының прокуроры – C-RGP-5 (бір бірлік);
- Қазалы аудандық прокуратурасының прокуроры – C-RGP-5 (бір бірлік);
Функционалдық міндеттері:
Жеке және заңды тұлғалардың конституциялық құқықтарының сақталуын қадағалауды,
заңдылықтың сақталуын заңда белгіленген шекте және нысандарда қадағалауды жүзеге
асырады, сотта мемлекеттің мүддесін білдіреді және заңда белгіленген жағдайда, тәртіпте
және шекте қылмыстық қудалауды жүзеге асырады.
Еңбекақысы 76 274 теңгеден жоғары.
Конкурсқа қатысушыларға қойылатын талаптар:
- функционалды бағыттарға сәйкес келетін жоғары кәсіби білім;
- құқық қорғау органдарына қызмет атқару үшін қажетті болған денсаулығының
жарамдылығы.
Құжаттарды қабылдау мерзімі: хабарландыру жарияланған күннен бастап 5 жұмыс күн
ішінде Қызылорда қаласы, Нұрмақов көшесі, №1 үй мекенжайда қабылданады, кадрлық
дамыту бөлімі.
Конкурсқа қатысу үшін қажетті құжаттар тізімі:
1) өтініш (нысанға сәйкес);
2) сауалнама (нысанға сәйкес);
3) кадр есебі жөніндегі жеке іс парағы (нысанға сәйкес);
4) қолмен толтырылған және басылып жазылған толық өмірбаяны (нысанға сәйкес);
5) Қазақстан Республикасы азаматының жеке басын куәландыратын құжаттың нотариалдық
куәландырылған көшірмесі;
6) бiлiмi туралы құжаттардың нотариалдық куәландырылған көшiрмелерi;
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7) еңбек қызметін растайтын құжаттың нотариалдық куәландырылған көшiрмесi;
8) әскери билеттің немесе әскерге шақыру учаскесiне тiркелгені туралы куәліктің
көшірмесі;
9) 3х4 үлгідегі (2 дана) сурет;
10) «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы» Қазақстан Республикасының Заңына
сәйкес азаматтың және оның жұбайының (зайыбының) табыстары мен мүліктері туралы
декларацияны тұратын жері бойынша мемлекеттiк кiрiс органына табыс еткенін растайтын
құжаттар;
11) конкурсқа қатысу үшін құжаттарды өткізу кезінде жарамды, шекті мәннен төмен емес
қолданыстағы заңнаманы білуге арналған компьютерлік тестілеудің нәтижелері;
12) прокуратура органдарында қызмет өткеруге жарамдылығын анықтау үшін әскеридәрігерлік комиссиялардан медициналық және психофизиологиялық куәландырудан, сондайақ полиграфологиялық зерттеуден өтудің және міндетті арнайы тексеріс қорытындылары;
13) құқықтық статистика және арнайы есепке алу жөніндегі органдарының соттылығы
жоқтығы, сот тәртібімен соңғы бір жылдың ішінде қасақана әкімшілік құқық бұзушылық
жасағаны, сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтары үшін тәртіптік немесе әкімшілік
жауапкершілікке тартылмағаны туралы анықтама;
14) соңғы жұмыс (оқу) орнынан мінездеме.
Азаматтар бiлiмiне, жұмыс тәжiрибесiне, кәсiби деңгейіне және іскерлік беделіне қатысты
(бiлiктiлiгiн арттыру, ғылыми (академиялық) дәрежелер мен атақтардың берiлуi,
мiнездемелер, ұсынымдар, ғылыми жарияланымдар туралы құжаттардың көшiрмелерi)
қосымша ақпарат бере алады.
Құжаттар мұқабада тізбесі көрсетіліп, тігіліп тапсырылуы тиіс.

20.09.2018ж.
Маңғыстау облысы прокуратурасы, Ақтау қаласы, 15шағын аудан №56/1 ғимараты,
анықтама телефондары: 8-(7292)- 60-51-85 бос лауазымға конкурс жариялайды:
Маңғыстау облысының прокуратурасы

Жаңаөзен қалалық прокуратурасының прокуроры C-RGP-5 (1 бос орын);
Қарақия ауданы прокуратурасының прокуроры C-RGP-5 (1 бос орын);
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Функционалдық міндеттері: қылмыстық қудалау және қоғамдық мүдделерді қорғау
бойынша прокурорлық қадағалауды жүзеге асыру, жедел-іздестіру қызметінің, әкімшілік
және атқарушылық іс жүргізудің, азаматтық және қылмыстық істер бойынша, ұсталған,
қамауға алынған және қылмыстық жазаны өтеп жатқан адамдардың құқықтарын сақталуын
заңдылығын қадағалау, мемлекеттік айыптауды сотта қолдау, азаматтық және әкімшілік
істер бойынша сот отырыстарына қатысу және тағы басқалары. Негізгі міндеттемелерден
басқа, прокуратура органдарының барлық қызметкерлеріне тиесілі міндеттерді орындау.
Еңбек ақы төлеу шарты мен көлемі қолданыстағы заңнамаға сәйкес белгіленеді (айлық
жалақысы 76274 тенге).
Конкурсқа қатысушыларға қойылатын талаптар: білімі – жоғары құқықтану (заңтану);
денсаулық жағдайы бойынша құқық қорғау органдарында қызмет өткеруге жарамдылығы;
нақты лауазым бойынша функционалдық міндеттерін атқару үшін қажетті міндетті білімінің,
икемінің, дағдысының болуы;
Құжаттарды қабылдау мерзімі конкурстың соңғы жарияланғаннан кейін 5 жұмыс күндері
ішінде төмендегі мекен-жай бойынша жүзеге асырылады: Ақтау қаласы, 15 шағын аудан
№56/1 ғимараты.
Конкурсқа қатысуға ниет білдірген азаматтар мынадай құжаттарды тапсырады:
1) белгілі нысанаға сәйкес өтініш;
2) белгілі нысанаға сәйкес сауалнама;
3) белгілі нысанға сәйкес (тұрғылықты тұратын мекенжайы мен телефонын, оның ішінде
байланыс телефонын көрсете отырып) толтырылған кадр есебі жөніндегі жеке іс парағы;
4) жақын туыстарын, оның ішінде бұрынғы ерлі-зайыптарын көрсете отырып, белгілі нысанаға
сәйкес толтырылған қолмен немесе басылып жазылған толық өмірбаяны;
5) Қазақстан Республикасы азаматының жеке басын куәландыратын құжаттың нотариалдық
куәландырылған көшірмесі;
6) бiлiмi туралы құжаттардың нотариалдық куәландырылған көшiрмелерi;
7) еңбек қызметін растайтын құжаттың нотариалдық куәландырылған көшiрмесi;
8) әскери билеттің немесе әскерге шақыру учаскесiне тiркелгені туралы куәліктің көшірмесі;
9) 3х4 үлгідегі (2 дана) сурет;
10) «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы» 2015 жылғы 18 қарашадағы Қазақстан
Республикасының Заңына сәйкес азаматтың және оның жұбайының (зайыбының) табыстары
мен мүліктері туралы декларацияны тұратын жері бойынша мемлекеттiк кiрiс органына табыс
еткенін растайтын құжаттар;
11) конкурсқа қатысу үшін құжаттарды өткізу кезінде жарамды, шекті мәннен төмен емес
қолданыстағы заңнаманы білуге арналған компьютерлік тестілеудің нәтижелері;
12) прокуратура органдарында қызмет өткеруге жарамдылығын анықтау үшін әскеридәрігерлік комиссиялардан медициналық және психофизиологиялық куәландырудан, сондайақ полиграфологиялық зерттеуден өтудің және міндетті арнайы тексеріс қорытындылары;
13) құқықтық статистика және арнайы есепке алу жөніндегі органдарының соттылығы
жоқтығы, сот тәртібімен соңғы бір жылдың ішінде қасақана әкімшілік құқық бұзушылық
жасағаны, сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтары үшін тәртіптік немесе әкімшілік
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жауапкершілікке тартылмағаны туралы анықтама;
14) соңғы жұмыс (оқу) орнынан мінездеме.
Көрсетілген құжаттардың біреуінің болмауы оларды қараудан бас тарту үшін негіз болып
табылады.
Азаматтар бiлiмiне, жұмыс тәжiрибесiне, кәсiби деңгейіне және іскерлік беделіне қатысты
(бiлiктiлiгiн арттыру, ғылыми (академиялық) дәрежелер мен атақтардың берiлуi,
мiнездемелер, ұсынымдар, ғылыми жарияланымдар туралы құжаттардың көшiрмелерi)
қосымша ақпарат бере алады.

Маңғыстау облысы прокуратурасының
Кадрлық дамыту тобы

17.09.2018 ж.
Солтүстік Қазақстан облысының прокуратурасы,
Петропавл қаласы, Қазақстан Конституциясы,15, индекс 150000 (анықтама
үшін телефон 8(7152)46-14-87, эл. 7152382@prokuror.kz
бос лауазымға конкурс жариялайды:

Солтүстік Қазақстан облысының прокуратурасы

1. Ғабит Мүсрепов атындағы ауданының прокуратурасының прокуроры C-RGP-5 (1 бірлік);
2. Есіл ауданының прокуратурасының прокуроры C-RGP-5 (1 бірлік);

Конкурсқа қатысушыларға қойылатын біліктілік талаптары: жоғары заң білімі бар;
денсаулық жағдайы бойынша құқық қорғау органдарында қызмет өткеруге жарамдылығы;
нақты лауазым бойынша функционалдық міндеттерін атқару үшін қажетті міндетті білімінің,
икемінің, дағдысының болуы.
Еңбекақы төлеу шарты мен көлемі қолданыстағы заңнамаға сәйкес белгіленеді (лауазымдық
жалақысы мемлекеттік қызметтегі өтіліне байланысты 76 274 теңгеден 103 174 теңгеге дейін
).
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Функционалдық міндеттері: қылмыстық қудалауды жүзеге асыру; қоғамның мүдделерін
қорғау; үкімдердің орындалуын қадағалау. Негізгі міндеттерімен қоса, прокуратураның
барлық қызметкерлері үшін міндетті болып табылатын міндеттерді орындайды.
Конкурс Қазақстан Республикасы «Құқық қорғау қызметі туралы» Заңының 7 бабының 2
тармағының және Қазақстан Республикасы Бас прокурорының 2014 жылғы 4 мамырдағы №
40 бұйрығымен бекітілген Қазақстан Республикасының прокуратура органдарында,
ведомстволары мен мекемелерінде лауазымдарға орналасу үшін конкурс пен тағылымдама
өткізу ережесінің (Қазақстан Республикасының нормативтiк құқықтық актiлерiнiң мемлекеттiк
реестрiнде 2014 жылғы 4 шілдеде № 9561 болып тіркелген) негізінде өткізіледі.
Конкурсқа қатысу үшін аталған Ережеде көрсетілген құжаттар осы хабарландыру
жарияланған күннен бастап бес жұмыс күні ішінде Петропавл қаласы, Қазақстан
Конституциясы,15 мекенжайы бойынша тапсырылуы тиіс.
Конкурсқа қатысуға ниет білдірген азаматтар мынадай құжаттарды тапсырады:
1) Ереженің 2 қосымшасына сәйкес өтініш;
2) Ереженің 3 қосымшасына сәйкес сауалнама;
3) белгілі нысанға сәйкес (тұрғылықты тұратын мекенжайы мен телефонын, оның ішінде
байланыс телефонын көрсете отырып) толтырылған кадр есебі жөніндегі жеке іс парағы;
4) Ереженің 5 қосымшасына сәйкес жақын туыстарын, оның ішінде бұрынғы ерлі-зайыптарын
көрсете отырып, белгілі нысанаға сәйкес қолмен толтырылған немесе басылып жазылған
толық өмірбаяны;
5) Қазақстан Республикасы жеке басының азаматтығын куәландыратын құжаттың
нотариалдық куәландырылған көшірмесі;
6) бiлiмi туралы құжаттардың нотариалдық куәландырылған көшiрмелерi;
7) еңбек қызметін растайтын құжаттың нотариалдық куәландырылған көшiрмесi;
8) әскери билеттің немесе әскерге шақыру учаскесiне тiркелгені туралы куәліктің көшірмесі;
9) 3х4 үлгідегі (2 дана) фотосурет;
10) Қазақстан Республикасының 2015 жылғы 18 қарашадағы «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы
іс-қимыл туралы» Заңына сәйкес, азаматтың және оның жұбайының (зайыбының) табыстары
мен мүліктері туралы декларацияны тұратын жері бойынша мемлекеттiк кiрiс органына табыс
еткенін растайтын құжаттар;
11) конкурсқа қатысу үшін құжаттарды өткізу кезінде жарамды, шекті мәннен төмен емес
қолданыстағы заңнаманы білуге арналған компьютерлік тестілеудің нәтижелері;
12) прокуратура органдарында қызмет өткеруге жарамдылығын анықтау үшін әскеридәрігерлік комиссиялардан медициналық және психофизиологиялық куәландырудан, сондайақ полиграфологиялық зерттеуден өтудің және міндетті арнайы тексеріс қорытындылары;
13) құқықтық статистика және арнайы есепке алу жөніндегі органдарының соттылығы
жоқтығы, сот тәртібімен соңғы бір жылдың ішінде қасақана әкімшілік құқық бұзушылық
жасағаны, сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтары үшін тәртіптік немесе әкімшілік
жауапкершілікке тартылмағаны туралы анықтама;
14) соңғы жұмыс (оқу) орнынан мінездеме.
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Азаматтар бiлiмiне, жұмыс тәжiрибесiне, кәсiби деңгейіне және іскерлік беделіне қатысты
(бiлiктiлiгiн арттыру, ғылыми (академиялық) дәрежелер мен атақтардың берiлуi,
мiнездемелер, ұсынымдар, ғылыми жарияланымдар туралы құжаттардың көшiрмелерi)
қосымша ақпарат бере алады.

13.09.2018 ж.
Бос қызмет орнына конкурс өткізу туралы
Хабарландыру
Жамбыл облысытық прокуратурасы, 080000, Тараз қаласы, М.Х.Дулати көшесі, 23; тел:8
(7262) 45-29-41; факс: 8 (7262) 45-29-41, эл.адрес: 7262122@prokuror.kz бос қызмет орнына
конкурс өткізуді жариялайды Меркі ауданы прокуратурасының прокуроры және Қордай
ауданы прокуратурасының прокуроры.
Бос қызмет орын:

Меркі ауданы прокуратурасының прокуроры (бір орын).
Қордай ауданы прокуратурасының прокуроры (бір орын).
Функционалдық міндеті:

негізгі функционалдық міндеті - Республика аумағында заңдардың, Қазақстан
Республикасы Президентi Жарлықтарының және өзге нормативтiк құқықтық актiлердiң
дәл және бiрыңғай қолданылуына, жедел-iздестiру қызметiнiң, анықтама мен
тергеудiң, әкiмшiлiк және атқарушылық iстер жүргiзудiң заңдылығына жоғары
қадағалауды жүзеге асырады, кез келген заңдылық бұзушылықты анықтау және жою
жөнiнде шаралар қолданады, Республиканың Конституциясы мен заңдарына қайшы
келетiн заңдар мен өзге де құқықтық актiлерге наразылық жасайды, сотта
мемлекеттiң мүддесiн бiлдiредi, сондай-ақ заңда белгiленген жағдайларда тәртiп пен
шекте қылмыстық қудалауды жүзеге асырады.
Еңбекке ақы төлеу Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына тиісті
жүргізіледі.
Біліктілік талаптары:
- жоғарғы білім;
- юриспруденциялық мамандық.
-тестілеу бағдарламасына сәйкес, нормативтік-құқықтық актілерін және Қазақстан
Республикасының заңдарын білу.
Құжаттарды қабылдау, Тараз қаласы, М.Х.Дулати көшесі, 23, Жамбыл облысы
прокуратурасы Аппаратының кадрлық дамыту тобына, соңғы жариялымнан соң 5 жұмыс
күні ішінде.
Конкурсқа қатысу үшін қажетті құжаттар тізімі:
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арыз;
сауалдама;
кадр есебі жөніндегі іс парағы (нақты тұрғылықты мекен жай мен байланыс
телефондарын көрсету);
жақын туыстары, оның ішінде бұрынғы жұбайы, жете көрсетілген, баспа түрде өз
қолымен жазылған өмірбаян;
жеке сәйкестендіру нөмірі көрсетілген, Қазақстан Республикасының азаматы екендігін
дәлелдейтін жеке куәліктің көшірмесі;
нотариалды куәландырылған жоғарғы білім туралы құжаттың көшірмесі;
нотариалды куәландырылған (қолма-қол), еңбек қызметін дәлелдейтін құжаттың
көшірмесі;
әскери билеттің немесе әскери қызметке қатысы бар құжаттың көшірмесі;
соңғы жұмыс орнынан (оқудан) мінездеме және түйін;
3х4 сурет(2 дана);
Қазақстан Республикасының 1998 жылы 2-шілдедегі «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы ісқимыл» туралы Заңына сәйкес мүліктік және азамат пен оның жұбайының салық
органдарына табысы жөніндегі декларациясының құжаттары;
азаматтар білімі, жұмыс тәжірибесі, кәсіби деңгейі және іскерлік беделі жөнінде
қосымша мәлімет бере алады (біліктілікті арттыру ғылыми дәрежесі жөніндегі
құжаттардың, мінездеменің, ұсынымның, ғылыми жариялымдардың көшірмелері).

Жамбыл облысы прокуратурасы
Аппаратының кадрлық дамыту тобы
13.09.2018 ж.
Шығыс Қазақстан облысының прокуратурасы Өскемен қаласы, Пермитин
көшесі, 21 почталық индексі 0700046, анықтама үшін телефон - факс 8 (7232) 24 18
34, бос лауазымды орындарға байқау жариялайды:
Өскемен қаласы прокуратурасының бөлім прокуроры C-RGP-5 (1 бірлік)
Семей қаласы прокуратурасының бөлім прокуроры C-RGP-5 (1 бірлік)
Риддер қаласы прокуратурасының бөлім прокуроры C-RGP-5 (1 бірлік)
Зырян ауданы прокуратурасының прокуроры C-RGP-5 (1 бірлік)
Функционалдық міндеттер: қоғамдық мүдделерді қорғау, қылмыстық қудалау,
үкімдерді орындау, атқарушылық өндіріс, соттарда қылмыстық, азаматтық, әкімшілік істер
бойынша мемлекет мүдделерін қорғау заңдылығына прокурорлық қадағалау. Негізгі
міндеттерден басқа, прокуратура органдарының барлық қызметкерлеріне міндетті
функцияларды орындау.
Еңбек ақы төлеу шарты мен көлемі қолданыстағы заңнамаға сәйкес белгіленеді (айлық
жалақысы 76 235 теңге).
Конкурсқа қатысушыларға біліктілік талаптар: жоғары заң білімі бар, денсаулық
жағдайы бойынша құқық қорғау органдарында қызмет өткеруге жарамдылығы; нақты
лауазымы бойынша функционалды міндеттерін атқару үшін қажетті міндетті білімінің,
икемінің, дағдысының болуы.
Құжаттарды қабылдау мерзімі конкурсты өткізу туралы хабарламаның соңғы жарияланған
күнінен бастап 5 күн жұмыс күні ішінде Өскемен қаласы, Пермитин көшесі, 21 үй, 301
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кабинетте жүзеге асырылады.
Конкурсқа қатысуға ниет білдірген азаматтар мынадай құжаттарды тапсырады:
1) белгілі нысанаға сәйкес өтініш;
2) белгілі нысанаға сәйкес сауалнама;
3) белгілі нысанға сәйкес (тұрғылықты тұратын мекенжайы мен телефонын, оның ішінде
байланыс телефонын көрсете отырып) толтырылған кадр есебі жөніндегі жеке іс парағы;
4) жақын туыстарын, оның ішінде бұрынғы ерлі-зайыптарын көрсете отырып, белгілі нысанаға
сәйкес толтырылған қолмен немесе басылып жазылған толық өмірбаяны;
5) Қазақстан Республикасы азаматының жеке басын куәландыратын құжаттың нотариалдық
куәландырылған көшірмесі;
6) бiлiмi туралы құжаттардың нотариалдық куәландырылған көшiрмелерi;
7) еңбек қызметін растайтын құжаттың нотариалдық куәландырылған көшiрмесi;
8) әскери билеттің немесе әскерге шақыру учаскесiне тiркелгені туралы куәліктің көшірмесі;
9) 3х4 үлгідегі (3 дана) фотосурет;
10) құжаттарды тапсыру сәтінде заңнаманы білуіне тестілеуден өткені туралы шекті мәннен
төмен емес нәтижелері бар қолданыстағы сертификат;
11) «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы» 2015 жылғы 18 қарашадағы Қазақстан
Республикасының Заңына сәйкес азаматтың және оның жұбайының (зайыбының) табыстары
мен мүліктері туралы декларацияны тұратын жері бойынша мемлекеттiк кiрiс органына табыс
еткенін растайтын құжаттар;
12) конкурсқа қатысу үшін құжаттарды өткізу кезінде жарамды, шекті мәннен төмен емес
қолданыстағы заңнаманы білуге арналған компьютерлік тестілеудің нәтижелері;
13) прокуратура органдарында қызмет өткеруге жарамдылығын анықтау үшін әскеридәрігерлік комиссиялардан медициналық және психофизиологиялық куәландырудан, сондайақ полиграфологиялық зерттеуден өтудің және міндетті арнайы тексеріс қорытындылары;
14) құқықтық статистика және арнайы есепке алу жөніндегі органдарының соттылығы
жоқтығы, сот тәртібімен соңғы бір жылдың ішінде қасақана әкімшілік құқық бұзушылық
жасағаны, сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтары үшін тәртіптік немесе әкімшілік
жауапкершілікке тартылмағаны туралы анықтама;
15) соңғы жұмыс (оқу) орнынан мінездеме.
Азаматтар бiлiмiне, жұмыс тәжiрибесiне, кәсiби деңгейіне және іскерлік беделіне қатысты
(бiлiктiлiгiн арттыру, ғылыми (академиялық) дәрежелер мен атақтардың берiлуi,
мiнездемелер, ұсынымдар, ғылыми жарияланымдар

Шығыс Қазақстан облысының прокуратурасы
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07.08.2018ж.
Қостанай облысы прокуратурасы, Қостанай қаласы, Алтынсарин көшесі №118а үй,
3-қабат, 309 кабинет, анықтама телефондары: 8-(7142)- 54-94-93 бос лауазымға
конкурс жариялайды:
Қостанай облысының прокуратурасы

Қостанай қалалық прокуратурасы қылмыстық қудалау бөлімінің прокуроры
C-RGP-5 (1 бос орын);
Қостанай қалалық прокуратурасы мемлекеттік айыптаушылар бөлімінің прокуроры CRGP-5 (1 бос орын);
Жітіқара аудандық прокуратурасының прокуроры C-RGP-5 (1 бос орын, негізгі
қызметкер бала күтіміне байланысты демалыста болған уақытқа, 2021 жылдың 30 сәуіріне
дейін);
Рудный қалалық прокуратурасының прокуроры C-RGP-5 (2 бос орындар, соның ішінде 1
бос орын негізгі қызметкер бала күтіміне байланысты демалыста болған уақытқа, 2020
жылдың 16 қаңтарына дейін);
Әулиекөл аудандық прокуратурасының прокуроры C-RGP-5 (1 бос орын);
Сарыкөл аудандық прокуратурасының прокуроры C-RGP-5 (1 бос орын).

Функционалдық міндеттері: қылмыстық қудалау және қоғамдық мүдделерді қорғау
бойынша прокурорлық қадағалауды жүзеге асыру, жедел-іздестіру қызметінің, әкімшілік
және атқарушылық іс жүргізудің, азаматтық және қылмыстық істер бойынша, ұсталған,
қамауға алынған және қылмыстық жазаны өтеп жатқан адамдардың құқықтарын сақталуын
заңдылығын қадағалау, мемлекеттік айыптауды сотта қолдау, азаматтық және әкімшілік
істер бойынша сот отырыстарына қатысу және тағы басқалары. Негізгі міндеттемелерден
басқа, прокуратура органдарының барлық қызметкерлеріне тиесілі міндеттерді орындау.
Еңбек ақы төлеу шарты мен көлемі қолданыстағы заңнамаға сәйкес белгіленеді (айлық
жалақысы 76 235 тенге).
Конкурсқа қатысушыларға қойылатын талаптар: білімі – жоғары құқықтану (заңтану);
денсаулық жағдайы бойынша құқық қорғау органдарында қызмет өткеруге жарамдылығы;
нақты лауазым бойынша функционалдық міндеттерін атқару үшін қажетті міндетті білімінің,
икемінің, дағдысының болуы;
Құжаттарды қабылдау мерзімі конкурстың соңғы жарияланғаннан кейін 5 жұмыс күндері
ішінде төмендегі мекен-жай бойынша жүзеге асырылады: Қостанай қаласы, Алтынсарин
көшесі №118а үй.
Конкурсқа қатысуға ниет білдірген азаматтар мынадай құжаттарды тапсырады:
1) белгілі нысанаға сәйкес өтініш;
2) белгілі нысанаға сәйкес сауалнама;
3) белгілі нысанға сәйкес (тұрғылықты тұратын мекенжайы мен телефонын, оның ішінде
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байланыс телефонын көрсете отырып) толтырылған кадр есебі жөніндегі жеке іс парағы;
4) жақын туыстарын, оның ішінде бұрынғы ерлі-зайыптарын көрсете отырып, белгілі нысанаға
сәйкес толтырылған қолмен немесе басылып жазылған толық өмірбаяны;
5) Қазақстан Республикасы азаматының жеке басын куәландыратын құжаттың нотариалдық
куәландырылған көшірмесі;
6) бiлiмi туралы құжаттардың нотариалдық куәландырылған көшiрмелерi;
7) еңбек қызметін растайтын құжаттың нотариалдық куәландырылған көшiрмесi;
8) әскери билеттің немесе әскерге шақыру учаскесiне тiркелгені туралы куәліктің көшірмесі;
9) 3х4 үлгідегі (3 дана) сурет;
10) «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы» 2015 жылғы 18 қарашадағы Қазақстан
Республикасының Заңына сәйкес азаматтың және оның жұбайының (зайыбының) табыстары
мен мүліктері туралы декларацияны тұратын жері бойынша мемлекеттiк кiрiс органына табыс
еткенін растайтын құжаттар;
11) конкурсқа қатысу үшін құжаттарды өткізу кезінде жарамды, шекті мәннен төмен емес
қолданыстағы заңнаманы білуге арналған компьютерлік тестілеудің нәтижелері.
Тестілеу бойынша дұрыс жауаптардың көрсеткіші Ереженің 6 қосымшасына сәйкес тестілеу
Бағдарламасында көрсетілген нормативтік құқықтық актілер бойынша жалпы сұрақтардан
70%-дан төмен болмауы керек;
12) прокуратура органдарында қызмет өткеруге жарамдылығын анықтау үшін әскеридәрігерлік комиссиялардан медициналық және психофизиологиялық куәландырудан, сондайақ полиграфологиялық зерттеуден өтудің және міндетті арнайы тексеріс қорытындылары;
13) құқықтық статистика және арнайы есепке алу жөніндегі органдарының соттылығы
жоқтығы, сот тәртібімен соңғы бір жылдың ішінде қасақана әкімшілік құқық бұзушылық
жасағаны, сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтары үшін тәртіптік немесе әкімшілік
жауапкершілікке тартылмағаны туралы анықтама;
14) соңғы жұмыс (оқу) орнынан мінездеме.
Көрсетілген құжаттардың біреуінің болмауы оларды қараудан бас тарту үшін негіз болып
табылады.
Азаматтар бiлiмiне, жұмыс тәжiрибесiне, кәсiби деңгейіне және іскерлік беделіне қатысты
(бiлiктiлiгiн арттыру, ғылыми (академиялық) дәрежелер мен атақтардың берiлуi,
мiнездемелер, ұсынымдар, ғылыми жарияланымдар туралы құжаттардың көшiрмелерi)
қосымша ақпарат бере алады.

02.07.2018ж.
«Алматы облысының прокуратурасы» мемлекеттік мекемесі
бос тұрған лауазымдарға орналасуға конкурс жариялайды
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Индекс 040000, Алматы облысы, Талдықорған қаласы,, М.Төлебаев көшесі №51 үй,
3-қабат, 305 кабинет, анықтама телефондары: 8-(7282)- 24-17-81, 24-81-16, эл. мекенжай 7282382@prokuror.kz:
1. Жамбыл аудандық прокуратурасының прокуроры (негізгі жұмысшының бала күтіміне
байланысты демалыста болу кезеңіне) C-RGP-5 (1 бос орын)
2. Талғар аудандық прокуратурасының прокуроры C-RGP-5 (1 бос орын)
3. Ақсу аудандық прокуратурасының прокуроры C-RGP-5 (1 бос орын)
4. Іле аудандық прокуратурасының прокуроры C-RGP-5 (1 бос орын)
5. Қарасай аудандық прокуратурасының прокуроры C-RGP-5 (1 бос орын)
6. Талдықорған қалалық прокуратурасының бөлім прокуроры C-RGP-5 (1 бос орын)
7. Алакөл аудандық прокуратурасының прокуроры C-RGP-5 (1 бос орын)

Функционалдық міндеттері: Қазақстан Республикасының Президенті жарлықтарының және
өзге де нормативтік құқықтық актілердің дәлме-дәл әрі біркелкі қолданылуын, жеделіздестіру қызметінің, қылмыстық процесстің сотқа дейінгі кезеңінің заңдылығына, әкімшілік
және орындаушылық іс жүргізудің заңдылығын жоғары қадағалауды жүзеге асырады,
заңдылықтың кез келген бұзылуын анықтау мен жою жөнінде шаралар қолданады, сотта
мемлекет мүддесін білдіріп жүзеге асырады.
Еңбек ақы төлеу шарты мен көлемі қолданыстағы заңнамаға сәйкес белгіленеді (айлық
жалақысы 76235 тенге).
Конкурсқа қатысушыларға қойылатын талаптар: білімі – жоғары құқықтану (заңтану);
денсаулық жағдайы бойынша құқық қорғау органдарында қызмет өткеруге жарамдылығы;
нақты лауазым бойынша функционалдық міндеттерін атқару үшін қажетті міндетті білімінің,
икемінің, дағдысының болуы;
Құжаттарды қабылдау мерзімі конкурстың соңғы жарияланғаннан кейін 5 жұмыс күндері
ішінде төмендегі мекен-жай бойынша жүзеге асырылады: Алматы облысы, Талдықорған
қаласы, М.Төлебаев көшесі, №51 үй, 3-қабат, 305 кабинет.
Конкурсқа қатысуға ниет білдірген азаматтар мынадай құжаттарды тапсырады:
1) белгілі нысанаға сәйкес өтініш;
2) белгілі нысанаға сәйкес сауалнама;
3) белгілі нысанға сәйкес (тұрғылықты тұратын мекенжайы мен телефонын, оның ішінде
байланыс телефонын көрсете отырып) толтырылған кадр есебі жөніндегі жеке іс парағы;
4) жақын туыстарын, оның ішінде бұрынғы ерлі-зайыптарын көрсете отырып, белгілі
нысанаға сәйкес толтырылған қолмен немесе басылып жазылған толық өмірбаяны;
5) Қазақстан Республикасы азаматының жеке басын куәландыратын құжаттың
нотариалдық куәландырылған көшірмесі;
6) бiлiмi туралы құжаттардың нотариалдық куәландырылған көшiрмелерi;
7) еңбек қызметін растайтын құжаттың нотариалдық куәландырылған көшiрмесi;
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8) әскери билеттің немесе әскерге шақыру учаскесiне тiркелгені туралы куәліктің
көшірмесі;
9) 3х4 үлгідегі (2 дана) сурет;
10) «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы» 2015 жылғы 18 қарашадағы
Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес азаматтың және оның жұбайының (зайыбының)
табыстары мен мүліктері туралы декларацияны тұратын жері бойынша мемлекеттiк кiрiс
органына табыс еткенін растайтын құжаттар;
11) конкурсқа қатысу үшін құжаттарды өткізу кезінде жарамды, шекті мәннен төмен емес
қолданыстағы заңнаманы білуге арналған компьютерлік тестілеудің нәтижелері;
12) прокуратура органдарында қызмет өткеруге жарамдылығын анықтау үшін әскеридәрігерлік комиссиялардан медициналық және психофизиологиялық куәландырудан, сондайақ полиграфологиялық зерттеуден өтудің және міндетті арнайы тексеріс қорытындылары;
13) құқықтық статистика және арнайы есепке алу жөніндегі органдарының соттылығы
жоқтығы, сот тәртібімен соңғы бір жылдың ішінде қасақана әкімшілік құқық бұзушылық
жасағаны, сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтары үшін тәртіптік немесе әкімшілік
жауапкершілікке тартылмағаны туралы анықтама;
14) соңғы жұмыс (оқу) орнынан мінездеме.
Азаматтар бiлiмiне, жұмыс тәжiрибесiне, кәсiби деңгейіне және іскерлік беделіне қатысты
(бiлiктiлiгiн арттыру, ғылыми (академиялық) дәрежелер мен атақтардың берiлуi,
мiнездемелер, ұсынымдар, ғылыми жарияланымдар туралы құжаттардың көшiрмелерi)
қосымша ақпарат бере алады.

Ақмола облысының прокуратурасы
бос лауазымға байқау жариялайды.

1. Целиноград ауданы прокуратурасының прокуроры C-RGP-5 (2 бірлік);
2. Бұландыр ауданы прокуратурасының прокуроры C-RGP-5 (1 бірлік);
3. Степногор қаласы прокуратурасының прокуроры C-RGP-5 (2 бірлік).
Конкурсқа қатысушыларға біліктілік талаптар: жоғары заң білімі бар; денсаулық
жағдайы бойынша құқық қорғау органдарында қызмет өткеруге жарамдылығы; нақты
лауазым бойынша функционалдық міндеттерін атқару үшін қажетті міндетті білімінің,
икемінің, дағдысының болуы.
Еңбек ақы төлеу шарты мен көлемі қолданыстағы заңнамаға сәйкес белгіленеді (айлық
жалақысы 76 235 тенге).
Функционалдық міндеттері: қоғамдық мүдделерді қорғау, үкімдерді орындау бойынша
прокурорлық қадағалауды жүзеге асыру, сотта мемлекеттің мүддесін білдіру, сонымен қатар
мемлекет атынан қылмыстық құдалауды іске асыру. Негізгі міндетермен қоса,
прокуратураның барлық қызметкерлеріне міндетті болып табылатын міндеттерді орындау.
Конкурс «Құқыққорғау қызметі туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 7 бабының 2
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тармағының және Қазақстан Республикасы Бас прокурорының 2014 жылғы 4 мамырдағы №
40 бұйрығымен бекітілген Қазақстан Республикасының прокуратура органдарында,
ведомстволары мен мекемелерінде лауазымдарға орналасу үшін конкурс пен тағылымдама
өткізу ережесінің (Қазақстан Республикасының нормативтiк құқықтық актiлерiнiң мемлекеттiк
реестрiнде 2014 жылғы 4 шілдеде № 9561 болып тіркелген) негізінде өткізіледі.
Конкурсқа қатысу үшін аталған Ережеде көрсетілген құжаттар осы хабарландыру баспа
басылымдарда жарияланған күннен бастап бес жұмыс күні ішінде Көкшетау қаласы, Біржан
Сал көшесі, 45 үй, индекс 020000 (телефон/факс: 8 (7162) 25-05-93) мекен-жайы бойынша
тапсырылуы тиіс.
Тапсырылатын құжаттар олардың тізімімен қоса тезтігіндегішке салыну қажет.
Конкурсқа қатысуға ниет білдірген азаматтар мынадай құжаттарды тапсырады:
1) белгілі нысанаға сәйкес өтініш;
2) белгілі нысанаға сәйкес сауалнама;
3) белгілі нысанға сәйкес (тұрғылықты тұратын мекенжайы мен телефонын, оның ішінде
байланыс телефонын көрсете отырып) толтырылған кадр есебі жөніндегі жеке іс парағы;
4) жақын туыстарын, оның ішінде бұрынғы ерлі-зайыптарын көрсете отырып, белгілі нысанаға
сәйкес толтырылған қолмен немесе басылып жазылған толық өмірбаяны;
5) Қазақстан Республикасы азаматының жеке басын куәландыратын құжаттың нотариалдық
куәландырылған көшірмесі;
6) бiлiмi туралы құжаттардың нотариалдық куәландырылған көшiрмелерi;
7) еңбек қызметін растайтын құжаттың нотариалдық куәландырылған көшiрмесi;
8) әскери билеттің немесе әскерге шақыру учаскесiне тiркелгені туралы куәліктің көшірмесі;
9) 3х4 үлгідегі (2 дана) сурет;
10) құжаттарды тапсыру сәтінде заңнаманы білуіне тестілеуден өткені туралы шекті мәннен
төмен емес нәтижелері бар қолданыстағы сертификат;
11) «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы» 2015 жылғы 18 қарашадағы Қазақстан
Республикасының Заңына сәйкес азаматтың және оның жұбайының (зайыбының) табыстары
мен мүліктері туралы декларацияны тұратын жері бойынша мемлекеттiк кiрiс органына табыс
еткенін растайтын құжаттар;
12) конкурсқа қатысу үшін құжаттарды өткізу кезінде жарамды, шекті мәннен төмен емес
қолданыстағы заңнаманы білуге арналған компьютерлік тестілеудің нәтижелері;
13) прокуратура органдарында қызмет өткеруге жарамдылығын анықтау үшін әскеридәрігерлік комиссиялардан медициналық және психофизиологиялық куәландырудан, сондайақ полиграфологиялық зерттеуден өтудің және міндетті арнайы тексеріс қорытындылары;
14) құқықтық статистика және арнайы есепке алу жөніндегі органдарының соттылығы
жоқтығы, сот тәртібімен соңғы бір жылдың ішінде қасақана әкімшілік құқық бұзушылық
жасағаны, сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтары үшін тәртіптік немесе әкімшілік
жауапкершілікке тартылмағаны туралы анықтама;
15) соңғы жұмыс (оқу) орнынан мінездеме.
Азаматтар бiлiмiне, жұмыс тәжiрибесiне, кәсiби деңгейіне және іскерлік беделіне қатысты
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(бiлiктiлiгiн арттыру, ғылыми (академиялық) дәрежелер мен атақтардың берiлуi,
мiнездемелер, ұсынымдар, ғылыми жарияланымдар туралы құжаттардың көшiрмелерi)
қосымша ақпарат бере алады.
28.06.2018 жыл Мекен жайы: Көкшетау қаласы, Біржан Сал көшесі, 45, индекс
020000 (телефон/факс: 8 (7162) 25-05-93).

26.06.2018ж.

Комитеттің аумақтық органы бойынша бөлім прокурорының бос лауазымына
орналасу үшінконкурстың қатысушыларына ортақ біліктілік талаптары бар жалпы
жарыстың жариялануы:
Келесі құзіреттердің болуы: тұжырымдамалық ойлау, икемділік, бастамашылық,
коммуникативтілік, аналитикалық, ұйымдастырушылық, көшбасшылық, этикалық, нәтижеге
бағдарланған, командамен жұмыс жасай білу, тұлғааралық түсіністік, кәсіптік білім, сыбайлас
жемқорлыққа төзбеушілік.
Комитеттің аумақтық органы бөлім
прокурорының лауазымдық жалақысы:

Санат

С-ОКGP-7

лауазымдық жалақы жұмыс жасаған жылдарына
байланысты
min

max

91 670

117 862

«Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасының Құқықтық статистика және арнайы есепке
алу Комитетінің орналасқан Батыс -Қазақстан облысы бойынша Басқармасы» Мемлекеттік
Мекемесі, Орал қаласы, Достық даңғылы, 197 үйде орналасқан, пошталық индексі 130000,
телефон: 8 (7112) 51-12-36, факс8 (7112) 50-75-14, келесі бос лауазымдарға конкурс
жариялайды
-ҚР БП Құқықтық статистика және арнайы есепке алу жөніндегі комитетінің Батыс
Қазақстан облысы бойынша басқармасының ақпараттандыру және ақпараттық
қауіпсіздік жөніндегі прокуроры (1 бірлік).
Лауазымдық міндеттері:
ҚР БП Құқықтық статистика және арнайы есепке алу жөніндегі комитетінің Батыс
Қазақстан облысы бойынша басқармасының ақпараттандыру және ақпараттық
қауіпсіздік жөніндегі прокурорыбасқармадағы автоматтандырылған ақпараттық
жүйелерді енгізу және жөнемелеу жұмыстарын ұйымдастырады; ақпараттық ресурстарды
қорғау жұмысын ұйымдастыру және бақылауды жүзеге асырады; ақпараттық жүйелер мен
деректер қорының, соның ішінде басқарманың веб-сайтының жұмысын үйлестіру,
Page 24 of 93

Бас прокуратура органы қызметкері лауазымдарына орналасуға конкурс
Published on The General prosecutor's office of the Republic of Kazakhstan (http://prokuror.gov.kz)
басқарманың ақпараттық жүйелерін мемлекеттік органдардың ақпараттық жүйелерімен
кіріктіру үшін дербес жауапкершілікте болады;«Сотқа дейінгі тергеп-тексерулердің бірыңғай
тізілімі» (СДТБТ) ақпараттық жүйесінің жұмысын үйлестіру және тиісті түрде қызмет етуі үшін
дербес жауап береді; ақпараттық жүйелердің ақпараттық қауіпсіздігін қамтамасыз ететін
әкімшісі болып табылады, құпияөзбен қорғау тиімділігін бақылауды қамтамасыз етеді;
Комитеттің ақпараттық-телекоммуникациялық жүйесінің аппараттық және желілік
құралдарына техникалық қызмет көрсетуді ұйымдастырады; басқармадағы
автоматтандырылған жүйелердің үздіксіз жұмысын қамтамасыз етеді; ақпараттық жүйелерді,
бағдарламалық жабдықтаманы енгізу, жөнемелеу және қызметі кезіндегі ақпараттық
қауіпсіздікті қамтамасыз етеді; қолданушыларға ақпараттық ресурстарға (Интернет,
электронды пошта, ақпараттық жүйелер, т.б.) қол жеткізу құқықтарының берілуін бақылайды;
Комитеттің автоматтандырылған ақпараттық жүйелерін басқармада, соның ішінде аудандық
бөлімшелерде енгізу және жөнемелеу жұмыстарын жүргізеді (еш жағдайда, тіпті жұмыстан
босатылған кезінде құпиясөздер мен логиндар туралы мәліметтерді жария етпеуі тиіс);
олардың дұрыс жұмыс жасауын қамтамасыз етеді; Комитеттің ақпараттықтелекоммуникациялық жүйесінің аппараттық (соның ішінде желілік) құралдарына техникалық
қызмет көрсетуді жүзеге асырады; сервердің үздіксіз қызмет көрсетуін қамтамасыз етеді.
Байқауға қатысушыларға қойылатын талаптар:
Қазақстан Республикасының «Құқық қорғау қызметі туралы» Қазақстан Республикасы
Заңының 6, 10-бабының талаптарына қайшы келмейтін, құқық қорғау органдарына кіру
шарттарына сәйкес келетін он сегіз жасқа толған Қазақстан Республикасының азаматтары.
Білімі - нақты лауазымның қызметтік бағыттарына сәйкес келетін жоғары құқықтық. Құқық
қорғау органдарында қызмет көрсетудің денсаулық себептері бойынша жарамдылығы.
Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасының 2013 жылғы 28 тамыздағы №90 бұйрығымен
бекітілген Қазақстан Республикасы Прокуратура органдарының, Қазақстан Республикасы
Әділет министрлігінде 2013 жылғы 4 қазанда №8780 тіркелген ҚСжАЕК-нің біліктілік
талаптарына сәйкес облыстық органының прокурор лауазымына,ведомстволары мен
мекемелерінің қызметкерлеріне келесі талаптар белгіленді: белгілі бір лауазымның
функционалдық бағыттарына сәйкес келетін жоғары білімнің болуы; құқық қорғау
органдарына қызмет көрсетудің денсаулық жағдайына сәйкес болуы; белгілі бір лауазым
үшін функционалдық міндеттерді орындау үшін қажетті білім, қабілеттер мен дағдылардың
болуы.
Конкурс Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасының 2014 жылғы 4 мамырдағы № 40
бұйрығымен бекітілген,Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде 2014 жылғы 4 шілдеде
№ 9561 (әрі қарай- Ережелер) тіркелген, Қазақстан Республикасы Прокуратура органдарының,
ведомстволарының және мекемелеріндегі конкурс өткізу ережелері мен лауазымға даярлау
ережелерінің талаптарына сәйкес өткізіледі.
Конкурсқа қатысқысы келетін азаматтар ведомствоның персоналды басқару бөліміне келесі
құжаттарды ұсынады:
-Ереженің 2-қосымшасына сәйкес өтініш;
-Ереженің 3-қосымшасына сәйкес сауалнама;
-Қағиданың 4-қосымшасына сәйкес нысан бойынша кадрлар жазбасынан алынған жеке іспарағын толтыру (нақты тұрғылықты мекен-жайы мен телефондары, байланыс телефондары
көрсетілген);
-Қағиданың 5-қосымшасына сәйкес жақын туыстарын, соның ішінде бұрынғы ерлізайыптыларын көрсете отырып, өз қолымен және баспа түрінде толығымен толық өмірбаянын
жазу;
-нотариалды куәландырылған Қазақстан Республикасы азаматының жеке басын
куәландыратын құжаттың көшірмесі;нотариалды расталған білім туралы құжаттардың
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көшірмелері; еңбек қызметін растайтын құжаттың нотариалды куәландырылған көшірмесі;
-Әскери билеттің көшірмесі немесе әскери қызметке шақыру бөліміне берілген куәлік;
-3x4 (3 дана) өлшеміндегі фотосуреттер;
-Қазақстан Республикасының 1998 жылғы 2 шілдедегі «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес
туралы» Заңына сәйкес азамат пен оның жұбайының тұрғылықты жері бойынша салық
органдарына табыстың және мүліктік декларацияның ұсынылуын растайтын құжаттар;
-Ережелердің 6-қосымшасына сәйкес конкурсқа қатысуға құжаттарды беру кезінде
қолданыстағы осы Ереженің 6-қосымшасына сәйкес, тестілік бағдарламада көрсетілген
нормативтік құқықтық актілерге қатысты сұрақтардың жалпы санының кемінде 70% -ын
құрайтын шекті мәндерден төмен емес қолданыстағы заңнама нормаларын білу үшін
компьютерлік тестілеу нәтижелері мен шектері;
-медициналық және психофизиологиялық сараптама нәтижелерін, оның ішінде полиграфты
тексеруді, прокуратура органдарында қызметтің жарамдылығын және міндетті арнайы
сараптаманы анықтау үшін әскери медициналық комиссиялардың қорытындысы;
-қылмыстық жазаның жоқтығы туралы, заңбұзушылық жасағаны үшін тәртіптік және
әкімшілік жауапкершілікке бір жыл ішінде әкімшілік жауапкершілікке тарту туралы құқықтық
статистика және арнайы есепке алу органдарынан анықтама;
-соңғы жұмыс орнынан мінездеме (оқу).
Азаматтар білімі, жұмыс тәжірибесі, кәсіптік деңгейі және іскерлік беделіне байланысты
қосымша білімді (біліктілікті арттыру туралы құжаттардың көшірмелері, ғалымдардың
(академиялық) дәрежесі мен атауын, сипаттамаларын, ұсынымдарын, ғылыми басылымдарын
ұсынуларына құқылы.
Құжаттарды қабылдаудың соңғы мерзімі: конкурс жарияланған соңғы күннен бастап 5 (бес)
жұмыс күні.
Құжаттар қабылданған орын: Орал қ., Достық даңғылы, 197 үйде орналасқан«Қазақстан
Республикасы Бас прокуратурасының Құқықтық статистика және арнайы есепке алу
комитетінің Батыс-Қазақстан облысы бойынша»ММ-сі.
Конкурсқа қатысу үшін кеткен шығындар (тестілеу орнына дейінгі жолақы, сұхбаттасу,
тағылымдама, тұрғын үй, тұру, барлық түрдегі байланыс қызметтерін пайдалану және басқа
да шығындар) азаматтардың өз қаражаты есебінен төленеді.
Байқауүшінведомствоныңконкурстықкомиссиясықұрылады. Конкурстық комиссия е
қатысуғаниетбілдіргеназаматтармен (бұданәрі–үміткерлер) әңгімелесу, тағылымдаманың
нәтижелерін қоса алғанда, сондай-ақжарияланған бос лауазымға үміткерлерді бос лауазымға
орналасу үшін резервке орналасу және ауыстыратын, аталған Ереженің 5-тармағында
көрсетілген құжаттарды қарастыратын,алқалы орган болып табылады.
Конкурстық комиссия құжаттарды қабылдау мерзімі аяқталғаннан кейін бес жұмыс күні
ішінде үміткерлердің құжаттарына алдын-ала сараптау жүргізеді. Алдын ала қараудың
нәтижелері бойынша конкурстық комиссия үміткер жарияланған лауазымға қойылатын
талаптарға сәйкес келетінін немесе конкурсқа қатысуға негізсіз бас тартуды шешеді.
Конкурстық комиссия кандидаттардың жеке, моральдық, іскерлік және кәсіби қасиеттерін
бағалап, біліктілік талаптарына және функционалдық міндеттерден босаған бос лауазымға
қою үшін біліктілік талаптарына негізделеді.
Жарияланған лауазымға қойылатын талаптарға сәйкес конкурстық комиссия әңгімелесуге
кандидаттарды қабылдау туралы шешім қабылдайды.
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Әңгімелесуге жіберілген үміткерлер Батыс-Қазақстан облысы, Орал қ., Достық даңғылы, 197
үйде орналасқан Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасының Құқықтық статистика және
арнайы есепке алу комитетінің Батыс-Қазақстан облысы бойынша Басқармасына хабарлама
бергеннен бес жұмыс күні өткеннен кейін жіберіледі.
Кандидаттар туралы хабарлама телефон арқылы, электрондық пошта мекенжайына және
қатысушылардың ұялы телефондарына ақпарат жіберумен жүзеге асырылады.
Конкурсқа қатысушылар мен кандидаттар конкурстық комиссияның шешiмiне уәкiлеттi
органға және оның аумақтық бөлiмшесiне немесе Қазақстан Республикасының заңнамасына
сәйкес сот тәртiбiмен шағым бере алады.

19.06.2018ж.
Қарағанды облысының прокуратурасы, Қарағанды қаласы, Құрылысшылар даңғылы,
28а, индекс 100000 (телефон/факс:35-35-95), бос лауазымға конкурс жариялайды:
Қарағанды облысының прокуратурасы
1. Ақтоғай ауданының прокуратурасының прокуроры C-RGP-5 (1 бірлік);
2. Қарқаралы ауданының прокуратурасының прокуроры C-RGP-5 (1 бірлік);
3. Шет ауданының прокуратурасының прокуроры C-RGP-5 (1 бірлік).
Конкурсқа қатысушыларға біліктілік талаптар: жоғарызаңбілімі бар; денсаулық жағдайы
бойынша құқық қорғау органдарында қызмет өткеруге жарамдылығы; нақты лауазым
бойынша функционалдық міндеттерін атқару үшін қажетті міндетті білімінің, икемінің,
дағдысының болуы.
Еңбек ақы төлеу шарты мен көлемі қолданыстағы заңнамаға сәйкес белгіленеді (айлық
жалақысы 76 235 тенге).
Функционалдық міндеттері: қоғамдық мүдделерді қорғау, үкімдерді орындау
бойынша прокурорлық қадағалауды жүзегеасыру, сотта мемлекеттің мүддесін
білдіру, сонымен қатар мемлекет атынан қылмыстық құдалауды іскеасыру. Негізгі
міндетермен қоса, прокуратураның барлық қызметкерлеріне міндетті болып
табылатын міндеттерді орындау.
Конкурс «Құқық қорғау қызметі туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 7 бабының 2
тармағының және Қазақстан Республикасы Бас прокурорының 2014 жылғы 4 мамырдағы №
40 бұйрығымен бекітілген Қазақстан Республикасының прокуратура органдарында,
ведомстволары мен мекемелерінде лауазымдарға орналасу үшін конкурс пен тағылымдама
өткізу ережесінің (Қазақстан Республикасының нормативтiк құқықтық актiлерiнiң мемлекеттiк
реестрiнде 2014 жылғы 4 шілдеде № 9561 болып тіркелген) негізінде өткізіледі.
Конкурсқа қатысу үшін аталған Ережеде көрсетілген құжаттар осы хабарландыру
жарияланған күннен бастап бес жұмыс күні ішінде Қарағанды қаласы, Құрылысшылар
даңғылы, 28а, индекс 100000 (телефон/факс:35-35-95) мекен-жайы бойынша тапсырылуы
тиіс.
Тапсырылатын құжаттар олардың тізімімен қоса тезтігіндег ішкесалыну қажет.
Конкурсқа қатысуға ниет білдірген азаматтар мынадай құжаттарды тапсырады:
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1)

белгілі нысанаға сәйкес өтініш;

2)

белгілі нысанаға сәйкес сауалнама;

3)
белгілі нысанға сәйкес (тұрғылықты тұратын мекенжайы мен телефонын, оның ішінде
байланыс телефонын көрсете отырып) толтырылған кадр есебі жөніндегі жеке іспарағы;
4)
жақынтуыстарын, оның ішінде бұрынғы ерлі-зайыптарын көрсете отырып, белгілі
нысанаға сәйкес толтырылған қолмен немесе басылып жазылған толық өмірбаяны;
5)
Қазақстан Республикасы азаматының жекебасын куәландыратын құжаттың
нотариалдық куәландырылған көшірмесі;
6)

бiлiмi туралы құжаттардың нотариалдық куәландырылған көшiрмелерi;

7)

еңбек қызметін растайтын құжаттың нотариалдық куәландырылған көшiрмесi;

8)
әскери билеттің немесе әскерге шақыру учаскесiне тiркелгені туралы куәліктің
көшірмесі;
9)

3х4 үлгідегі (2 дана) сурет;

10)
құжаттарды тапсыру сәтінде заңнаманы білуіне тестілеуден өткені туралы шекті
мәннен төмен емес нәтижелері бар қолданыстағы сертификат;
11)
«Сыбайлас жемқорлық қақарсы іс-қимыл туралы» 2015 жылғы 18 қарашадағы
Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес азаматтың және оныңжұбайының (зайыбының)
табыстары мен мүліктері туралы декларацияны тұратын жері бойынша мемлекеттiк кiрiс
органына табыс еткенін растайтын құжаттар;
12)
конкурсқа қатысу үшін құжаттарды өткізу кезінде жарамды, шекті мәннен төмен емес
қолданыстағы заңнаманы білуге арналған компьютерлік тестілеудің нәтижелері;
13)
прокуратура органдарында қызмет өткеруге жарамдылығын анықтау үшін әскеридәрігерлік комиссиялардан медициналық және психофизиологиялық куәландырудан, сондайақ полиграфологиялық зерттеуден өтудің және міндетті арнайы тексеріс қорытындылары;
14)
құқықтық статистика және арнайы есепке алу жөніндегі органдарының соттылығы
жоқтығы, сот тәртібімен соңғы біржылдың ішінде қасақана әкімшілік құқық бұзушылық
жасағаны, сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтары үшін тәртіптік немесе әкімшілік
жауапкершілікке тартылмағаны туралы анықтама;
15)

соңғыжұмыс (оқу) орнынан мінездеме.

Азаматтар бiлiмiне, жұмыс тәжiрибесiне, кәсiби деңгейіне және іскерлік беделіне қатысты
(бiлiктiлiгiн арттыру, ғылыми (академиялық) дәрежелер мен атақтардың берiлуi,
мiнездемелер, ұсынымдар, ғылыми жарияланымдар туралы құжаттардың көшiрмелерi)
қосымша ақпарат береалады.

15.06.2018ж.
Оңтүстік Қазақстан облысының прокуратурасы, Шымкент қаласы,
Тауке хан даңғылы, 97, пошталық индексі 160000, тел.8 (7252) 53-47-42, факс 8
(7252) 53-47-42 бос лауазым орынына конкурс жариялайды:
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C-RGP-5 санатындағы Мақтаарал ауданы прокуратурасының прокуроры (1 бірлік);
C-RGP-5 санатындағы Түлкібас ауданы прокуратурасының прокуроры (1 бірлік);
C-RGP-5 санатындағы Оңтүстік Қазақстан облысының мамандандырылған табиғат
қорғау прокурорының көмекшісі (1 бірлік).
Функционалдық міндеттері: қоғамдық мүддені қорғау бойынша салада, қылмыстық қудалау
саласында, қылмыстық, азаматтық, әкімшілік істер бойынша сот актілерінің және
атқарушылық өндірісінің, жазаның орындалуы және азаматтарды ақтау заңдылығына,
ұсталған, қамауға алынған және қылмыстық жазасын өтеуші тұлғалардың құқықтарының
сақталуына прокурорлық қадағалауды жүзеге асыру, қылмыстық істер бойынша сотта
мемлекеттік айыптауды қолдау, соттарда азаматтық және әкімшілік істерді қарауда қатысу
және басқалар. Негізгі міндеттерден басқа, прокуратура органдарының барлық
қызметкерлері үшін міндетті болып табылатын міндеттерді орындау.
Еңбек ақысының көлемi және шарттары қолданыстағы заңнамаларға сәйкес белгіленеді (ай
сайын 76 274 теңгеден бастап).
Конкурсқа қатысушыларға қойылатын талаптар: білімі – нақты лауазымның функционалдық
бағыттарына сәйкес - жоғары заңгер; құқық қорғау органдарында қызмет атқаруға
денсаулық жағдайының жарамдылығы; нақты лауазым бойынша функционалдық міндеттерін
атқару үшін қажетті білімі мен дағдысының болуы.
Құжаттарды қабылдау - конкурс өткізу туралы хабарламаның соңғы жариялау күнінен бастап
5 жұмыс күні ішінде: Шымкент қаласы Тауке хан даңғылы, 97 (БӨП) мекен-жайында
жүргізіледі.
Конкурсқа қатысуға тілек білдірген азаматтар келесі құжаттарды ұсынады:

1. Нысанға сәйкес өтініш;
2. Нысанға сәйкес сауалнама;
3. Нысан бойынша толтырылған кадр есебі жөніндегі жеке іс парағы (тұрғылықты
тұратын мекен-жайы мен телефонын, оның ішінде байланыс телефонын көрсете
отырып);
4. жақын туыстарын, оның ішінде бұрынғы ерлі-зайыптарын көрсете отырып, нысан
бойынша толтырылған қолмен немесе басылып жазылған толық өмірбаяны;
5. Қазақстан Республикасы азаматының жеке басын куәландыратын құжаттың
нотариалдық куәландырылған көшірмесі;
6. Бiлiмi туралы құжаттардың нотариалдық куәландырылған көшiрмелерi;
7. Еңбек қызметін растайтын құжаттың нотариалдық куәландырылған көшiрмесi;
8. Әскери билеттің немесе әскерге шақыру учаскесiне тiркелгені туралы куәліктің
көшірмесі;
9. 3х4 үлгідегі (2 дана) сурет;
10. «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы» 2015 жылғы 18 қарашадағы
Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес азаматтың және оның жұбайының
(зайыбының) табыстары мен мүліктері туралы декларацияны тұратын жері бойынша
мемлекеттiк кiрiс органына табыс еткенін растайтын құжаттар;
11. конкурсқа қатысу үшін құжаттарды өткізу кезінде жарамды, шекті мәннен төмен емес
қолданыстағы заңнаманы білуге арналған компьютерлік тестілеудің нәтижелері;
12. Прокуратура органдарында қызмет өткеруге жарамдылығын анықтау үшін әскеридәрігерлік комиссиялардан медициналық және психофизиологиялық куәландырудан,
сондай-ақ полиграфологиялық зерттеуден өтудің және міндетті арнайы тексеріс
қорытындылары;
13. Құқықтық статистика және арнайы есепке алу жөніндегі органдарының соттылығы
жоқтығы, сот тәртібімен соңғы бір жылдың ішінде қасақана әкімшілік құқық
Page 29 of 93

Бас прокуратура органы қызметкері лауазымдарына орналасуға конкурс
Published on The General prosecutor's office of the Republic of Kazakhstan (http://prokuror.gov.kz)
бұзушылық жасағаны, сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтары үшін тәртіптік
немесе әкімшілік жауапкершілікке тартылмағаны туралы анықтама;
14. Соңғы жұмыс (оқу) орнынан мінездеме.
Азаматтар бiлiмiне, жұмыс тәжiрибесiне, кәсiби деңгейіне және іскерлік беделіне қатысты
(бiлiктiлiгiн арттыру, ғылыми (академиялық) дәрежелер мен атақтардың берiлуi,
мiнездемелер, ұсынымдар, ғылыми жарияланымдар туралы құжаттардың көшiрмелерi)
қосымша ақпарат бере алады.

13.06.2018ж.
Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасының жанындағы Құқық қорғау органдары
академиясы (анықтама телефоны: 8 (71651) 68-0-79, 68-0-33, e-mail: 7171493@prokuror.kz,
Ақмола облысы, Целиноград ауданы, Қосшы ауылы, Республика көшесі, 16-үй, бос лауазымға
орналасуға конкурс жариялайды.
1. Құқық қорғау органдары академиясы Аппаратының Ұйымдастыру-бақылау
басқармасы бойынша ректордың көмекшісі, С-AGP-5 санаты, 1 бірлік.
Еңбек сіңірген жылдарына қарай лауазымдық жалақысы - 199 268 теңгеден 268 994 теңге
дейін.
Функционалдық міндеттері: Академияның қызметін қамту мәселелері бойынша БАҚ
мониторингілеуді күнсайын жүзеге асырады, оның нәтижесі туралы Академия ректорына
баяндайды; Академия қызметіндегі жағымсыз фактілер туралы мақалаларды анықтау үшін
БАҚ жүйелі мониторинг жүргізеді, Академия тарапынан оларға тиісті және уақтылы жауап
беруді қамтамасыз етеді; саяси және әлеуметтік-экономикалық жағдайлар бойынша,
Академия қызметі және құқық қорғау органдарындағы жалпы жағдай бойынша БАҚ
дайджестін дайындайды; Академияның ресми іс-шараларына журналистерді
аккредитациялауға және хабарландыруға ұсынады; құқықтық актілер, соның ішінде
Академия қызметіне қатысты актілер жобаларының әзірленуіне қатысады; баспасөзконференцияларын, брифингтер және басқа да ақпараттық іс-шараларды өткізуді
қамтамасыз етеді және оларға қатысады; Академияның құқық түсіндіру туралы
статистикалық есебінің құрылуын қамтамасыз етеді; жетекшілік ететін мәселелер бойынша
келіп түскен аналитикалық материалдарды зерделеуді, өңдеуді және бақылауды жүзеге
асырады, олар бойынша басқарушылық шешім қабылдау үшін басшылыққа тиісті
ұсыныстарды әзірлейді; жетекшілік ететін мәселелері бойынша Академия ректорының
қатысуымен өтетін, соның ішінде Қазақстан Республикасының Президент Әкімшілігі, Бас
прокуратура, басқа мемлекеттік органдар, сондай-ақ Қазақстан Республикасының Президенті
және Үкіметі жанындағы консультативтік-кеңесші органдар өткізетін әртүрлі іс-шараларға
материалдар дайындауды қамтамасыз етеді; Академия басшылығының өзге де
тапсырмаларын орындайды.
Конкурсқа қатысушыларға қойылатын талаптар:
жоғары, нақты лауазымның функционалдық бағыттарына сәйкес келетін; денсаулық
жағдайы бойынша құқық қорғау органдарында қызмет өткеруге жарамдылығы; нақты
лауазым бойынша функционалдық міндеттерін атқару үшін қажетті міндетті білімінің,
икемінің және дағдысының болуы.
Еңбек тәжірибесі мына талаптардың біреуіне сәйкес келуі қажет:
1) прокуратура органдарында алты жылдан кем емес, оның ішінде басшы лауазымдарда алты
айдан кем емес немесе осыған тең немесе келесі төменгі санаттағы лауазымдарда бір
жылдан кем емес қызмет өтілінің,
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2) не құқық қорғау органдарының лауазымдарында сегіз жылдан кем емес, оның ішінде
басшы лауазымдарда екі жылдан кем емес қызмет өтілінің,
3) не мемлекеттік қызметте тоғыз жылдан кем емес, оның ішінде басшы лауазымдарда үш
жылдан кем емес өтілінің,
4) не осы санаттағы нақты лауазымның функционалдық бағыттарына сәйкес келетін
салаларда он жылдан кем емес, оның ішінде басшы лауазымдарда төрт жылдан кем емес
немесе келесі төменгі санаттағы лауазымдарда бес жылдан кем емес жұмыс өтілінің болуы.
Конкурсқа қатысу үшін мынадай құжаттар тапсырылады:
1) белгіленген нысандағы өтініш;
2) белгіленген нысандағы сауалнама;
3) нысан бойынша (тұрғылықты тұратын мекенжайы мен телефонын, оның ішінде байланыс
телефонын көрсете отырып) толтырылған кадр есебі жөніндегі жеке іс парағы заполненный;
4) жақын туыстарын, оның ішінде бұрынғы ерлі-зайыптарын көрсете отырып, нысан бойынша
толтырылған қолмен немесе басылып жазылған толық өмірбаяны;
5) Қазақстан Республикасы азаматының жеке басын куәландыратын құжаттың нотариалдық
куәландырылған көшірмесі;
6) бiлiмi туралы құжаттардың нотариалдық куәландырылған көшiрмелерi;
7) еңбек қызметін растайтын құжаттың нотариалдық куәландырылған көшiрмесi;
8) әскери билеттің немесе әскерге шақыру учаскесiне тiркелгені туралы куәліктің көшірмесі;
9) 3х4 үлгідегі (2 дана) сурет;
10) «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы» 2015 жылғы
18 қарашадағы
Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес азаматтың және оның жұбайының (зайыбының)
табыстары мен мүліктері туралы декларацияны тұратын жері бойынша мемлекеттiк кiрiс
органына табыс еткенін растайтын құжаттар;
11) конкурсқа қатысу үшін құжаттарды өткізу кезінде жарамды, шекті мәннен төмен емес
қолданыстағы заңнаманы білуге арналған компьютерлік тестілеудің нәтижелері.
12) прокуратура органдарында қызмет өткеруге жарамдылығын анықтау үшін әскеридәрігерлік комиссиялардан медициналық және психофизиологиялық куәландырудан, сондайақ полиграфологиялық зерттеуден өтудің және міндетті арнайы тексеріс қорытындылары;
13) құқықтық статистика және арнайы есепке алу жөніндегі органдарының соттылығы
жоқтығы, сот тәртібімен соңғы бір жылдың ішінде қасақана әкімшілік құқық бұзушылық
жасағаны, сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтары үшін тәртіптік немесе әкімшілік
жауапкершілікке тартылмағаны туралы анықтама;
14) соңғы жұмыс (оқу) орнынан мінездеме.
Азаматтар өзінің біліміне, жұмыс тәжірибесіне, кәсіби деңгейіне және іскерлік қабілетіне
қатысты (біліктілігін арттыру туралы, ғылыми (академиялық) дәреже мен атақтар беру
туралы құжаттардың, мінездеменің, ұсыныстардың, ғылыми мақалалардың көшірмелері)
қосымша ақпараттарды тапсыра алады.
Құжаттар конкурс өткізу туралы соңғы хабарландыру жарияланған күннен бастап 5 жұмыс
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күні ішінде Ақмола облысы, Целиноград ауданы, Қосшы ауылы, Республика көшесі, 16-үй
мекенжайы бойынша тапсырылуы керек.

Қазақстан Республикасы
Бас прокуратурасының жанындағы
Құқық қорғау органдары академиясы

07.06.2018ж.
«Ақтөбе облысының прокуратурасы» ММ, бос лауазымға орналасуға конкурс
жариялайды:

1. Ақтөбе облысы Мұғалжар аудандық прокуратурасының прокуроры (С-RGP-5 санаты) –
1 бірлік;
2. Ақтөбе облысы Шалқар аудандық прокуратурасының прокуроры (С-RGP-5 санаты) – 1
бірлік.
3. Ақтөбе облысы Хромтау аудандық прокуратурасының прокуроры (С-RGP-5 санаты) – 1
бірлік (уақытша негізгі қызметкердің жүктілігі мен босануы және бала күтімі бойынша
демалыста болған кезеңінде).
Лауазымдық айлық еңбекақысы мемлекеттік қызмет өтіліне қатысты 76 274 теңгеден 103 174
теңгеге дейін.
Атқарымдық міндеттер: қылмыстық қудалау және қоғамдық мүдделерді қорғау,
қылмыстық, азаматтық және әкімшілік істер бойынша сот актілерінің және атқару
өндірістерінің, жазалардың және азаматтарды оңалтудың орындалуына, ұсталған, күзетпен
қамауға алынған және қылмыстық жазасын өтеп жатқан тұлғалардың құқықтарының
сақталуына прокурорлық қадағалауды жүзеге асыру, қылмыстық істер бойынша соттарда
мемлекеттік айыптауға қолдау көрсету, соттарда азаматтық және әкімшілік істерді қарау
кезінде қатысу және басқалары.Негізгі міндеттерімен қоса, прокуратура органдарының
барлық қызметкерлеріне міндетті болып табылатын атқарымдық міндеттерді орындау.
Конкурсқа қатысушыларға қойылатын талаптар:
- нақты лауазымның атқарымдық міндеттерінің бағыттарына сәйкес салада жоғары заңгерлік
білім;
- денсаулық жағдайы бойынша құқық қорғау органдарында қызмет өткеруге жарамдылығы;
- нақты лауазымның атқарымдық міндеттерін орындау үшін қажетті міндетті білімі, икемдағдылары.
Конкурс Қазақстан Республикасы Бас Прокурорының 04.05.2014 жылғы №40 бұйрығымен
бекітілген, Қазақстан Республикасының прокуратура органдарында, ведомстволары мен
мекемелерінде лауазымдарға орналасу үшін конкурс пен тағылымдама өткізу Ережесі
негізінде өткізіледі (бұдан әрі - Ереже).
Конкурсқа қатысуға ниет білдірген азаматтар келесідей құжаттарды тапсырады:
1) осы Ережеге 2-қосымшаға сәйкес нысандағы өтініш;
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2) осы Ережеге 3-қосымшаға сәйкес нысандағы сауалнама;
3) осы Ережеге 4-қосымшаға сәйкес нысан бойынша (тұрғылықты тұратын мекенжайы мен
телефонын, оның ішінде байланыс телефонын көрсете отырып) толтырылған кадр есебі
жөніндегі жеке іс парағы;
4) жақын туыстарын, оның ішінде бұрынғы ерлі-зайыптарын көрсете отырып, осы Ережеге
5-қосымшаға сәйкес нысан бойынша толтырылған қолмен және басылып жазылған толық
өмірбаяны;
5) Қазақстан Республикасы азаматының жеке басын куәландыратын құжаттың
нотариалдық куәландырылған көшірмесі;
6) бiлiмi туралы құжаттардың нотариалдық куәландырылған көшiрмелерi;
7) еңбек қызметін растайтын құжаттың нотариалдық куәландырылған көшiрмесi;
8) әскери билеттің немесе әскерге шақыру учаскесiне тiркелгені туралы куәліктің
көшірмесі;
9) 3х4 үлгідегі (3 дана) сурет;
10) «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы» 2015 жылғы 18 қарашадағы
Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес азаматтың және оның жұбайының (зайыбының)
табыстары мен мүліктері туралы декларацияны тұратын жері бойынша мемлекеттiк кiрiс
органына табыс еткенін растайтын құжаттар;
11) конкурсқа қатысу үшін құжаттарды өткізу кезінде жарамды, шекті мәннен төмен емес
қолданыстағы заңнаманы білуге арналған компьютерлік тестілеудің нәтижелері;
12) прокуратура органдарында қызмет өткеруге жарамдылығын анықтау үшін әскеридәрігерлік комиссиялардан медициналық және психофизиологиялық куәландырудан, сондайақ полиграфологиялық зерттеуден өтудің және міндетті арнайы тексеріс қорытындылары;
13) құқықтық статистика және арнайы есепке алу жөніндегі органдарының соттылығы
жоқтығы, сот тәртібімен соңғы бір жылдың ішінде қасақана әкімшілік құқық бұзушылық
жасағаны, сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтары үшін тәртіптік немесе әкімшілік
жауапкершілікке тартылмағаны туралы анықтама;
14) соңғы жұмыс (оқу) орнынан мінездеме.
Азаматтар бiлiмiне, жұмыс тәжiрибесiне, кәсiби деңгейіне және іскерлік беделіне қатысты
(бiлiктiлiгiн арттыру, ғылыми (академиялық) дәрежелер мен атақтардың берiлуi,
мiнездемелер, ұсынымдар, ғылыми жарияланымдар туралы құжаттардың көшiрмелерi)
қосымша ақпарат бере алады.
Көрсетілген құжаттардың біреуінің болмауы оларды қараудан бас тарту үшін негіз болып
табылады.
Конкурсқа қатысу үшін қажетті құжаттар конкурс өткiзу туралы хабарландыру соңғы
жарияланған күнінен бастап 5 жұмыс күні ішінде келесі мекен-жай бойынша қабылданады:
Ақтөбе қаласы, Ө. Сеитов к. 6, анықтама үшін телефон: 8(7132) 90-14-58,
e-mail: 7132381@prokuror.kz.
Әңгімелесуге жіберілген кандидаттар, оларды әңгімелесуге жіберу туралы хабарланған
күннен бастап үш жұмыс күні ішінде «Ақтөбе облысының прокуратурасы» ММ өтеді.
Азаматтар конкурсқа қатысу шығындарын (әңгімелесу өтетін жерге келу және қайту, тұратын
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жер жалдау, байланыс қызметінің барлық түрлерін пайдалану) өздерінің жеке қаражаттары
есебінен жүргізеді.

Үміткерлердің тағылымдамадан өту нәтижелері бойынша
конкурс Комиссиясының қорытынды отырысының
Хаттамасынан үзінді

Ақтөбе қаласы

№3

25 мамыр 2018 жыл

КҮН ТӘРТІБІ:
Ақтөбе облысы Темір аудандық прокуратурасының прокуроры (С-RGP-5 санаты) – 1
бірлік бос лауазым орынына үміткерлердің тағылымдамадан өту нәтижелерін
талқылау.
Қорытынды отырыс өткізу қорытындысы бойынша, Қазақстан Республикасы Бас
Прокурорының 04.05.2014 жылғы № 40 бұйрығымен бекітілген «Қазақстан Республикасының
прокуратура органдарында, ведомстволары мен мекемелерінде лауазымдарға орналасу үшін
конкурс пен тағылымдама өткізу Ережесінің 35 т. басшылыққа алып, Ақтөбе облысы
прокуратурасының конкурстық Комиссиясы, ШЕШІІМ ЕТТІ:
1. Лауазымға тағайындау үшін ұсынуды:
- Темір аудандық прокуратурасының прокурорына Макаев Асхат Аскаровичті;
2. С-RGP-5 санаты бойынша бос лауазымға орналасу үшін Ақтөбе облысы прокуратура
органдарының резервіне енгізуді: Ануарбеков Абзал Сабыржанұлын, Жармешов
Меиржан Бисембаевичті, Байжанова Салтанат Мұратқызын.
3. Лауазымға тағайындау үшін және резервке енгізуге бас тартуды: Байдышев Кайсар
Дидаровичті.
4. Конкурстық комиссияның шешімі шыққан күннен бастап бес жұмыс күнінен кешіктірілмей
тағайындау және резервке енгізу туралы бұйрық жобасын әзірлеуді.
5. Жарияланған бос лауазымдарға тағайындалуға, сондай-ақ бос лауазымдарға
орналастыру резервіне енгізуге ұсынылған кандидаттардың тізімін конкурстық комиссияның
қорытынды отырысы өткізілгеннен кейін бес жұмыс күні ішінде облыс прокуратурасының
ақпараттық стендіне және Веб-сайтына орналастыруды.
6. Конкурстық комиссияның қабылдаған шешімі туралы кандидаттарға оның қорытынды
отырысы болған күннен бастап үш жұмыс күні ішінде хабарлауды.
7. Шешімді орындауды комиссия хатшысы облыс прокуратурасы Аппаратының кадрлық
дамыту тобының басшысы Ж.З. Утарбаеваға жүктеуді.
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Төраға:

А. Майлыбаев

Хатшы:

Ж. Утарбаева

05.06.2018ж.
Атырау облысы прокуратурасы бос лауазымдарға орналасу үшін конкурс
жариялайды.
Конкурс откізілетін орын: Атырау қаласы, Молдағұлова көшесі 245, анықтама телефоны 8
(7122) 27-08-01. Электрондық мекен-жайы: 7122380@prokuror.kz Почталық мекен-жайы:
060011.
Бос лауазымдардың атауы (санаты - C-RGP-5) :

Атырау қаласы прокуратурасының бөлім прокуроры (санаты - C-RGP-5) – 1
бірлік;
Құрманғазы ауданы прокуратурасының прокуроры (санаты - C-RGP-5) – 1 бірлік;
Лауазымдық жалақысы мемлекеттік қызметтегі еңбек өтіліне байланысты 76 274 теңгеден
103 174 теңгеге дейін.
Атқарымдық міндеттер: қылмыстық қудалау және қоғамдық мүдделерді қорғау,
қылмыстық, азаматтық және әкімшілік істер бойынша сот актілерінің және атқару
өндірістерінің, жазалардың және азаматтарды оңалтудың орындалуына, ұсталған, күзетпен
қамауға алынған және қылмыстық жазасын өтеп жатқан тұлғалардың құқықтарының
сақталуына прокурорлық қадағалауды жүзеге асыру, қылмыстық істер бойынша соттарда
мемлекеттік айыптауға қолдау көрсету, соттарда азаматтық және әкімшілік істерді қарау
кезінде қатысу және басқалары.Негізгі міндеттерімен қоса, прокуратура органдарының
барлық қызметкерлеріне міндетті болып табылатын атқарымдық міндеттерді орындау.
Конкурсқа қатысушыларға қойылатын талаптар:
- нақты лауазымның атқарымдық міндеттерінің бағыттарына сәйкес салада жоғары заңгерлік
білім;
- денсаулық жағдайы бойынша құқық қорғау органдарында қызмет өткеруге жарамдылығы;
- нақты лауазымның атқарымдық міндеттерін орындау үшін қажетті міндетті білімі, икемдағдылары.
Конкурс Қазақстан Республикасы Бас Прокурорының 04.05.2014 жылғы №40 бұйрығымен
бекітілген, Қазақстан Республикасының прокуратура органдарында, ведомстволары мен
мекемелерінде лауазымдарға орналасу үшін конкурс пен тағылымдама өткізу Ережесі
негізінде өткізіледі (бұдан әрі - Ереже).
Конкурсқа қатысуға ниет білдірген азаматтар келесідей құжаттарды тапсырады:
1) осы Ережеге 2-қосымшаға сәйкес нысандағы өтініш;
2) осы Ережеге 3-қосымшаға сәйкес нысандағы сауалнама;
3) осы Ережеге 4-қосымшаға сәйкес нысан бойынша (тұрғылықты тұратын мекенжайы мен
телефонын, оның ішінде байланыс телефонын көрсете отырып) толтырылған кадр есебі
жөніндегі жеке іс парағы;
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4) жақын туыстарын, оның ішінде бұрынғы ерлі-зайыптарын көрсете отырып, осы Ережеге
5-қосымшаға сәйкес нысан бойынша толтырылған қолмен және басылып жазылған толық
өмірбаяны;
5) Қазақстан Республикасы азаматының жеке басын куәландыратын құжаттың нотариалдық
куәландырылған көшірмесі;
6) бiлiмi туралы құжаттардың нотариалдық куәландырылған көшiрмелерi;
7) еңбек қызметін растайтын құжаттың нотариалдық куәландырылған көшiрмесi;
8) әскери билеттің немесе әскерге шақыру учаскесiне тiркелгені туралы куәліктің көшірмесі;
9) 3х4 үлгідегі (3 дана) сурет;
10) «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы» 2015 жылғы 18 қарашадағы Қазақстан
Республикасының Заңына сәйкес азаматтың және оның жұбайының (зайыбының) табыстары
мен мүліктері туралы декларацияны тұратын жері бойынша мемлекеттiк кiрiс органына табыс
еткенін растайтын құжаттар;
11) конкурсқа қатысу үшін құжаттарды өткізу кезінде жарамды, шекті мәннен төмен емес
қолданыстағы заңнаманы білуге арналған компьютерлік тестілеудің нәтижелері;
12) прокуратура органдарында қызмет өткеруге жарамдылығын анықтау үшін әскеридәрігерлік комиссиялардан медициналық және психофизиологиялық куәландырудан, сондайақ полиграфологиялық зерттеуден өтудің және міндетті арнайы тексеріс қорытындылары;
13) құқықтық статистика және арнайы есепке алу жөніндегі органдарының соттылығы
жоқтығы, сот тәртібімен соңғы бір жылдың ішінде қасақана әкімшілік құқық бұзушылық
жасағаны, сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтары үшін тәртіптік немесе әкімшілік
жауапкершілікке тартылмағаны туралы анықтама;
14) соңғы жұмыс (оқу) орнынан мінездеме.
Азаматтар бiлiмiне, жұмыс тәжiрибесiне, кәсiби деңгейіне және іскерлік беделіне қатысты
(бiлiктiлiгiн арттыру, ғылыми (академиялық) дәрежелер мен атақтардың берiлуi,
мiнездемелер, ұсынымдар, ғылыми жарияланымдар туралы құжаттардың көшiрмелерi)
қосымша ақпарат бере алады.

05.06.2018 ж.
Бос лауазымдарға конкурс жарияланады
Солтүстік Қазақстан облысының прокуратурасы, Петропавл қаласы, Қазақстан
Конституциясы,15, индекс 150000 (анықтама үшін телефон 8(7152)46-14-87,
эл. 7152382@prokuror.kz бос лауазымға конкурс жариялайды:

1. Ғабит Мүсірепов атындағы ауданының прокуратурасының прокуроры C-RGP-5 (1 бірлік);
2. Петропавл қаласы прокуратурасының прокуроры C-RGP-5 (1 бірлік);
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Конкурсқа қатысушыларға қойылатын біліктілік талаптары: жоғары заң білімі бар; денсаулық
жағдайы бойынша құқық қорғау органдарында қызмет өткеруге жарамдылығы; нақты
лауазым бойынша функционалдық міндеттерін атқару үшін қажетті міндетті білімінің,
икемінің, дағдысының болуы.
Еңбекақы төлеу шарты мен көлемі қолданыстағы заңнамаға сәйкес белгіленеді (лауазымдық
жалақысы мемлекеттік қызметтегі өтіліне байланысты 76 274 теңгеден 103 174 теңгеге
дейін).
Функционалдық міндеттері: қылмыстық қудалауды жүзеге асыру; қоғамның мүдделерін
қорғау; үкімдердің орындалуын қадағалау. Негізгі міндеттерімен қоса, прокуратураның
барлық қызметкерлері үшін міндетті болып табылатын міндеттерді орындайды.
Конкурс Қазақстан Республикасы «Құқық қорғау қызметі туралы» Заңының 7 бабының 2
тармағының және Қазақстан Республикасы Бас прокурорының 2014 жылғы 4 мамырдағы №
40 бұйрығымен бекітілген Қазақстан Республикасының прокуратура органдарында,
ведомстволары мен мекемелерінде лауазымдарға орналасу үшін конкурс пен тағылымдама
өткізу ережесінің (Қазақстан Республикасының нормативтiк құқықтық актiлерiнiң мемлекеттiк
реестрiнде 2014 жылғы 4 шілдеде № 9561 болып тіркелген) негізінде өткізіледі.
Конкурсқа қатысу үшін аталған Ережеде көрсетілген құжаттар осы хабарландыру
жарияланған күннен бастап бес жұмыс күні ішінде Петропавл қаласы, Қазақстан
Конституциясы,15 мекенжайы бойынша тапсырылуы тиіс.
Конкурсқа қатысуға ниет білдірген азаматтар мынадай құжаттарды тапсырады:
1) Ереженің 2 қосымшасына сәйкес өтініш;
2) Ереженің 3 қосымшасына сәйкес сауалнама;
3) белгілі нысанға сәйкес (тұрғылықты тұратын мекенжайы мен телефонын, оның ішінде
байланыс телефонын көрсете отырып) толтырылған кадр есебі жөніндегі жеке іс парағы;
4) Ереженің 5 қосымшасына сәйкес жақын туыстарын, оның ішінде бұрынғы ерлі-зайыптарын
көрсете отырып, белгілі нысанаға сәйкес қолмен толтырылған немесе басылып жазылған
толық өмірбаяны;
5) Қазақстан Республикасы жеке басының азаматтығын куәландыратын құжаттың
нотариалдық куәландырылған көшірмесі;
6) бiлiмi туралы құжаттардың нотариалдық куәландырылған көшiрмелерi;
7) еңбек қызметін растайтын құжаттың нотариалдық куәландырылған көшiрмесi;
8) әскери билеттің немесе әскерге шақыру учаскесiне тiркелгені туралы куәліктің көшірмесі;
9) 3х4 үлгідегі (2 дана) фотосурет;
10) Қазақстан Республикасының 2015 жылғы 18 қарашадағы «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы
іс-қимыл туралы» Заңына сәйкес, азаматтың және оның жұбайының (зайыбының) табыстары
мен мүліктері туралы декларацияны тұратын жері бойынша мемлекеттiк кiрiс органына табыс
еткенін растайтын құжаттар;
11) конкурсқа қатысу үшін құжаттарды өткізу кезінде жарамды, шекті мәннен төмен емес
қолданыстағы заңнаманы білуге арналған компьютерлік тестілеудің нәтижелері;
12) прокуратура органдарында қызмет өткеруге жарамдылығын анықтау үшін әскеридәрігерлік комиссиялардан медициналық және психофизиологиялық куәландырудан, сондайPage 37 of 93
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ақ полиграфологиялық зерттеуден өтудің және міндетті арнайы тексеріс қорытындылары;
13) құқықтық статистика және арнайы есепке алу жөніндегі органдарының соттылығы
жоқтығы, сот тәртібімен соңғы бір жылдың ішінде қасақана әкімшілік құқық бұзушылық
жасағаны, сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтары үшін тәртіптік немесе әкімшілік
жауапкершілікке тартылмағаны туралы анықтама;
14) соңғы жұмыс (оқу) орнынан мінездеме.
Азаматтар бiлiмiне, жұмыс тәжiрибесiне, кәсiби деңгейіне және іскерлік беделіне қатысты
(бiлiктiлiгiн арттыру, ғылыми (академиялық) дәрежелер мен атақтардың берiлуi,
мiнездемелер, ұсынымдар, ғылыми жарияланымдар туралы құжаттардың көшiрмелерi)
қосымша ақпарат бере алады.

Солтүстік Қазақстан облысы прокуратурасының кадрларды
дамыту тобы

05.06.2018ж.

Бос қызмет орнына конкурс өткізу туралы
Хабарландыру

Жамбыл облысытық прокуратурасы, 080000, Тараз қаласы, М.Х.Дулати көшесі, 23; тел:8
(7262) 45-29-41; факс: 8 (7262) 45-29-41, эл.адрес: 7262122@prokuror.kz бос қызмет орнына
конкурс өткізуді жариялайды Тараз қаласы прокуратурасының бөлім прокуроры, Жуалы
ауданы прокуратурасының прокуроры және Т.Рысқұлов ауданы прокуратурасының
прокуроры.
Бос қызмет орын:

Тараз қаласы прокуратурасының бөлім прокуроры (бір орын).
Жуалы ауданы прокуратурасының прокуроры (бір орын).
Т.Рысқұлов ауданы прокуратурасының прокуроры (бір орын).
Функционалдық міндеті:

негізгі функционалдық міндеті - Республика аумағында заңдардың, Қазақстан
Республикасы Президентi Жарлықтарының және өзге нормативтiк құқықтық актiлердiң
дәл және бiрыңғай қолданылуына, жедел-iздестiру қызметiнiң, анықтама мен
тергеудiң, әкiмшiлiк және атқарушылық iстер жүргiзудiң заңдылығына жоғары
қадағалауды жүзеге асырады, кез келген заңдылық бұзушылықты анықтау және жою
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жөнiнде шаралар қолданады, Республиканың Конституциясы мен заңдарына қайшы
келетiн заңдар мен өзге де құқықтық актiлерге наразылық жасайды, сотта
мемлекеттiң мүддесiн бiлдiредi, сондай-ақ заңда белгiленген жағдайларда тәртiп пен
шекте қылмыстық қудалауды жүзеге асырады.
Еңбекке ақы төлеу Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына тиісті
жүргізіледі.
Біліктілік талаптары:
- жоғарғы білім;
- юриспруденциялық мамандық.
-тестілеу бағдарламасына сәйкес, нормативтік-құқықтық актілерін және Қазақстан
Республикасының заңдарын білу.
Құжаттарды қабылдау, Тараз қаласы, М.Х.Дулати көшесі, 23, Жамбыл облысы
прокуратурасы Аппаратының кадрлық дамыту тобына, соңғы жариялымнан соң 5 жұмыс
күні ішінде.
Конкурсқа қатысу үшін қажетті құжаттар тізімі:

арыз;
сауалдама;
кадр есебі жөніндегі іс парағы (нақты тұрғылықты мекен жай мен байланыс
телефондарын көрсету);
жақын туыстары, оның ішінде бұрынғы жұбайы, жете көрсетілген, баспа түрде өз
қолымен жазылған өмірбаян;
жеке сәйкестендіру нөмірі көрсетілген, Қазақстан Республикасының азаматы екендігін
дәлелдейтін жеке куәліктің көшірмесі;
нотариалды куәландырылған жоғарғы білім туралы құжаттың көшірмесі;
нотариалды куәландырылған (қолма-қол), еңбек қызметін дәлелдейтін құжаттың
көшірмесі;
әскери билеттің немесе әскери қызметке қатысы бар құжаттың көшірмесі;
соңғы жұмыс орнынан (оқудан) мінездеме және түйін;
3х4 сурет(2 дана);
Қазақстан Республикасының 1998 жылы 2-шілдедегі «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы ісқимыл» туралы Заңына сәйкес мүліктік және азамат пен оның жұбайының салық
органдарына табысы жөніндегі декларациясының құжаттары;
азаматтар білімі, жұмыс тәжірибесі, кәсіби деңгейі және іскерлік беделі жөнінде
қосымша мәлімет бере алады (біліктілікті арттыру ғылыми дәрежесі жөніндегі
құжаттардың, мінездеменің, ұсынымның, ғылыми жариялымдардың көшірмелері).

Жамбыл облысы прокуратурасы
Аппаратының кадрлық дамыту тобы
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04.06.2018ж.
Шығыс Қазақстан облысының прокуратурасы Өскемен қаласы, Пермитин көшесі, 21
почталық индексі 0700046, анықтама үшін телефон - факс 8 (7232) 24 18 34, бос
лауазымды орындарға байқау жариялайды:
Өскемен қаласы прокуратурасының бөлім прокуроры C-RGP-5 (1 бірлік)
Семей қаласы прокуратурасының бөлім прокуроры C-RGP-5 (1 бірлік)
Зырян ауданы прокуратурасының прокуроры C-RGP-5 (1 бірлік)
Функционалдық міндеттер: қоғамдық мүдделерді қорғау, қылмыстық қудалау, үкімдерді
орындау, атқарушылық өндіріс, соттарда қылмыстық, азаматтық, әкімшілік істер бойынша
мемлекет мүдделерін қорғау заңдылығына прокурорлық қадағалау. Негізгі міндеттерден
басқа, прокуратура органдарының барлық қызметкерлеріне міндетті функцияларды орындау.
Еңбек ақы төлеу шарты мен көлемі қолданыстағы заңнамаға сәйкес белгіленеді (айлық
жалақысы 76 235 теңге).
Конкурсқа қатысушыларға біліктілік талаптар: жоғары заң білімі бар, денсаулық
жағдайы бойынша құқық қорғау органдарында қызмет өткеруге жарамдылығы; нақты
лауазымы бойынша функционалды міндеттерін атқару үшін қажетті міндетті білімінің,
икемінің, дағдысының болуы.
Құжаттарды қабылдау мерзімі конкурсты өткізу туралы хабарламаның соңғы жарияланған
күнінен бастап 5 күн жұмыс күні ішінде Өскемен қаласы, Пермитин көшесі, 21 үй, 301
кабинетте жүзеге асырылады.
Конкурсқа қатысуға ниет білдірген азаматтар мынадай құжаттарды тапсырады:
1) белгілі нысанаға сәйкес өтініш;
2) белгілі нысанаға сәйкес сауалнама;
3) белгілі нысанға сәйкес (тұрғылықты тұратын мекенжайы мен телефонын, оның ішінде
байланыс телефонын көрсете отырып) толтырылған кадр есебі жөніндегі жеке іс парағы;
4) жақын туыстарын, оның ішінде бұрынғы ерлі-зайыптарын көрсете отырып, белгілі нысанаға
сәйкес толтырылған қолмен немесе басылып жазылған толық өмірбаяны;
5) Қазақстан Республикасы азаматының жеке басын куәландыратын құжаттың нотариалдық
куәландырылған көшірмесі;
6) бiлiмi туралы құжаттардың нотариалдық куәландырылған көшiрмелерi;
7) еңбек қызметін растайтын құжаттың нотариалдық куәландырылған көшiрмесi;
8) әскери билеттің немесе әскерге шақыру учаскесiне тiркелгені туралы куәліктің көшірмесі;
9) 3х4 үлгідегі (3 дана) фотосурет;
10) құжаттарды тапсыру сәтінде заңнаманы білуіне тестілеуден өткені туралы шекті мәннен
төмен емес нәтижелері бар қолданыстағы сертификат;
11) «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы» 2015 жылғы 18 қарашадағы Қазақстан
Республикасының Заңына сәйкес азаматтың және оның жұбайының (зайыбының) табыстары
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мен мүліктері туралы декларацияны тұратын жері бойынша мемлекеттiк кiрiс органына табыс
еткенін растайтын құжаттар;
12) конкурсқа қатысу үшін құжаттарды өткізу кезінде жарамды, шекті мәннен төмен емес
қолданыстағы заңнаманы білуге арналған компьютерлік тестілеудің нәтижелері;
13) прокуратура органдарында қызмет өткеруге жарамдылығын анықтау үшін әскеридәрігерлік комиссиялардан медициналық және психофизиологиялық куәландырудан, сондайақ полиграфологиялық зерттеуден өтудің және міндетті арнайы тексеріс қорытындылары;
14) құқықтық статистика және арнайы есепке алу жөніндегі органдарының соттылығы
жоқтығы, сот тәртібімен соңғы бір жылдың ішінде қасақана әкімшілік құқық бұзушылық
жасағаны, сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтары үшін тәртіптік немесе әкімшілік
жауапкершілікке тартылмағаны туралы анықтама;
15) соңғы жұмыс (оқу) орнынан мінездеме.
Азаматтар бiлiмiне, жұмыс тәжiрибесiне, кәсiби деңгейіне және іскерлік беделіне қатысты
(бiлiктiлiгiн арттыру, ғылыми (академиялық) дәрежелер мен атақтардың берiлуi,
мiнездемелер, ұсынымдар, ғылыми жарияланымдар

Шығыс Қазақстан облысының прокуратурасы

Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасының құқықтық статистика және арнайы
есепке алу жөніндегі Комитетінің Шығыс-Қазақстан облысы бойынша Басқармасы
(Өскемен қ., Увалиев көшесі 4, тел: 8-7232-61-40-55, 87778497000, 7237160@kgp.kz)
келесі 2 бос қызмет орны бойынша сайыс жариялайды:
1) Қылмыстық саладағы құқықтық ақпаратты қалыптастыру бөлімінің прокуроры – 1
бірлік;
2) Азаматық және әкімшілік салаларындағы құқықтық ақпаратты қалыптастыру
бөлімінің прокуроры – 1 бірлік;
Қызметтік міндеттері: құқықтық статистика және арнайы есепке алу саласында прокурорлық
қадағалауды жүзеге асыру. Негізгі міндеттерінен басқа, прокуратура органдарының барлық
қызметкерлеріне міндетті болып табылатын атқаратын қызметтерді орындау.
Конкурсқа қатысушыларға қойылатын талаптар: атқаратын міндеттерге сәйкес, нақты
лауазымға бағытталған жоғарғы кәсіби білімі; құқық қорғау органдары қызметіне өтуіне
денсаулық жағдайы жағынан жарамдығы; нақты қызмет бойынша атқаратын міндеттерді
орындау үшін міндетті білімі, ғылыми шеберлігі бар болуы қажет.
Еңбек жалақысы 87 125 теңгеден 117 862 теңгеге дейін.
Сайысқа қатысу үшін келесі құжаттар ұсынылады:
1) Қазақстан Республикасының Бас Прокурорының 04.05.2014 жылғы №40 бұйрығымен
бекітілген Қазақстан Республикасының прокуратура органдарында, ведомстволары мен
мекемелерінде лауазымдарға орналасу үшін конкурс пен тағылымдама өткізу ережесін бекіту
туралы Ережесінің (әрі қарай - Ереже) 2 қосымшасына сәйкес нысанды өтініш;
2) көрсетілген Ереженің 2 қосымшасына сәйкес сұрақтама;
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3) Ережедегі 4 қосымшаға сәйкес, кадр есебі бойынша толтырылған жеке іс парағы (нақты
тұратын жері және телефоны, оның ішінде байланыс телефоны);
4) Ереженің 5 қосымшасындағы нысанға сәйкес, бұрынғы жұбайларымен қоса жақын
туыстарын көрсете отырып бастырылған түрде, өз қолымен толтырылған өмірбаян;
5) Қазақстан Республикасы азаматы ретінде куәландыратын нотариалды расталған жеке
куәлік көшірмесі;
6) білімі туралы нотариалды расталған құжаттардың көшірмесі;
7) нотариалды куаландыралған еңбек қызметін растайтын құжаттар көшірмесі;
8) әскери билет немесе әскерге шақырылғандар қатырына бар екендігі туралы куәлік
көшірмесі;
9) 3х4 өлшемді фотосурет (3 дана);
10) Қазақстан Республикасының 2015 жылғы 18 қарашадағы «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы
іс-қимыл туралы» № 410-V Заңына сәйкес, тұрғылықты мекен – жайындағы салық органынан
азаматты және оның жұбайының кірістері және мүліктері туралы декларация ұсынылғаны
жөніндегі құжаттары;
11) конкурсқа қатысу үшін құжаттар тапсырар алдында маңызы бар, қолданыстағы
заңнамалар қағидаларын білу бойынша компьютерлік тестілеудің нәтижесі;
Ереженің 6 қосымшасына сәйкес тестілеу Бағдарламасында көрсетілген Нормативтік
құқықтық актілер сұрағы бойынша жалпы саны 70% дұрыс жауабын құрайды.
12) міндетті арнайы тексеру және прокуратура органдары қызметіне жарамдылығын анықтау
үшін әскери-дәрігерлік комиссия, медициналық және психофизиологиялық, сонымен қатар
полиграфологиялық зерттеудің өткендігі жөніндегі қорытындысы;
13) құқықтық статистика және арнайы есепке алу органдарынан соттылығы жоқтығы, бір
жыл ішінде қасақана құқық бұзушылық жасағаны үшін сот тәртібі бойынша әкімшілік
жауапкершілікке тартылғандығы және сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық жасағаны
үшін әкімішілік және тәртіптік жауапкершілікке тартылғандығы туралы анықтама;
14) соңғы жұмыс орнынан (оқу орны) мінездеме.
Азаматтар біліміне, жұмыс тәжірибесіне, кәсіби дәрежесіне және іскери абыройына
байланысты (ғылыми (академиялық) дәрежелерді иемдену және шен, мінездеме, ұсыныстар,
ғылыми жариялымдар біліктілікті жоғарылату туралы) толығырақ мәліметтер ұсыныла алады.
Конкурс өтетіндігі туралы аталған хабарландыру жарияланған күннен бастап 5 жұмыс күні
ішінде, папкаға салынған құжаттар, ұсынылған құжаттар тізімін көрсете отырып қолма қол
немесе почта арқылы Өскемен қаласы, Увалиев көшесі 4, мекен – жайына ұсынылады.

Үміткерлердің тағылымдамадан өту нәтижелері бойынша
конкурс Комиссиясының қорытынды отырысының
Хаттамасынан үзінді
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Ақтөбе қаласы

№3

25 мамыр 2018 жыл

КҮН ТӘРТІБІ:
Ақтөбе облысы Темір аудандық прокуратурасының прокуроры (С-RGP-5 санаты) – 1
бірлік бос лауазым орынына үміткерлердің тағылымдамадан өту нәтижелерін
талқылау.
Қорытынды отырыс өткізу қорытындысы бойынша, Қазақстан Республикасы Бас
Прокурорының 04.05.2014 жылғы № 40 бұйрығымен бекітілген «Қазақстан Республикасының
прокуратура органдарында, ведомстволары мен мекемелерінде лауазымдарға орналасу үшін
конкурс пен тағылымдама өткізу Ережесінің 35 т. басшылыққа алып, Ақтөбе облысы
прокуратурасының конкурстық Комиссиясы, ШЕШІІМ ЕТТІ:

1. Лауазымға тағайындау үшін ұсынуды:
- Темір аудандық прокуратурасының прокурорына Макаев Асхат Аскаровичті;

2. С-RGP-5 санаты бойынша бос лауазымға орналасу үшін Ақтөбе облысы прокуратура
органдарының резервіне енгізуді: Ануарбеков Абзал Сабыржанұлын, Жармешов
Меиржан Бисембаевичті, Байжанова Салтанат Мұратқызын.
3. Лауазымға тағайындау үшін және резервке енгізуге бас тартуды: Байдышев Кайсар
Дидаровичті.
4. Конкурстық комиссияның шешімі шыққан күннен бастап бес жұмыс күнінен
кешіктірілмей тағайындау және резервке енгізу туралы бұйрық жобасын әзірлеуді.
5. Жарияланған бос лауазымдарға тағайындалуға, сондай-ақ бос лауазымдарға
орналастыру резервіне енгізуге ұсынылған кандидаттардың тізімін конкурстық
комиссияның қорытынды отырысы өткізілгеннен кейін бес жұмыс күні ішінде облыс
прокуратурасының ақпараттық стендіне және Веб-сайтына орналастыруды.
6. Конкурстық комиссияның қабылдаған шешімі туралы кандидаттарға оның қорытынды
отырысы болған күннен бастап үш жұмыс күні ішінде хабарлауды.
7. Шешімді орындауды комиссия хатшысы облыс прокуратурасы Аппаратының кадрлық
дамыту тобының басшысы Ж.З. Утарбаеваға жүктеуді.

Төраға:

А. Майлыбаев

Хатшы:

Ж. Утарбаева

Конкурс өткізу жөнінде хабарлама

Шымкент қаласы, Тыныбаев көшесі 40 үйде орналасқан, почталық индексі 160000, телефон: 8
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(7252) 53-74-41, «Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасы Құқықтық статистика және
арнайы есепке алу жөніндегі Комитетінің Оңтүстік Қазақстан облысы бойынша басқармасы»
ММ. «Құқық қорғау қызметі туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 2 талаптарына және
2014 жылдың 4 мамырдағы №40 бұйрығымен бекітілген «Қазақстан Республикасының
прокуратура органдарында, ведомстволары мен мекемелерінде лауазымдарға орналасу үшін
конкурс пен тағылымдама өткізу ережесіне» (бұдан әрі - Ереже) сәйкес келесі бос
лауазымдарға конкурс жариялайды, лауазымық жалақысы еңбек өтіліміне қарай C-ОКGP-7 –
87069 тенге:
- Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасы Құқықтық статистика және арнайы есепке алу
жөніндегі комитетінің Оңтүстік Қазақстан облысы бойынша басқармасының азаматтық және
әкімшілік салалардағы құқықтық ақпаратты қалыптастыру бөлімінің прокуроры – 1 бірлік (COКGP-7 категориясы).

Біліктілікке қойылатын талаптар:
C-OКGP-7 категориясы – білімі – нақты лауазымның функционалды бағыттарына сәйкес
келетін жоғары кәсіби білім;
денсаулық жағдайы бойынша құқық қорғау органдарында қызмет өткеруге жарамдылығы;
нақты лауазым бойынша функционалдық міндеттерін атқару үшін қажетті міндетті білімінің,
икемінің, дағдысының болуы.

Құжаттарды қабылдау орны:
Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасы Құқықтық статистика және арнайы есепке алу
жөніндегі комитетінің Оңтүстік Қазақстан облысы бойынша басқармасының кадр жұмысы
тобы, мекен – жайы: Шымкент қаласы, Тыныбаев көшесі 40 үй, телефон 8 (7252) 53-74-41.

Құжаттарды қабылдау мерзімі: конкурс өткізу жөніндегі соңғы хабарламаны жариялаған
күннен 5 жұмыс күні ішінде.

Қажетті құжаттар тізімі:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Өтініш (нысанға сәйкес);
Сауалнама (нысанға сәйкес);
Кадр есебі жөніндегі жеке іс парағы (нысанға сәйкес);
Қолмен толтырылған және басылып жазылған толық өмірбаяны (нысанға сәйкес);
Қазақстан Республикасы азаматының жеке басын куәландыратын құжаттың
нотариалдық куәландырылған көшірмесі;
Бiлiмi туралы құжаттардың нотариалдық куәландырылған көшiрмелерi;
Еңбек қызметін растайтын құжаттың нотариалдық куәландырылған көшiрмесi;
Әскери билеттің немесе әскерге шақыру учаскесiне тiркелгені туралы куәліктің
көшірмесі;
3х4 үлгідегі (2 дана) сурет;
«Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес туралы» Қазақстан Республикасының Заңына
сәйкес азаматтың және оның жұбайының (зайыбының) табыстары мен мүліктері
туралы декларацияны тұратын жері бойынша салық органына табыс еткенін
растайтын құжаттар;
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11. Конкурсқа қатысу үшін құжаттарды өткізу кезінде жарамды, шекті мәннен төмен емес
қолданыстағы заңнаманы білуге арналған компьютерлік тестілеудің нәтижелері;
12. Прокуратура органдарында қызмет өткеруге жарамдылығын анықтау үшін әскеридәрігерлік комиссиялардан медициналық және психофизиологиялық куәландырудан,
сондай-ақ полиграфологиялық зерттеуден өтудің және міндетті арнайы тексеріс
қорытындылары;
13. Құқықтық статистика және арнайы есепке алу жөніндегі органдарының соттылығы
жоқтығы, сот тәртібімен соңғы бір жылдың ішінде қасақана әкімшілік құқық
бұзушылық жасағаны, сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтары үшін тәртіптік
немесе әкімшілік жауапкершілікке тартылмағаны туралы анықтама;
14. Соңғы жұмыс (оқу) орнынан мінездеме.
Азаматтар бiлiмiне, жұмыс тәжiрибесiне, кәсiби деңгейіне және іскерлік беделіне қатысты
(бiлiктiлiгiн арттыру, ғылыми (академиялық) дәрежелер мен атақтардың берiлуi,
мiнездемелер, ұсынымдар, ғылыми жарияланымдар туралы құжаттардың көшiрмелерi)
қосымша ақпарат бере алады.
Құжаттар мұқабада тізбесі көрсетіле тігіліп тапсырылуы тиіс.

Қазақстан Республикасы
Бас прокуратурасы
Құқықтық статистика және
арнайы есепке алу жөніндегі
Комитетінің Оңтүстік Қазақстан
облысы бойынша басқармасы

Қостанай облысы прокуратурасы, Қостанай қаласы, Алтынсарин көшесі №118а үй,
3-қабат, 309 кабинет, анықтама телефондары: 8-(7142)- 54-94-93 бос лауазымға
конкурс жариялайды:
Қостанай облысының прокуратурасы

Қостанай қалалық прокуратурасының қылмыстық қудалау бөлімінің прокуроры CRGP-5 (1 бос орын);
Лисаковск қалалық прокуратурасының прокуроры C-RGP-5 (1 бос орын);
Рудный қалалық прокуратурасының прокуроры C-RGP-5 (1 бос орын);
Жітіқара аудандық прокуратурасының прокуроры C-RGP-5 (1 бос орын);
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Мендіқара аудандық прокуратурасының прокуроры C-RGP-5 (1 бос орын).

Функционалдық міндеттері: қылмыстық қудалау және қоғамдық мүдделерді қорғау
бойынша прокурорлық қадағалауды жүзеге асыру, жедел-іздестіру қызметінің, әкімшілік
және атқарушылық іс жүргізудің, азаматтық және қылмыстық істер бойынша, ұсталған,
қамауға алынған және қылмыстық жазаны өтеп жатқан адамдардың құқықтарын сақталуын
заңдылығын қадағалау, мемлекеттік айыптауды сотта қолдау, азаматтық және әкімшілік
істер бойынша сот отырыстарына қатысу және тағы басқалары. Негізгі міндеттемелерден
басқа, прокуратура органдарының барлық қызметкерлеріне тиесілі міндеттерді орындау.
Еңбек ақы төлеу шарты мен көлемі қолданыстағы заңнамаға сәйкес белгіленеді (айлық
жалақысы 76 235 тенге).
Конкурсқа қатысушыларға қойылатын талаптар: білімі – жоғары құқықтану (заңтану);
денсаулық жағдайы бойынша құқық қорғау органдарында қызмет өткеруге жарамдылығы;
нақты лауазым бойынша функционалдық міндеттерін атқару үшін қажетті міндетті білімінің,
икемінің, дағдысының болуы;
Құжаттарды қабылдау мерзімі конкурстың соңғы жарияланғаннан кейін 5 жұмыс күндері
ішінде төмендегі мекен-жай бойынша жүзеге асырылады: Қостанай қаласы, Алтынсарин
көшесі №118а үй.
Конкурсқа қатысуға ниет білдірген азаматтар мынадай құжаттарды тапсырады:
1) белгілі нысанаға сәйкес өтініш;
2) белгілі нысанаға сәйкес сауалнама;
3) белгілі нысанға сәйкес (тұрғылықты тұратын мекенжайы мен телефонын, оның ішінде
байланыс телефонын көрсете отырып) толтырылған кадр есебі жөніндегі жеке іс парағы;
4) жақын туыстарын, оның ішінде бұрынғы ерлі-зайыптарын көрсете отырып, белгілі
нысанаға сәйкес толтырылған қолмен немесе басылып жазылған толық өмірбаяны;
5) Қазақстан Республикасы азаматының жеке басын куәландыратын құжаттың
нотариалдық куәландырылған көшірмесі;
6) бiлiмi туралы құжаттардың нотариалдық куәландырылған көшiрмелерi;
7) еңбек қызметін растайтын құжаттың нотариалдық куәландырылған көшiрмесi;
8) әскери билеттің немесе әскерге шақыру учаскесiне тiркелгені туралы куәліктің
көшірмесі;
9) 3х4 үлгідегі (3 дана) сурет;
10) «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы» 2015 жылғы 18 қарашадағы
Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес азаматтың және оның жұбайының (зайыбының)
табыстары мен мүліктері туралы декларацияны тұратын жері бойынша мемлекеттiк кiрiс
органына табыс еткенін растайтын құжаттар;
11) конкурсқа қатысу үшін құжаттарды өткізу кезінде жарамды, шекті мәннен төмен емес
қолданыстағы заңнаманы білуге арналған компьютерлік тестілеудің нәтижелері.
Тестілеу бойынша дұрыс жауаптардың көрсеткіші Ереженің 6 қосымшасына сәйкес
тестілеу Бағдарламасында көрсетілген нормативтік құқықтық актілер бойынша жалпы
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сұрақтардан 70%-дан төмен болмауы керек;
12) прокуратура органдарында қызмет өткеруге жарамдылығын анықтау үшін әскеридәрігерлік комиссиялардан медициналық және психофизиологиялық куәландырудан, сондайақ полиграфологиялық зерттеуден өтудің және міндетті арнайы тексеріс қорытындылары;
13) құқықтық статистика және арнайы есепке алу жөніндегі органдарының соттылығы
жоқтығы, сот тәртібімен соңғы бір жылдың ішінде қасақана әкімшілік құқық бұзушылық
жасағаны, сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтары үшін тәртіптік немесе әкімшілік
жауапкершілікке тартылмағаны туралы анықтама;
14) соңғы жұмыс (оқу) орнынан мінездеме.
Көрсетілген құжаттардың біреуінің болмауы оларды қараудан бас тарту үшін негіз болып
табылады.
Азаматтар бiлiмiне, жұмыс тәжiрибесiне, кәсiби деңгейіне және іскерлік беделіне қатысты
(бiлiктiлiгiн арттыру, ғылыми (академиялық) дәрежелер мен атақтардың берiлуi,
мiнездемелер, ұсынымдар, ғылыми жарияланымдар туралы құжаттардың көшiрмелерi)
қосымша ақпарат бере алады.

29.05.2018

Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасының Құқықтық статистика және арнайы
есепке алу жөніндегі комитетінің Қарағанды облысы бойынша басқармасы (Қарағ
анды қаласы, Жамбыл көшесі 97, тел. 8-7212-53-63-99, 8-701-227-91-45) келесі бос
лауазымға орналасу үшін конкурс жариялайды:
Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасының Құқықтық статистика және арнайы
есепке алу жөніндегі комитетінің Қарағанды облысы бойынша басқармасының Саран
қаласы бойынша құқықтық статистика және арнайы есепке алу саласындағы
заңдылықтардың сақталуын қадағалау жөніндегі прокуроры.
Қызметтік міндеттер: құқықтық статистика және арнайы есепке алу саласындағы
заңдылықтарға прокурорлық қадағалау мен бақылауды жүзеге асыру. Негізгі міндеттерден
бөлек, қызметті орындау - прокуратура органдарының барлық қызметкерлері үшін міндетті
болып табылады.
Конкурсқа қатысушыларға қойылатын талаптар: нақты лауазымның қызметтік бағыттарына
сәйкес келетін жоғары кәсіби білімнің болуы; құқық қорғау органдарында қызметтен өтуге
денсаулық жағдайы бойынша жарамдылығы; нақты лауазым бойынша қызметтік міндеттерді
орындау үшін қажетті білімнің, іскерліктің және машықтың болуы.
Еңбек жалақысы 87 069 теңгеден бастап 117 862 теңге аралығын құрайды.
Конкурсқа қатысу үшін келесі құжаттар тапсырылады:
1) Қазақстан Республикасының Бас Прокурорының 2014 жылғы 04 мамырдағы №40
бұйрығымен бекітілген Қазақстан Республикасының прокуратура органдарында,
ведомстволары мен мекемелерінде лауазымдарға орналасу үшін конкурс пен тағылымдама
өткізу ережесінің (мәтін бойынша әрі қарай - Ереже) 2-қосымшасына сәйкес нысан бойынша
өтініш;
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2) Ереженің 2-қосымшасына сәйкес нысан бойынша сауалнама;
3) Ережедегі 4-қосымшаға сәйкес кадр есебі бойынша толтырылған жеке іс парағы (нақты
тұратын жері және телефондары, оның ішінде байланыс телефондары көрсетіледі);
4) Ереженің 5-қосымшасына сәйкес нысан бойынша жақын туыстарын, оның ішінде бұрынғы
жұбайларын көрсете отырып, өз қолымен жазылған және баспа түріндегі толық түрде
толтырылған өмірбаян;
5) Қазақстан Республикасы азаматының тұлғасын куәландыратын құжаттың нотариалды
расталған көшірмесі;
6) білімі туралы құжаттардың нотариалды расталған көшірмесі;
7) нотариалды куаландыралған еңбек қызметін растайтын құжаттар көшірмесі;
8) әскери билеттің немесе шақыру учаскелеріне тіркеу туралы куәліктің көшірмелері;
9) 3х4 өлшемді фотосуреттер (3 дана);
10) Қазақстан Республикасының 2015 жылғы 18 қарашадағы «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы
іс-қимыл туралы» № 410-V Заңына сәйкес, тұрғылықты мекен-жайындағы салық органынан
азаматты және оның жұбайының кірістері және мүліктері туралы декларация
ұсынылғандығын растайтын құжаттар;
11) конкурсқа қатысу үшін құжаттар тапсыру барысында жарамды, межелік мәннен төмен
емес қолданыстағы заңнамалар қағидаларын білу бойынша компьютерлік тестілеудің
нәтижелері;
Тест бойынша межелік мәндер сұрақтардың жалпы санынан 70%-дан кем емес дұрыс
жауаптарды құрайды.
Оған қоса, «Прокуратура туралы», Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы» Қазақстан
Республикасы заңдары, 2015 жылдың 29 желтоқсанындағы Қазақстан Республикасы
Президентінің №153 Жарлығымен бекітілген Қазақстан Республикасы Мемлекеттік
қызметшілерінің әдеп кодексі (Мемлекеттік қызметшілердің қызмет этикасы қағидасы)
бойынша дұрыс жауаптар әрбір нормативтік-құқықтық актіден 70%-дан кем емес болуы
қажет.
12) прокуратура органдарында қызметке жарамдылықты анықтау үшін әскери-дәрігерлік
комиссияларда медициналық және психофизиологиялық куәландырудан, сонымен қатар
полиграфологиялық зерттеуден өткендігі жөніндегі және міндетті арнайы тексеру
қорытындысы;
13) соттылықтың болмауы, бір жыл ішінде қасақана құқық бұзушылық жасағаны үшін сот
тәртібі бойынша әкімшілік жауапкершілікке тартылғандығы және сыбайлас жемқорлық құқық
бұзушылық жасағаны үшін әкімішілік және тәртіптік жауапкершілікке тартылғандығы туралы
құқықтық статистика және арнайы есепке алу органдарының анықтамасы;
14) соңғы жұмыс орнынан (оқу орны) мінездеме.
Азаматтар өздерінің білімдеріне, жұмыс машығына, кәсіби деңгейіне және іскерлік беделіне
қатысты қосымша ақпарат ұсына алады (біліктілігін көтеру, ғылыми (академиялық) дәрежесі
мен атағын беру туралы құжаттардың көшірмесі, мінездеме, ұсыныстар, ғылыми
басылымдар).
Тігін папкасына салынған құжаттар, ұсынылатын құжаттардың тізімі көрсетіле
отырып, конкурс өткізу жөніндегі осы хабарландыру жарияланған күннен бастап 5
жұмыс күні ішінде қолма-қол немесе пошта арқылы Қарағанды қаласы, Жамбыл
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көшесі 97, №19 кабинет мекен-жайы бойынша ұсынылады.

Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасы құқықтық статистика және арнайы
есепке алу жөніндегі Комитетінің Қызылорда облысы бойынша басқармасы, 120001,
Қызылорда қаласы, Байсейітова көшесі, №104а үй, анықтама үшін телефон (7242)
264509, факс (7242) 275530, электрондық мекенжай 7247160@kgp.kz, бос лауазымға
КОНКУРС ЖАРИЯЛАЙДЫ

Бос орын:
Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасы құқықтық статистика және арнайы есепке алу
жөніндегі Комитеті Қызылорда облысы бойынша басқармасының азаматтық және әкімшілік
салалардағы құқықтық ақпаратты қалыптастыру бөлімінің прокуроры – 1 бірлік.
Функционалдық міндеттері:
- бақылау және қадағалау органдары жүзеге асыратын және Қазақстан Республикасының
заңнамасында белгіленген тәртіппен уәкілетті органда тіркелетін тексерулерді, бақылау
және қадағалау органдары Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен
уәкілетті органға жіберетін хабарламаларды, бақылау және қадағалау органдарының
бақылау объектілеріне (субъектілеріне) баруы арқылы жүргізілген бақылаудың және
қадағалаудың өзге де нысандарын арнайы есепке алуды жүзеге асыру;
- тексерулерді тіркеу және есепке алу саласы бойынша нормативтік-құқықтық актілердің
және Қазақстан Республикасы Бас Прокурорының бұйрықтары талаптарының орындалуын
қамтамасыз ету;
- №1-П және 1-У нысанды статистикалық есебін қалыптастыру;
- Қазақстан Республикасы құқықтық статистика және арнайы есепке алу органдарының
қызметін реттейтін нормативтік құқықтық актілерге сәйкес басқа да міндеттерді орындау.
Лауазымдық жалақысы еңбек өтіліне қарай 87 062 теңгеден 117 862 теңгеге дейін.
Конкурсқа қатысушыларға қойылатын талаптар:
- функционалды бағыттарға сәйкес келетін жоғары кәсіби білім;
- құқық қорғау органдарына қызмет атқару үшін қажетті болған денсаулығының
жарамдылығы.
Құжаттарды қабылдау мерзімі және орны: конкурс өткiзу туралы хабарландыру соңғы
жарияланған күнінен бастап 5 жұмыс күн ішінде Қызылорда қаласы, Байсейітова көшесі,
№104а үй мекенжайы бойынша Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасы құқықтық
статистика және арнайы есепке алу жөніндегі Комитеті Қызылорда облысы бойынша
басқармасында қабылданады, ұйымдастыру-кадр жұмысы тобы.
Конкурсқа қатысу үшін қажетті құжаттар тізімі:
1) өтініш (нысанға сәйкес);
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2) сауалнама (нысанға сәйкес);
3) кадр есебі жөніндегі жеке іс парағы (нысанға сәйкес);
4) қолмен толтырылған және басылып жазылған толық өмірбаяны (нысанға сәйкес);
5) Қазақстан Республикасы азаматының жеке басын куәландыратын құжаттың нотариалдық
куәландырылған көшірмесі;
6) бiлiмi туралы құжаттардың нотариалдық куәландырылған көшiрмелерi;
7) еңбек қызметін растайтын құжаттың нотариалдық куәландырылған көшiрмесi;
8) әскери билеттің немесе әскерге шақыру учаскесiне тiркелгені туралы куәліктің көшірмесі;
9) 3х4 үлгідегі (2 дана) сурет;
10) «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы» Қазақстан Республикасының Заңына
сәйкес азаматтың және оның жұбайының (зайыбының) табыстары мен мүліктері туралы
декларацияны тұратын жері бойынша мемлекеттiк кiрiс органына табыс еткенін растайтын
құжаттар;
11) конкурсқа қатысу үшін құжаттарды өткізу кезінде жарамды, шекті мәннен төмен емес
қолданыстағы заңнаманы білуге арналған компьютерлік тестілеудің нәтижелері;
12) прокуратура органдарында қызмет өткеруге жарамдылығын анықтау үшін әскеридәрігерлік комиссиялардан медициналық және психофизиологиялық куәландырудан, сондайақ полиграфологиялық зерттеуден өтудің және міндетті арнайы тексеріс қорытындылары;
13) құқықтық статистика және арнайы есепке алу жөніндегі органдарының соттылығы
жоқтығы, сот тәртібімен соңғы бір жылдың ішінде қасақана әкімшілік құқық бұзушылық
жасағаны, сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтары үшін тәртіптік немесе әкімшілік
жауапкершілікке тартылмағаны туралы анықтама;
14) соңғы жұмыс (оқу) орнынан мінездеме.
Азаматтар бiлiмiне, жұмыс тәжiрибесiне, кәсiби деңгейіне және іскерлік беделіне қатысты
(бiлiктiлiгiн арттыру, ғылыми (академиялық) дәрежелер мен атақтардың берiлуi,
мiнездемелер, ұсынымдар, ғылыми жарияланымдар туралы құжаттардың көшiрмелерi)
қосымша ақпарат бере алады.
Құжаттар мұқабада тізбесі көрсетіліп, тігіліп тапсырылуы тиіс.

Конкурс өткізу жөнінде хабарлама
Тараз қаласы, Массив шағын ауданы, 15А үйде орналасқан, почталық индексі 080009,
телефон: 8 (7262) 54-25-54, «Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасы Құқықтық
статистика және арнайы есепке алу жөніндегі комитетінің Жамбыл облысы бойынша
басқармасы» ММ. 1- бос лауазымға конкурс жариялайды, лауазымық жалақысы еңбек
өтіліміне қарай белгіленеді.

Page 50 of 93

Бас прокуратура органы қызметкері лауазымдарына орналасуға конкурс
Published on The General prosecutor's office of the Republic of Kazakhstan (http://prokuror.gov.kz)
Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасы Құқықтық статистика және арнайы есепке
алу жөніндегі Комитетінің Жамбыл облысы бойынша басқармасының қылмыстық
саладағы құқықтық ақпаратты қалыптастыру бөлімінің прокуроры -1 бірлік (категория
C-OКGP-7).
Қызметтік міндеттері: құқықтық статистика және арнайы есепке алу саласында прокурорлық
қадағалауды жүзеге асыру. Негізгі міндеттерінен басқа, прокуратура органдарының барлық
қызметкерлеріне міндетті болып табылатын атқаратын қызметтерді орындау.
Конкурсқа қатысушыларға қойылатын талаптар: атқаратын міндеттерге сәйкес, нақты
лауазымға бағытталған жоғарғы кәсіби білімі; құқық қорғау органдары қызметіне өтуіне
денсаулық жағдайы жағынан жарамдығы; нақты қызмет бойынша атқаратын міндеттерді
орындау үшін міндетті білімі, ғылыми шеберлігі бар болуы қажет.
Еңбек жалақысы 87 125 теңгеден 117 862 теңгеге дейін.
Сайысқа қатысу үшін келесі құжаттар ұсынылады:
1) Қазақстан Республикасының Бас Прокурорының 04.05.2014 жылғы №40 бұйрығымен
бекітілген Қазақстан Республикасының прокуратура органдарында, ведомстволары мен
мекемелерінде лауазымдарға орналасу үшін конкурс пен тағылымдама өткізу ережесін бекіту
туралы Ережесінің (әрі қарай - Ереже) 2 қосымшасына сәйкес нысанды өтініш;
2) көрсетілген Ереженің 2 қосымшасына сәйкес сұрақтама;
3) Ережедегі 4 қосымшаға сәйкес, кадр есебі бойынша толтырылған жеке іс парағы (нақты
тұратын жері және телефоны, оның ішінде байланыс телефоны);
4) Ереженің 5 қосымшасындағы нысанға сәйкес, бұрынғы жұбайларымен қоса жақын
туыстарын көрсете отырып бастырылған түрде, өз қолымен толтырылған өмірбаян;
5) Қазақстан Республикасы азаматы ретінде куәландыратын нотариалды расталған жеке
куәлік көшірмесі;
6) білімі туралы нотариалды расталған құжаттардың көшірмесі;
7) нотариалды куаландыралған еңбек қызметін растайтын құжаттар көшірмесі;
8) әскери билет немесе әскерге шақырылғандар қатырына бар екендігі туралы куәлік
көшірмесі;
9) 3х4 өлшемді фотосурет (3 дана);
10) Қазақстан Республикасының 2015 жылғы 18 қарашадағы «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы
іс-қимыл туралы» № 410-V Заңына сәйкес, тұрғылықты мекен – жайындағы салық органынан
азаматты және оның жұбайының кірістері және мүліктері туралы декларация ұсынылғаны
жөніндегі құжаттары;
11) конкурсқа қатысу үшін құжаттар тапсырар алдында маңызы бар, қолданыстағы
заңнамалар қағидаларын білу бойынша компьютерлік тестілеудің нәтижесі;
Ереженің 6 қосымшасына сәйкес тестілеу Бағдарламасында көрсетілген Нормативтік
құқықтық актілер сұрағы бойынша жалпы саны 70% дұрыс жауабын құрайды.
12) міндетті арнайы тексеру және прокуратура органдары қызметіне жарамдылығын анықтау
үшін әскери-дәрігерлік комиссия, медициналық және психофизиологиялық, сонымен қатар
полиграфологиялық зерттеудің өткендігі жөніндегі қорытындысы;
13) құқықтық статистика және арнайы есепке алу органдарынан соттылығы жоқтығы, бір
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жыл ішінде қасақана құқық бұзушылық жасағаны үшін сот тәртібі бойынша әкімшілік
жауапкершілікке тартылғандығы және сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық жасағаны
үшін әкімішілік және тәртіптік жауапкершілікке тартылғандығы туралы анықтама;
14) соңғы жұмыс орнынан (оқу орны) мінездеме.
Азаматтар біліміне, жұмыс тәжірибесіне, кәсіби дәрежесіне және іскери абыройына
байланысты (ғылыми (академиялық) дәрежелерді иемдену және шен, мінездеме, ұсыныстар,
ғылыми жариялымдар біліктілікті жоғарылату туралы) толығырақ мәліметтер ұсыныла алады.
Папкаға салынған құжаттар, ұсынылған құжаттар тізімін көрсете отырып Тараз қаласы,
Массив шағын ауданы, 15А, үйде орналасқан, мекен – жайына ұсынылады.
Құжаттарды қабылдау уақыты: конкурс өткізу жөніндегі соңғы хабарламаны жариялаған
күннен 5 жұмыс күні ішінде.

Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасы
Құқықтық статистика және арнайы есепке алу жөніндегі комитетінің
Жамбыл облысы бойынша басқармасы

Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасы құқықтық статистика және арнайы
есепке алу жөніндегі Комитетінің Қызылорда облысы бойынша басқармасы, 120001,
Қызылорда қаласы, Байсейітова көшесі, №104а үй, анықтама үшін телефон (7242)
264509, факс (7242) 275530, электрондық мекенжай 7247160@kgp.kz, бос лауазымға
КОНКУРС ЖАРИЯЛАЙДЫ
Бос орын:
Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасы құқықтық статистика және арнайы есепке алу
жөніндегі Комитеті Қызылорда облысы бойынша басқармасының азаматтық және әкімшілік
салалардағы құқықтық ақпаратты қалыптастыру бөлімінің прокуроры – 1 бірлік.
Функционалдық міндеттері:
- бақылау және қадағалау органдары жүзеге асыратын және Қазақстан Республикасының
заңнамасында белгіленген тәртіппен уәкілетті органда тіркелетін тексерулерді, бақылау
және қадағалау органдары Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен
уәкілетті органға жіберетін хабарламаларды, бақылау және қадағалау органдарының
бақылау объектілеріне (субъектілеріне) баруы арқылы жүргізілген бақылаудың және
қадағалаудың өзге де нысандарын арнайы есепке алуды жүзеге асыру;
- тексерулерді тіркеу және есепке алу саласы бойынша нормативтік-құқықтық актілердің
және Қазақстан Республикасы Бас Прокурорының бұйрықтары талаптарының орындалуын
қамтамасыз ету;
- №1-П және 1-У нысанды статистикалық есебін қалыптастыру;
- Қазақстан Республикасы құқықтық статистика және арнайы есепке алу органдарының
қызметін реттейтін нормативтік құқықтық актілерге сәйкес басқа да міндеттерді орындау.
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Лауазымдық жалақысы еңбек өтіліне қарай 87 062 теңгеден 117 862 теңгеге дейін.
Конкурсқа қатысушыларға қойылатын талаптар:
- функционалды бағыттарға сәйкес келетін жоғары кәсіби білім;
- құқық қорғау органдарына қызмет атқару үшін қажетті болған денсаулығының
жарамдылығы.
Құжаттарды қабылдау мерзімі және орны: конкурс өткiзу туралы хабарландыру соңғы
жарияланған күнінен бастап 5 жұмыс күн ішінде Қызылорда қаласы, Байсейітова көшесі,
№104а үй мекенжайы бойынша Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасы құқықтық
статистика және арнайы есепке алу жөніндегі Комитеті Қызылорда облысы бойынша
басқармасында қабылданады, ұйымдастыру-кадр жұмысы тобы.
Конкурсқа қатысу үшін қажетті құжаттар тізімі:
1) өтініш (нысанға сәйкес);
2) сауалнама (нысанға сәйкес);
3) кадр есебі жөніндегі жеке іс парағы (нысанға сәйкес);
4) қолмен толтырылған және басылып жазылған толық өмірбаяны (нысанға сәйкес);
5) Қазақстан Республикасы азаматының жеке басын куәландыратын құжаттың нотариалдық
куәландырылған көшірмесі;
6) бiлiмi туралы құжаттардың нотариалдық куәландырылған көшiрмелерi;
7) еңбек қызметін растайтын құжаттың нотариалдық куәландырылған көшiрмесi;
8) әскери билеттің немесе әскерге шақыру учаскесiне тiркелгені туралы куәліктің көшірмесі;
9) 3х4 үлгідегі (2 дана) сурет;
10) «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы» Қазақстан Республикасының Заңына
сәйкес азаматтың және оның жұбайының (зайыбының) табыстары мен мүліктері туралы
декларацияны тұратын жері бойынша мемлекеттiк кiрiс органына табыс еткенін растайтын
құжаттар;
11) конкурсқа қатысу үшін құжаттарды өткізу кезінде жарамды, шекті мәннен төмен емес
қолданыстағы заңнаманы білуге арналған компьютерлік тестілеудің нәтижелері;
12) прокуратура органдарында қызмет өткеруге жарамдылығын анықтау үшін әскеридәрігерлік комиссиялардан медициналық және психофизиологиялық куәландырудан, сондайақ полиграфологиялық зерттеуден өтудің және міндетті арнайы тексеріс қорытындылары;
13) құқықтық статистика және арнайы есепке алу жөніндегі органдарының соттылығы
жоқтығы, сот тәртібімен соңғы бір жылдың ішінде қасақана әкімшілік құқық бұзушылық
жасағаны, сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтары үшін тәртіптік немесе әкімшілік
жауапкершілікке тартылмағаны туралы анықтама;
14) соңғы жұмыс (оқу) орнынан мінездеме.
Азаматтар бiлiмiне, жұмыс тәжiрибесiне, кәсiби деңгейіне және іскерлік беделіне қатысты
(бiлiктiлiгiн арттыру, ғылыми (академиялық) дәрежелер мен атақтардың берiлуi,
мiнездемелер, ұсынымдар, ғылыми жарияланымдар туралы құжаттардың көшiрмелерi)
қосымша ақпарат бере алады.
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Құжаттар мұқабада тізбесі көрсетіліп, тігіліп тапсырылуы тиіс.

140000, Павлодар қ., Мира, 22, анықтама үшін телефон 8(7182) 53-68-38, факс
53-07-88, Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасының құқықтық статистика және
арнайы есепке алу жөніндегі Комитетінің Павлодар облысы бойынша басқармасы
(әрі қарай – Басқарма) келесідей бос лауазымдарға конкурс жариялайды:

1. Басқарманың қылмыстық саладағы құқықтық ақпаратты қалыптастыру бөлімінің
прокуроры (C-ОKGP-7) - 1 бірлік;
2. Басқарманың азаматтық және әкімшілік салалардағы құқықтық ақпаратты
қалыптастыру бөлімінің прокуроры (C-ОKGP-7) - 1 бірлік.
3. Басқарманың Павлодар қаласы және Павлодар ауданы бойынша құқықтық статистика
және арнайы есепке алу саласындағы заңдылықты қадағалаудың прокуроры (СОKGP-7) – 1 бірлік.
Қызметтік міндеттері: құқықтық статистика және арнайы есепке алу саласында прокурорлық
қадағалауды жүзеге асыру. Негізгі міндеттерінен басқа, прокуратура органдарының барлық
қызметкерлеріне міндетті болып табылатын атқаратын қызметтерді орындау.
Конкурсқа қатысушыларға қойылатын талаптар: атқаратын міндеттерге сәйкес, нақты
лауазымға бағытталған жоғарғы кәсіби білімі; құқық қорғау органдары қызметіне өтуіне
денсаулық жағдайы жағынан жарамдығы; нақты қызмет бойынша атқаратын міндеттерді
орындау үшін міндетті білімі, ғылыми шеберлігі бар болуы қажет.
Еңбек жалақысы 87 125 теңгеден 117 862 теңгеге дейін.
Сайысқа қатысу үшін келесі құжаттар ұсынылады:
1) Қазақстан Республикасының Бас Прокурорының 04.05.2014 жылғы №40 бұйрығымен
бекітілген Қазақстан Республикасының прокуратура органдарында, ведомстволары мен
мекемелерінде лауазымдарға орналасу үшін конкурс пен тағылымдама өткізу ережесін бекіту
туралы Ережесінің (әрі қарай - Ереже) 2 қосымшасына сәйкес нысанды өтініш;
2) көрсетілген Ереженің 2 қосымшасына сәйкес сұрақтама;
3) Ережедегі 4 қосымшаға сәйкес, кадр есебі бойынша толтырылған жеке іс парағы (нақты
тұратын жері және телефоны, оның ішінде байланыс телефоны);
4) Ереженің 5 қосымшасындағы нысанға сәйкес, бұрынғы жұбайларымен қоса жақын
туыстарын көрсете отырып бастырылған түрде, өз қолымен толтырылған өмірбаян;
5) Қазақстан Республикасы азаматы ретінде куәландыратын нотариалды расталған жеке
куәлік көшірмесі;
6) білімі туралы нотариалды расталған құжаттардың көшірмесі;
7) нотариалды куаландыралған еңбек қызметін растайтын құжаттар көшірмесі;
8) әскери билет немесе әскерге шақырылғандар қатырына бар екендігі туралы куәлік
көшірмесі;
9) 3х4 өлшемді фотосурет (3 дана);
10) Қазақстан Республикасының 2015 жылғы 18 қарашадағы «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы
іс-қимыл туралы» № 410-V Заңына сәйкес, тұрғылықты мекен – жайындағы салық органынан
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азаматты және оның жұбайының кірістері және мүліктері туралы декларация ұсынылғаны
жөніндегі құжаттары;
11) конкурсқа қатысу үшін құжаттар тапсырар алдында маңызы бар, қолданыстағы
заңнамалар қағидаларын білу бойынша компьютерлік тестілеудің нәтижесі;
Ереженің 6 қосымшасына сәйкес тестілеу Бағдарламасында көрсетілген Нормативтік
құқықтық актілер сұрағы бойынша жалпы саны 70% дұрыс жауабын құрайды.
12) міндетті арнайы тексеру және прокуратура органдары қызметіне жарамдылығын анықтау
үшін әскери-дәрігерлік комиссия, медициналық және психофизиологиялық, сонымен қатар
полиграфологиялық зерттеудің өткендігі жөніндегі қорытындысы;
13) құқықтық статистика және арнайы есепке алу органдарынан соттылығы жоқтығы, бір
жыл ішінде қасақана құқық бұзушылық жасағаны үшін сот тәртібі бойынша әкімшілік
жауапкершілікке тартылғандығы және сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық жасағаны
үшін әкімішілік және тәртіптік жауапкершілікке тартылғандығы туралы анықтама;
14) соңғы жұмыс орнынан (оқу орны) мінездеме.
Азаматтар біліміне, жұмыс тәжірибесіне, кәсіби дәрежесіне және іскери абыройына
байланысты (ғылыми (академиялық) дәрежелерді иемдену және шен, мінездеме, ұсыныстар,
ғылыми жариялымдар біліктілікті жоғарылату туралы) толығырақ мәліметтер ұсыныла алады.
Конкурс өтетіндігі туралы аталған хабарландыру жарияланған күннен бастап 5 жұмыс күні
ішінде, папкаға салынған құжаттар, ұсынылған құжаттар тізімін көрсете отырып қолма қол
немесе почта арқылы Павлодар қаласы, Мир көшесі 22, мекен – жайына ұсынылады.

Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасының құқықтық статистика және арнайы
есепке алу жөніндегі Комитетінің Қостанай облысы бойынша Басқармасы (Қостанай
қ., Темірбаев көшесі 13, тел: 8-7142-53-63-99) келесі 3 бос қызмет орны бойынша
сайыс жариялайды:
1) Мендіқара, Ұзынкөл, Сарыкөл аудандары бойынша құқықтық статистика және арнайы
есепке алу саласындағы заңдылықты қадағалау жөніндегі прокуроры – 1 бірлік;
2) Қарабалық, Федоров аудандары бойынша құқықтық статистика және арнайы есепке алу
саласындағы заңдылықты қадағалау жөніндегі прокуроры – 1 бірлік;
3) Лисаковск қаласы, Таран ауданы бойынша негізгі қызметкердің 3 жасқа дейінгі бала күтімі
бойынша демалысы мерзіміне құқықтық статистика және арнайы есепке алу саласындағы
заңдылықты қадағалау жөніндегі прокуроры– 1 бірлік (уақытша бос орын).
Қызметтік міндеттері: құқықтық статистика және арнайы есепке алу саласында прокурорлық
қадағалауды жүзеге асыру. Негізгі міндеттерінен басқа, прокуратура органдарының барлық
қызметкерлеріне міндетті болып табылатын атқаратын қызметтерді орындау.
Конкурсқа қатысушыларға қойылатын талаптар: атқаратын міндеттерге сәйкес, нақты
лауазымға бағытталған жоғарғы кәсіби білімі; құқық қорғау органдары қызметіне өтуіне
денсаулық жағдайы жағынан жарамдығы; нақты қызмет бойынша атқаратын міндеттерді
орындау үшін міндетті білімі, ғылыми шеберлігі бар болуы қажет.
Еңбек жалақысы 87 125 теңгеден 117 862 теңгеге дейін.
Сайысқа қатысу үшін келесі құжаттар ұсынылады:
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1) Қазақстан Республикасының Бас Прокурорының 04.05.2014 жылғы №40 бұйрығымен
бекітілген Қазақстан Республикасының прокуратура органдарында, ведомстволары мен
мекемелерінде лауазымдарға орналасу үшін конкурс пен тағылымдама өткізу ережесін бекіту
туралы Ережесінің (әрі қарай - Ереже) 2 қосымшасына сәйкес нысанды өтініш;
2) көрсетілген Ереженің 2 қосымшасына сәйкес сұрақтама;
3) Ережедегі 4 қосымшаға сәйкес, кадр есебі бойынша толтырылған жеке іс парағы (нақты
тұратын жері және телефоны, оның ішінде байланыс телефоны);
4) Ереженің 5 қосымшасындағы нысанға сәйкес, бұрынғы жұбайларымен қоса жақын
туыстарын көрсете отырып бастырылған түрде, өз қолымен толтырылған өмірбаян;
5) Қазақстан Республикасы азаматы ретінде куәландыратын нотариалды расталған жеке
куәлік көшірмесі;
6) білімі туралы нотариалды расталған құжаттардың көшірмесі;
7) нотариалды куаландыралған еңбек қызметін растайтын құжаттар көшірмесі;
8) әскери билет немесе әскерге шақырылғандар қатырына бар екендігі туралы куәлік
көшірмесі;
9) 3х4 өлшемді фотосурет (3 дана);
10) Қазақстан Республикасының 2015 жылғы 18 қарашадағы «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы
іс-қимыл туралы» № 410-V Заңына сәйкес, тұрғылықты мекен – жайындағы салық органынан
азаматты және оның жұбайының кірістері және мүліктері туралы декларация ұсынылғаны
жөніндегі құжаттары;
11) конкурсқа қатысу үшін құжаттар тапсырар алдында маңызы бар, қолданыстағы
заңнамалар қағидаларын білу бойынша компьютерлік тестілеудің нәтижесі;
Ереженің 6 қосымшасына сәйкес тестілеу Бағдарламасында көрсетілген Нормативтік
құқықтық актілер сұрағы бойынша жалпы саны 70% дұрыс жауабын құрайды.
12) міндетті арнайы тексеру және прокуратура органдары қызметіне жарамдылығын анықтау
үшін әскери-дәрігерлік комиссия, медициналық және психофизиологиялық, сонымен қатар
полиграфологиялық зерттеудің өткендігі жөніндегі қорытындысы;
13) құқықтық статистика және арнайы есепке алу органдарынан соттылығы жоқтығы, бір
жыл ішінде қасақана құқық бұзушылық жасағаны үшін сот тәртібі бойынша әкімшілік
жауапкершілікке тартылғандығы және сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық жасағаны
үшін әкімішілік және тәртіптік жауапкершілікке тартылғандығы туралы анықтама;
14) соңғы жұмыс орнынан (оқу орны) мінездеме.
Азаматтар біліміне, жұмыс тәжірибесіне, кәсіби дәрежесіне және іскери абыройына
байланысты (ғылыми (академиялық) дәрежелерді иемдену және шен, мінездеме, ұсыныстар,
ғылыми жариялымдар біліктілікті жоғарылату туралы) толығырақ мәліметтер ұсыныла алады.
Конкурс өтетіндігі туралы аталған хабарландыру жарияланған күннен бастап 5 жұмыс күні
ішінде, папкаға салынған құжаттар, ұсынылған құжаттар тізімін көрсете отырып қолма қол
немесе почта арқылы Қостанай қаласы, Темірбаева көшесі 13, мекен – жайына ұсынылады.

Комитеттің аумақтық органы бойынша бөлім прокурорының бос лауазымына
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орналасу үшінконкурстың қатысушыларына ортақ біліктілік талаптары бар жалпы
жарыстың жариялануы:
Келесі құзіреттердің болуы: жоғары білім, тұжырымдамалық ойлау, икемділік, бастамашылық,
коммуникативтілік, аналитикалық, ұйымдастырушылық, көшбасшылық, этикалық, нәтижеге
бағдарланған, командамен жұмыс жасай білу, тұлғааралық түсіністік, кәсіптік білім, сыбайлас
жемқорлыққа төзбеушілік.
Комитеттің аумақтық органы бөлім
прокурорының лауазымдық жалақысы:

лауазымдық жалақы жұмыс жасаған жылдарына байланысты
min

max

91 670

117 862

«Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасының Құқықтық статистика және арнайы есепке
алу Комитетінің орналасқан Батыс -Қазақстан облысы бойынша Басқармасы» Мемлекеттік
Мекемесі, Орал қаласы, Достық даңғылы, 197 үйде орналасқан, пошталық индексі 130000,
телефон: 8 (7112) 51-12-36, факс8 (7112) 50-75-14, келесі бос лауазымдарға конкурс
жариялайды
- ҚР БП Құқықтық статистика және арнайы есепке алу жөніндегі комитетінің БҚО
бойынша басқармасының қылмыстық саладағы құқықтық ақпаратты қалыптастыру
бөлімінің прокуроры Л.А.Киратованыңсәбиі 3 жасқа толғанға дейінгі бала күтімі
демалысы мерзіміне(1 бірлік).
ҚР БП Құқықтық статистика және арнайы есепке алу жөніндегі комитетінің БҚО
бойынша басқармасының қылмыстық саладағы құқықтық ақпаратты қалыптастыру
бөлімінің прокуроры(1 бірлік).
Қызметтік міндеттері:
ҚР БП Құқықтық статистика және арнайы есепке алу жөніндегі комитетінің БҚО
бойынша басқармасының қылмыстық саладағы құқықтық ақпаратты қалыптастыру
бөлімінің прокуроры Л.А.Киратованыңсәбиі 3 жасқа толғанға дейінгі бала күтімі
демалысы мерзіміне(1 бірлік С-ОКГП-7 санаты)қылмыстық қудалау органдарынан келіптүсетін қысқартылған қылмыстық істерді қабылдау, тіркеу, есепке алу және сақтауды жүзеге
асырады, 2-А ақпараттық-есепке алу құжатын СДТБТ АЖО-на енгізеді, қысқартылған
қылмыстық істерді сканерден өткізіп, оларды 2-А АЕҚ-на енгізеді. Қысқартылған қылмыстық
істерді сақтау және қолға беруге қатысты мәселелер бойынша сұраулардың орындалуын,
мұрағаттық анықтамаларды, құжаттардың көшірмелерін, сонымен қатар арнайы мұрағат
қоры бойынша құжат үзінділерін берудіқамтамасыз етеді, Комитет есептері бойынша ақпарат
беру, сондай-ақ мұрағаттық анықтама немесе мұрағаттық құжаттардың көшірмелерін беру
жөніндегі ақпараттық-анықтамалық қызмет көрсетуге қойылатын талаптарды
ұстануғажауапты болып табылады; ай сайын басқарма мұрағатының жұмысының жайын
талдап, есеп дайындайды, саяси қуғын-сүргін құрбандарын ақтау жөніндегі азаматтардың
өтініштеріне жауап әзірлейді, басқарма мұрағатына ұсынылған құжаттық материалдарды
сақтау шараларын қабылдайды;
ҚР БП Құқықтық статистика және арнайы есепке алу жөніндегі комитетінің БҚО
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бойынша басқармасының қылмыстық саладағы құқықтық ақпаратты қалыптастыру
бөлімінің прокурорыанықтаудан, тергеуден, соттан және жазасын өтеуден бой тасалаған,
хабар-ошарсыз жоғалған, тұлғасы анықталмаған мүрделердің, белгісіз науқастар мен
денсаулығы нашар немесе жасы кіші болғандықтан өзі туралы хабар бере алмайтын
балалардың, атқару өндірісі бойынша борышкерлердің, мемлекет пайдасына ұсынылған
талап арыздар бойынша жауапкерлердің есебін жүргізеді, сонымен қатар алимент өндіру,
денсаулыққа нұқсан келтіру немесе басқалай келтірілген, асыраушының қайтыс болуына
байланысты залалды өтеу туралы есепті жүргізеді, арнайы есепке алу субъектілерінің
іздестіру есебін жүргізуге қойылатын талаптарды орындауын бақылап, қадағалайды, ай
сайын 1-Р “Қылмыстық қудалау органдарынан, соттан және жазасын өтеуден бой тасалаған,
хабар-ошарсыз жоғалған адамдарды іздестіру, сондай-ақ белгісіз азаматтардың мүрделерінің
тұлғасын анықтау жұмыстарының нәтижелері туралы»нысанды статистикалық есепті
қалыптастырып, қалыптастырылатын мәліметтердің дұрыстығы үшін дербес жауапкершілікте
болады.
Байқауға қатысушыларға қойылатын талаптар:
Қазақстан Республикасының «Құқық қорғау қызметі туралы» Қазақстан Республикасы
Заңының 6, 10-бабының талаптарына қайшы келмейтін, құқық қорғау органдарына кіру
шарттарына сәйкес келетін он сегіз жасқа толған Қазақстан Республикасының азаматтары.
Білімі - нақты лауазымның қызметтік бағыттарына сәйкес келетін жоғары құқықтық. Құқық
қорғау органдарында қызмет көрсетудің денсаулық себептері бойынша жарамдылығы.
Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасының 2013 жылғы 28 тамыздағы №90 бұйрығымен
бекітілген Қазақстан Республикасы Прокуратура органдарының, Қазақстан Республикасы
Әділет министрлігінде 2013 жылғы 4 қазанда №8780 тіркелген ҚСжАЕК-нің біліктілік
талаптарына сәйкес облыстық органының прокурор лауазымына,ведомстволары мен
мекемелерінің қызметкерлеріне келесі талаптар белгіленді: белгілі бір лауазымның
функционалдық бағыттарына сәйкес келетін жоғары білімнің болуы; құқық қорғау
органдарына қызмет көрсетудің денсаулық жағдайына сәйкес болуы; белгілі бір лауазым
үшін функционалдық міндеттерді орындау үшін қажетті білім, қабілеттер мен дағдылардың
болуы.
Конкурс Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасының 2014 жылғы 4 мамырдағы № 40
бұйрығымен бекітілген,Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде 2014 жылғы 4 шілдеде
№ 9561 (әрі қарай- Ережелер) тіркелген, Қазақстан Республикасы Прокуратура органдарының,
ведомстволарының және мекемелеріндегі конкурс өткізу ережелері мен лауазымға даярлау
ережелерінің талаптарына сәйкес өткізіледі.
Конкурсқа қатысқысы келетін азаматтар ведомствоның персоналды басқару бөліміне келесі
құжаттарды ұсынады:
-Ереженің 2-қосымшасына сәйкес өтініш;
-Ереженің 3-қосымшасына сәйкес сауалнама;
-Қағиданың 4-қосымшасына сәйкес нысан бойынша кадрлар жазбасынан алынған жеке іспарағын толтыру (нақты тұрғылықты мекен-жайы мен телефондары, байланыс телефондары
көрсетілген);
-Қағиданың 5-қосымшасына сәйкес жақын туыстарын, соның ішінде бұрынғы ерлізайыптыларын көрсете отырып, өз қолымен және баспа түрінде толығымен толық өмірбаянын
жазу;
-нотариалды куәландырылған Қазақстан Республикасы азаматының жеке басын
куәландыратын құжаттың көшірмесі;нотариалды расталған білім туралы құжаттардың
көшірмелері; еңбек қызметін растайтын құжаттың нотариалды куәландырылған көшірмесі;
-Әскери билеттің көшірмесі немесе әскери қызметке шақыру бөліміне берілген куәлік;
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-3x4 (3 дана) өлшеміндегі фотосуреттер;
-Қазақстан Республикасының 1998 жылғы 2 шілдедегі «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес
туралы» Заңына сәйкес азамат пен оның жұбайының тұрғылықты жері бойынша салық
органдарына табыстың және мүліктік декларацияның ұсынылуын растайтын құжаттар;
-Ережелердің 6-қосымшасына сәйкес конкурсқа қатысуға құжаттарды беру кезінде
қолданыстағы осы Ереженің 6-қосымшасына сәйкес, тестілік бағдарламада көрсетілген
нормативтік құқықтық актілерге қатысты сұрақтардың жалпы санының кемінде 70% -ын
құрайтын шекті мәндерден төмен емес қолданыстағы заңнама нормаларын білу үшін
компьютерлік тестілеу нәтижелері мен шектері;
-медициналық және психофизиологиялық сараптама нәтижелерін, оның ішінде полиграфты
тексеруді, прокуратура органдарында қызметтің жарамдылығын және міндетті арнайы
сараптаманы анықтау үшін әскери медициналық комиссиялардың қорытындысы;
-қылмыстық жазаның жоқтығы туралы, заңбұзушылық жасағаны үшін тәртіптік және
әкімшілік жауапкершілікке бір жыл ішінде әкімшілік жауапкершілікке тарту туралы құқықтық
статистика және арнайы есепке алу органдарынан анықтама;
-соңғы жұмыс орнынан мінездеме (оқу).
Азаматтар білімі, жұмыс тәжірибесі, кәсіптік деңгейі және іскерлік беделіне байланысты
қосымша білімді (біліктілікті арттыру туралы құжаттардың көшірмелері, ғалымдардың
(академиялық) дәрежесі мен атауын, сипаттамаларын, ұсынымдарын, ғылыми басылымдарын
ұсынуларына құқылы.
Құжаттарды қабылдаудың соңғы мерзімі: конкурс жарияланған соңғы күннен бастап 5 (бес)
жұмыс күні.
Құжаттар қабылданған орын: Орал қ., Достық даңғылы, 197 үйде орналасқан«Қазақстан
Республикасы Бас прокуратурасының Құқықтық статистика және арнайы есепке алу
комитетінің Батыс-Қазақстан облысы бойынша»ММ-сі.
Конкурсқа қатысу үшін кеткен шығындар (тестілеу орнына дейінгі жолақы, сұхбаттасу,
тағылымдама, тұрғын үй, тұру, барлық түрдегі байланыс қызметтерін пайдалану және басқа
да шығындар) азаматтардың өз қаражаты есебінен төленеді.
Байқауүшінведомствоныңконкурстықкомиссиясықұрылады. Конкурстық комиссия е
қатысуғаниетбілдіргеназаматтармен (бұданәрі–үміткерлер) әңгімелесу, тағылымдаманың
нәтижелерін қоса алғанда, сондай-ақжарияланған бос лауазымға үміткерлерді бос лауазымға
орналасу үшін резервке орналасу және ауыстыратын, аталған Ереженің 5-тармағында
көрсетілген құжаттарды қарастыратын,алқалы орган болып табылады.
Конкурстық комиссия құжаттарды қабылдау мерзімі аяқталғаннан кейін бес жұмыс күні
ішінде үміткерлердің құжаттарына алдын-ала сараптау жүргізеді. Алдын ала қараудың
нәтижелері бойынша конкурстық комиссия үміткер жарияланған лауазымға қойылатын
талаптарға сәйкес келетінін немесе конкурсқа қатысуға негізсіз бас тартуды шешеді.
Конкурстық комиссия кандидаттардың жеке, моральдық, іскерлік және кәсіби қасиеттерін
бағалап, біліктілік талаптарына және функционалдық міндеттерден босаған бос лауазымға
қою үшін біліктілік талаптарына негізделеді.
Жарияланған лауазымға қойылатын талаптарға сәйкес конкурстық комиссия әңгімелесуге
кандидаттарды қабылдау туралы шешім қабылдайды.
Әңгімелесуге жіберілген үміткерлер Батыс-Қазақстан облысы, Орал қ., Достық даңғылы, 197
үйде орналасқан Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасының Құқықтық статистика және
арнайы есепке алу комитетінің Батыс-Қазақстан облысы бойынша Басқармасына хабарлама
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бергеннен бес жұмыс күні өткеннен кейін жіберіледі.
Кандидаттар туралы хабарлама телефон арқылы, электрондық пошта мекенжайына және
қатысушылардың ұялы телефондарына ақпарат жіберумен жүзеге асырылады.
Конкурсқа қатысушылар мен кандидаттар конкурстық комиссияның шешiмiне уәкiлеттi
органға және оның аумақтық бөлiмшесiне немесе Қазақстан Республикасының заңнамасына
сәйкес сот тәртiбiмен шағым бере алады.

Маңғыстау облысы прокуратурасы, Ақтау қаласы, 15шағын аудан №56/1 ғимараты,
анықтама телефондары: 8-(7292)- 60-51-85 бос лауазымға конкурс жариялайды:
Маңғыстау облысының прокуратурасы
Ақтау қалалық прокуратурасының бөлім прокуроры C-RGP-5 (1 бос орын, негізгі
қызметкер бала күтіміне байланысты демалыста болған уақытқа, 2018 жылдың 07
желтоқсанына дейін);
Маңғыстау ауданы прокуратурасының прокуроры C-RGP-5 (1 бос орын);
Функционалдық міндеттері: қылмыстық қудалау және қоғамдық мүдделерді қорғау
бойынша прокурорлық қадағалауды жүзеге асыру, жедел-іздестіру қызметінің, әкімшілік
және атқарушылық іс жүргізудің, азаматтық және қылмыстық істер бойынша, ұсталған,
қамауға алынған және қылмыстық жазаны өтеп жатқан адамдардың құқықтарын сақталуын
заңдылығын қадағалау, мемлекеттік айыптауды сотта қолдау, азаматтық және әкімшілік
істер бойынша сот отырыстарына қатысу және тағы басқалары. Негізгі міндеттемелерден
басқа, прокуратура органдарының барлық қызметкерлеріне тиесілі міндеттерді орындау.
Еңбек ақы төлеу шарты мен көлемі қолданыстағы заңнамаға сәйкес белгіленеді (айлық
жалақысы 76274 тенге).
Конкурсқа қатысушыларға қойылатын талаптар: білімі – жоғары құқықтану (заңтану);
денсаулық жағдайы бойынша құқық қорғау органдарында қызмет өткеруге жарамдылығы;
нақты лауазым бойынша функционалдық міндеттерін атқару үшін қажетті міндетті білімінің,
икемінің, дағдысының болуы;
Құжаттарды қабылдау мерзімі конкурстың соңғы жарияланғаннан кейін 5 жұмыс күндері
ішінде төмендегі мекен-жай бойынша жүзеге асырылады: Ақтау қаласы, 15 шағын аудан
№56/1 ғимараты.
Конкурсқа қатысуға ниет білдірген азаматтар мынадай құжаттарды тапсырады:
1) белгілі нысанаға сәйкес өтініш;
2) белгілі нысанаға сәйкес сауалнама;
3) белгілі нысанға сәйкес (тұрғылықты тұратын мекенжайы мен телефонын, оның ішінде
байланыс телефонын көрсете отырып) толтырылған кадр есебі жөніндегі жеке іс парағы;
4) жақын туыстарын, оның ішінде бұрынғы ерлі-зайыптарын көрсете отырып, белгілі нысанаға
сәйкес толтырылған қолмен немесе басылып жазылған толық өмірбаяны;
5) Қазақстан Республикасы азаматының жеке басын куәландыратын құжаттың нотариалдық
куәландырылған көшірмесі;
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6) бiлiмi туралы құжаттардың нотариалдық куәландырылған көшiрмелерi;
7) еңбек қызметін растайтын құжаттың нотариалдық куәландырылған көшiрмесi;
8) әскери билеттің немесе әскерге шақыру учаскесiне тiркелгені туралы куәліктің көшірмесі;
9) 3х4 үлгідегі (2 дана) сурет;
10) «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы» 2015 жылғы 18 қарашадағы Қазақстан
Республикасының Заңына сәйкес азаматтың және оның жұбайының (зайыбының) табыстары
мен мүліктері туралы декларацияны тұратын жері бойынша мемлекеттiк кiрiс органына табыс
еткенін растайтын құжаттар;
11) конкурсқа қатысу үшін құжаттарды өткізу кезінде жарамды, шекті мәннен төмен емес
қолданыстағы заңнаманы білуге арналған компьютерлік тестілеудің нәтижелері;
12) прокуратура органдарында қызмет өткеруге жарамдылығын анықтау үшін әскеридәрігерлік комиссиялардан медициналық және психофизиологиялық куәландырудан, сондайақ полиграфологиялық зерттеуден өтудің және міндетті арнайы тексеріс қорытындылары;
13) құқықтық статистика және арнайы есепке алу жөніндегі органдарының соттылығы
жоқтығы, сот тәртібімен соңғы бір жылдың ішінде қасақана әкімшілік құқық бұзушылық
жасағаны, сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтары үшін тәртіптік немесе әкімшілік
жауапкершілікке тартылмағаны туралы анықтама;
14) соңғы жұмыс (оқу) орнынан мінездеме.
Көрсетілген құжаттардың біреуінің болмауы оларды қараудан бас тарту үшін негіз болып
табылады.
Азаматтар бiлiмiне, жұмыс тәжiрибесiне, кәсiби деңгейіне және іскерлік беделіне қатысты
(бiлiктiлiгiн арттыру, ғылыми (академиялық) дәрежелер мен атақтардың берiлуi,
мiнездемелер, ұсынымдар, ғылыми жарияланымдар туралы құжаттардың көшiрмелерi)
қосымша ақпарат бере алады.

Маңғыстау облысы прокуратурасының
Кадрлық дамыту тобы

27.04.2018

«Ақтөбе облысының прокуратурасы» ММ, бос лауазымға орналасуға конкурс
жариялайды:

1. Ақтөбе облысы Темір аудандық прокуратурасының прокуроры (С-RGP-5
санаты) – 1 бірлік;
Лауазымдық айлық еңбекақысы мемлекеттік қызмет өтіліне қатысты 76 274 теңгеден 103 174
теңгеге дейін.
Атқарымдық міндеттер: қылмыстық қудалау және қоғамдық мүдделерді қорғау,
қылмыстық, азаматтық және әкімшілік істер бойынша сот актілерінің және атқару
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өндірістерінің, жазалардың және азаматтарды оңалтудың орындалуына, ұсталған, күзетпен
қамауға алынған және қылмыстық жазасын өтеп жатқан тұлғалардың құқықтарының
сақталуына прокурорлық қадағалауды жүзеге асыру, қылмыстық істер бойынша соттарда
мемлекеттік айыптауға қолдау көрсету, соттарда азаматтық және әкімшілік істерді қарау
кезінде қатысу және басқалары.Негізгі міндеттерімен қоса, прокуратура органдарының
барлық қызметкерлеріне міндетті болып табылатын атқарымдық міндеттерді орындау.
Конкурсқа қатысушыларға қойылатын талаптар:
- нақты лауазымның атқарымдық міндеттерінің бағыттарына сәйкес салада жоғары заңгерлік
білім;
- денсаулық жағдайы бойынша құқық қорғау органдарында қызмет өткеруге жарамдылығы;
- нақты лауазымның атқарымдық міндеттерін орындау үшін қажетті міндетті білімі, икемдағдылары.
Конкурс Қазақстан Республикасы Бас Прокурорының 04.05.2014 жылғы №40 бұйрығымен
бекітілген, Қазақстан Республикасының прокуратура органдарында, ведомстволары мен
мекемелерінде лауазымдарға орналасу үшін конкурс пен тағылымдама өткізу Ережесі
негізінде өткізіледі (бұдан әрі - Ереже).
Конкурсқа қатысуға ниет білдірген азаматтар келесідей құжаттарды тапсырады:
1) осы Ережеге 2-қосымшаға сәйкес нысандағы өтініш;
2) осы Ережеге 3-қосымшаға сәйкес нысандағы сауалнама;
3) осы Ережеге 4-қосымшаға сәйкес нысан бойынша (тұрғылықты тұратын мекенжайы мен
телефонын, оның ішінде байланыс телефонын көрсете отырып) толтырылған кадр есебі
жөніндегі жеке іс парағы;
4) жақын туыстарын, оның ішінде бұрынғы ерлі-зайыптарын көрсете отырып, осы Ережеге
5-қосымшаға сәйкес нысан бойынша толтырылған қолмен және басылып жазылған толық
өмірбаяны;
5) Қазақстан Республикасы азаматының жеке басын куәландыратын құжаттың
нотариалдық куәландырылған көшірмесі;
6) бiлiмi туралы құжаттардың нотариалдық куәландырылған көшiрмелерi;
7) еңбек қызметін растайтын құжаттың нотариалдық куәландырылған көшiрмесi;
8) әскери билеттің немесе әскерге шақыру учаскесiне тiркелгені туралы куәліктің
көшірмесі;
9) 3х4 үлгідегі (3 дана) сурет;
10) «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы» 2015 жылғы 18 қарашадағы
Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес азаматтың және оның жұбайының (зайыбының)
табыстары мен мүліктері туралы декларацияны тұратын жері бойынша мемлекеттiк кiрiс
органына табыс еткенін растайтын құжаттар;
11) конкурсқа қатысу үшін құжаттарды өткізу кезінде жарамды, шекті мәннен төмен емес
қолданыстағы заңнаманы білуге арналған компьютерлік тестілеудің нәтижелері;
12) прокуратура органдарында қызмет өткеруге жарамдылығын анықтау үшін әскеридәрігерлік комиссиялардан медициналық және психофизиологиялық куәландырудан, сондайақ полиграфологиялық зерттеуден өтудің және міндетті арнайы тексеріс қорытындылары;
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13) құқықтық статистика және арнайы есепке алу жөніндегі органдарының соттылығы
жоқтығы, сот тәртібімен соңғы бір жылдың ішінде қасақана әкімшілік құқық бұзушылық
жасағаны, сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтары үшін тәртіптік немесе әкімшілік
жауапкершілікке тартылмағаны туралы анықтама;
14) соңғы жұмыс (оқу) орнынан мінездеме.
Азаматтар бiлiмiне, жұмыс тәжiрибесiне, кәсiби деңгейіне және іскерлік беделіне қатысты
(бiлiктiлiгiн арттыру, ғылыми (академиялық) дәрежелер мен атақтардың берiлуi,
мiнездемелер, ұсынымдар, ғылыми жарияланымдар туралы құжаттардың көшiрмелерi)
қосымша ақпарат бере алады.
Көрсетілген құжаттардың біреуінің болмауы оларды қараудан бас тарту үшін негіз болып
табылады.
Конкурсқа қатысу үшін қажетті құжаттар конкурс өткiзу туралы хабарландыру соңғы
жарияланған күнінен бастап 5 жұмыс күні ішінде келесі мекен-жай бойынша қабылданады:
Ақтөбе қаласы, Ө. Сеитов к. 6, анықтама үшін телефон: 8(7132) 90-14-58,
e-mail: 7132381@prokuror.kz.
Әңгімелесуге жіберілген кандидаттар, оларды әңгімелесуге жіберу туралы хабарланған
күннен бастап үш жұмыс күні ішінде «Ақтөбе облысының прокуратурасы» ММ өтеді.
Азаматтар конкурсқа қатысу шығындарын (әңгімелесу өтетін жерге келу және қайту, тұратын
жер жалдау, байланыс қызметінің барлық түрлерін пайдалану) өздерінің жеке қаражаттары
есебінен жүргізеді.
25.04.2018 ж.

«Бас көлік прокуратурасы» ММ, бос лауазымға орналасуға конкурс жариялайды:
1. Достық көлік прокуратурасының прокуроры (С-RGP-5 санаты) – 1 бірлік;
Лауазымдық айлық еңбекақысы мемлекеттік қызмет өтіліне қатысты 76 274 теңгеден 103 174
теңгеге дейін.
Атқарымдық міндеттер: қылмыстық қудалау және қоғамдық мүдделерді қорғау,
қылмыстық, азаматтық және әкімшілік істер бойынша сот актілерінің және атқару
өндірістерінің, жазалардың және азаматтарды оңалтудың орындалуына, ұсталған, күзетпен
қамауға алынған және қылмыстық жазасын өтеп жатқан тұлғалардың құқықтарының
сақталуына прокурорлық қадағалауды жүзеге асыру, қылмыстық істер бойынша соттарда
мемлекеттік айыптауға қолдау көрсету, соттарда азаматтық және әкімшілік істерді қарау
кезінде қатысу және басқалары.Негізгі міндеттерімен қоса, прокуратура органдарының
барлық қызметкерлеріне міндетті болып табылатын атқарымдық міндеттерді орындау.
Конкурсқа қатысушыларға қойылатын талаптар:
- нақты лауазымның атқарымдық міндеттерінің бағыттарына сәйкес салада жоғары заңгерлік
білім;
- денсаулық жағдайы бойынша құқық қорғау органдарында қызмет өткеруге жарамдылығы;
- нақты лауазымның атқарымдық міндеттерін орындау үшін қажетті міндетті білімі, икемдағдылары.
Конкурс Қазақстан Республикасы Бас Прокурорының 04.05.2014 жылғы №40 бұйрығымен
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бекітілген, Қазақстан Республикасының прокуратура органдарында, ведомстволары мен
мекемелерінде лауазымдарға орналасу үшін конкурс пен тағылымдама өткізу Ережесі
негізінде өткізіледі (бұдан әрі - Ереже).
Конкурсқа қатысуға ниет білдірген азаматтар келесідей құжаттарды тапсырады:
1) осы Ережеге 2-қосымшаға сәйкес нысандағы өтініш;
2) осы Ережеге 3-қосымшаға сәйкес нысандағы сауалнама;
3) осы Ережеге 4-қосымшаға сәйкес нысан бойынша (тұрғылықты тұратын мекенжайы мен
телефонын, оның ішінде байланыс телефонын көрсете отырып) толтырылған кадр есебі
жөніндегі жеке іс парағы;
4) жақын туыстарын, оның ішінде бұрынғы ерлі-зайыптарын көрсете отырып, осы Ережеге
5-қосымшаға сәйкес нысан бойынша толтырылған қолмен және басылып жазылған толық
өмірбаяны;
5) Қазақстан Республикасы азаматының жеке басын куәландыратын құжаттың нотариалдық
куәландырылған көшірмесі;
6) бiлiмi туралы құжаттардың нотариалдық куәландырылған көшiрмелерi;
7) еңбек қызметін растайтын құжаттың нотариалдық куәландырылған көшiрмесi;
8) әскери билеттің немесе әскерге шақыру учаскесiне тiркелгені туралы куәліктің көшірмесі;
9) 3х4 үлгідегі (3 дана) сурет;
10) «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы» 2015 жылғы 18 қарашадағы Қазақстан
Республикасының Заңына сәйкес азаматтың және оның жұбайының (зайыбының) табыстары
мен мүліктері туралы декларацияны тұратын жері бойынша мемлекеттiк кiрiс органына табыс
еткенін растайтын құжаттар;
11) конкурсқа қатысу үшін құжаттарды өткізу кезінде жарамды, шекті мәннен төмен емес
қолданыстағы заңнаманы білуге арналған компьютерлік тестілеудің нәтижелері;
12) прокуратура органдарында қызмет өткеруге жарамдылығын анықтау үшін әскеридәрігерлік комиссиялардан медициналық және психофизиологиялық куәландырудан, сондайақ полиграфологиялық зерттеуден өтудің және міндетті арнайы тексеріс қорытындылары;
13) құқықтық статистика және арнайы есепке алу жөніндегі органдарының соттылығы
жоқтығы, сот тәртібімен соңғы бір жылдың ішінде қасақана әкімшілік құқық бұзушылық
жасағаны, сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтары үшін тәртіптік немесе әкімшілік
жауапкершілікке тартылмағаны туралы анықтама;
14) соңғы жұмыс (оқу) орнынан мінездеме.
Азаматтар бiлiмiне, жұмыс тәжiрибесiне, кәсiби деңгейіне және іскерлік беделіне қатысты
(бiлiктiлiгiн арттыру, ғылыми (академиялық) дәрежелер мен атақтардың берiлуi,
мiнездемелер, ұсынымдар, ғылыми жарияланымдар туралы құжаттардың көшiрмелерi)
қосымша ақпарат бере алады.
Көрсетілген құжаттардың біреуінің болмауы оларды қараудан бас тарту үшін негіз болып
табылады.
Конкурсқа қатысу үшін қажетті құжаттар конкурс өткiзу туралы хабарландыру соңғы
жарияланған күнінен бастап 5 жұмыс күні ішінде келесі мекен-жай бойынша
қабылданады: Астана қаласы, Мәңгілік ел, 14, анықтама үшін телефон: 8(7172)
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30-17-05, 30-17-15 e-mail: 7172226@prokuror.kz.
Әңгімелесуге жіберілген кандидаттар, оларды әңгімелесуге жіберу туралы хабарланған
күннен бастап үш жұмыс күні ішінде «Бас көлік прокуратурасы» ММ өтеді.
Азаматтар конкурсқа қатысу шығындарын (әңгімелесу өтетін жерге келу және қайту, тұратын
жер жалдау, байланыс қызметінің барлық түрлерін пайдалану) өздерінің жеке қаражаттары
есебінен жүргізеді.
23.04.2018ж.

«Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасының Құқықтық статистика және арнайы
есепке алу жөніндегі Комитетінің Солтүстік Қазақстан облысы бойынша Басқармасы»
ММ
Петропавл қаласы Қазақстан Конституциясы көшесі 38-үй, тел. 8 (7152) 36-30-14, 46-31-35 ҚР
БП Құқықтық статистика және арнайы есепке алу жөніндегі Комитетінің СҚО
бойынша Басқармасының қылмыстық саладағы құқықтық ақпараттарды
қалыптастыру бөлімінің прокуроры (С-ОGP-7-санаты, 1-бірлік), ҚР БП Құқықтық
статистика және арнайы есепке алу жөніндегі Комитеті СҚО бойынша
Басқармасының Есіл, Қызылжар аудандары бойынша құқықтық статистика және
арнайы есептер саласында заңдылықты қадағалау бойынша
прокуроры (С-ОGP-7-санаты, 1-бірлік) бос лауазымдарына орналасуға конкурс жариялайды.
Функционалдық міндеттері:
ҚР БП Құқықтық статистика және арнайы есепке алу жөніндегі Комитетінің СҚО
бойынша Басқармасының қылмыстық саладағы құқықтық ақпараттарды
қалыптастыру бөлімінің прокуроры арнайы есепке алу саласындағы бекітілген сұрақтар
бойынша бақылау-қадағалау қызметін жүзеге асырады, арнайы есепке алу саласындағы
ақпараттық есепке алу құжаттарының (әрі қарай – АЕҚ) құқықтық статистика және арнайы
есепке алу субъектілеріне уақытында беру және уақытында енгізудің бақылауын жүзеге
асырады, есеп жүргізу рапортын жүргізеді, бекітілген есеп бойынша салыстыру жүргізеді,
мониторинг жасайды, тексеріс жүргізеді, қылмыскерлерді, хабар-ошарсыз жоғалып кеткен
адамдарды, жеке басы анықталмаған мәйіттерді іздестіру, сонымен қатар денсаулығының
жағдайына байланысты немесе жас шамасына қарай өзі туралы деректерді хабарлауға
қабілеті жоқ адамдар бойынша құжаттардың уақытында түсуінің бақылауын жүзеге асырады,
іздеуді есепке алу паспортын жүргізеді, салыстыру, мониторинг жүргізеді, бекітілген есеп
бойынша тексеріс жүргізуге қатысады, ай сайын «Прокуратура органдарынан, тергеуден,
анықтаудан, соттан және жазасын өтеуден жасырынып жүрген, хабар-ошарсыз жоғалып
кеткен, атқарушылық іс жүргізу бойынша борышкерлер, мемлекеттің мүддесі үшін
ұсынылған, сондай-ақ алименттер өндіріп алу туралы, мертігуден болмаса денсаулығының
өзге де зақымдануынан, асыраушының мертігуден болмаса денсаулығының өзге де
зақымдануынан, қайтыс болуынан келген залалды өтеу туралы қуынымдар бойынша
жауапкерлер, жеке басы анықталмаған сырқат тұлғалар немесе жасы келген адамдар және
өзі туралы деректерді хабарлауға қабілеті жоқ адамдар, балалар туралы» №1-Р нысанды
статистикалық есепті қалыптастыруға қатысады.
ҚР БП Құқықтық статистика және арнайы есепке алу жөніндегі Комитеті СҚО
бойынша Басқармасының Есіл, Қызылжар аудандары бойынша құқықтық статистика
және арнайы есептер саласында заңдылықты қадағалау бойынша
прокуроры құқықтық статистика және арнайы есепке алу саласындағы нормативтік
құқықтық актілердің бұзушылығын анықтауға және жолын кесуге бағытталған бақылау және
қадағалаудың кешенді шараларын жүзеге асырады, есепке алу-тіркеу тәртібінің заңдылығын
қадағалауды, жүзеге асырады, аталған бағытта салыстыру, тексеру жүргізеді, Басқарма
басшылығының тапсырмасы бойынша өзінің құзыреттілігі шеңберінде аумақтық
прокурорлармен, құқықтық статистика және арнайы есепке алу субъектілерімен өзара қарымPage 65 of 93
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қатынас жасайды, прокуратура органдарымен, қылмыстық қудалау органдарымен
орындаушылық істері, аудан (қалалар) аймақтарындағы соттармен статистикалық есептер
көрсеткіштерімен салыстырма жүргізеді; К-1, К-2, Е-1, Е-2, Е-3, Е-4, Е-5, Л-1, Л-2, 1-Д, 3.1
нысанды ЭАЕҚ СДТБТ АДБ толық және уақытында енгізудің бақылауын жүзеге асырады,
қажет болған жағдайда ЭАЕҚ әзірлейді, ЭАЕҚ АЖО және Web-СДТБТ қылмыстық іс жүргізу
шешімдерінің уақытында, нақты және анық толтыру бойынша күн сайын мониторинг
жүргізеді, құқықтық статистика және арнайы есепке алу субъектілерімен ұсынған
мәліметтердің толықтығына, уақытында беруіне бақылауды жүзеге асырады, заңды және
жеке тұлғалардығ өтініштерін есепке алу бойынша АЕҚ ТӨБЕ АЖО деректер базасына
енгізеді, қабылдауды, есепке алуды, әзірлеуді жүзеге асырады, тергеуден, анықтаудан, хабарошарсыз жоғалып кеткен адамдарға және жеке басы анықталмаған мәйіттерге қатысты
іздестіру есебінің журналын толтырады, «ААЖ Арнайы есепке алу» электрондық деректер
базасын жүргізеді.
Еңбек ақысы 87 069 теңгеден басталады.
Конкурсқа қатысушыларға қойылатын негізгі талаптар:
Білімі – жоғары заңгер, құқық қорғау органдарында қызмет жүргізуге денсаулық
жағдайы бойынша жарамдығы.
функционалдық міндеттерін орындау үшін қажетті міндетті білімінің, бейіні мен
дағдысының болуы.
Конкурсқа қатысуға мына құжаттар ұсынылады:
1) Қазақстан Республикасы Бас Прокурорының 2014 жылдың 4 мамырындағы № 40 Қазақстан
Республикасының прокуратура органдарында, ведомстволарында және мекемелерінде
қызметке орналасу үшін тәлімдемеден өту және байқау өткізу Ережесіне (бұдан әрі – Ереже)
бекітілген 2-қосымшасының нысаны бойынша өтініш;
2) Ереженің 3-қосымшасына сәйкес нысанда толтырылған сауалнама;
3) осы Ереженің 4-қосымшасына сәйкес нысан бойынша кадрлар есеп бойынша (тұрғылықты
тұратын орынның адресі және телефондары, соның ішінде байланыс) толтырылған жеке
парағы;
4) егжей-тегжейлі, өз қолымен жазбаша және компьютерде басылған түрде, жақын
туыстарын көрсетумен, соның ішінде бұрынғы жұбайларын көрсетумен, осы Ереженің
5-қосымшасына сәйкес толтырылған өмірбаян;
5) Қазақстан Республикасы азаматының жеке куәлігі құжатының көшірмесі, нотариалды
куәландырған;
6) білімі туралы құжаттар көшірмесі, нотариалды куәландырған;
7) еңбек өтілін растайтын еңбек ктапшасының көшірмесі, нотариалды куәландырған;
8) әскери билеті немесе шақыру учаскесіне үстемелігі туралы куәлігінің көшірмесі;
9) көлемі 3х4 (3 дана) фотосурет;
10) Қазақстан Республикасының 1998 жылының 2 шілдесіндегі «Сыбайлас жемқорлыққа
қарсы күрес туралы» Заңына сәйкес кірістер мен мүлік туралы декларацияларды тұрғылықты
орны бойынша салық органдарына азамат және оның зайыбымен (жұбайы) тапсырылғанын
растайтын құжаттар;
11) қолданыстағы заңнама нормаларын біліміне қажетті біліміне компьютерлік тестіден өту
нәтижесі, конкурста қатысу үшін құжаттарды тапсырған сәттегі болған межелік мәнінен
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төмен болмауы керек;
Тест бойынша межелік мәні осы Ереженің 6-қосымшасына сәйкес тестілеу бағдарламасында
көрсетілген нормативтік құқықтық актілер бойынша жалпы сұрақтар санынан дұрыс
жауаптар 70 % кем құрамауға тиісті.
12) медициналық және психофизиологиялық куәландырудан өту нәтижелері, соның ішінде
полиграфологиялық зерттеулер, әскери-дәрігерлік комиссияларда прокуратура органдарында
қызметке жарамдылығын анықтау үшін және арнайы міндетті тексеріс үшін;
13) Құқықтық статистика және арнайы есептер органдарынан соттылығы жоқтығы туралы,
қасақана құқық бұзушылық жасағаны үшін сот тәртібінде бір жыл ішінде әкімшілік
жауапкершілікке тартылғаны туралы, сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық жасағаны үшін
әкімшілік және тәртіптік жауапкершілікке тартылмағаны туралы анықтамалар;
14) Соңғы жұмыс орнынан мінездеме (оқу орнынан).
Қажетті құжаттар, барлық құжаттардың тізілімін көрсетумен құжаттар тігілетін мұқабаға
салынып, әкеп тапсыруға немесе пошта арқылы Петропавл қаласы, Қазақстан Конституциясы
көшесі 38 үй мекен-жайда орналасқан Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасы Құқықтық
статистика және арнайы есепке алу жөніндегі Комитетінің Солтүстік Қазақстан облысы
бойынша Басқармасына конкурс жүргізу туралы жарияланым басылған күннен 5 жұмыс күні
ішінде ұсынылуы тиіс.
Құжаттар тізілімінде аталған қосымшаларды Қазақстан Республикасы Бас Прокурорының
2014 жылдың 4 мамырындағы № 40 бұйрығымен бекітілген «Қазақстан Республикасының
прокуратура органдарында, ведомстволарында және мекемелерінде қызметке оналасу үшін
тәлімдемеден өту және байқау жүргізу» Ережесінен алуға болады.

Бос лауазымдарға орналасуға конкурс туралы хабарландыру
Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасы Құқықтық статистика және арнайы
есепке алу жөніндегі комитетінің Алматы облысы бойынша басқармасы, 040000,
Талдықорған қаласы, Абылайхан көшесі 160/164, анықтама телефондары: (7282)
24-10-40, 24-11-38, бос лауазымдарға конкурс жариялайды:
- азаматтық және әкімшілік салалардағы құқықтық ақпаратты қалыптастыру
бөлімінің прокуроры (C-OКGP-7) - 1 бірлік.
Қызметтік міндеттері:
- №1 «Әлеуметтік-экономикалық саладағы заңдылықты қадағалау бойынша прокурордың
жұмысы туралы» есепті, облыстың қалалары мен аудандары қиығында қалыптастырады;
- №5 «Сот қаулыларының және атқарушылық өндірістің заңдылығына прокурорлық
қадағалаудың жағдайы туралы» есепті қалыптастырады;
- экстремистік, террористік қызметпен, сондай-ақ экстремизм, терроризм қызметімен
байланысты қылмыстар жасағаны үшін сотталған тұлғалар туралы мәліметтерді
қалыптастырады;
- белгіленген тәртіппен әрекетке қабілетсіз не әрекетке қабілеті шектеулі деп танылған
адамдарды есепке алуды жүзеге асырады.
Еңбек ақысының көлемі және жағдайы: 87069 (сексен жеті мың алпыс тоғыз) теңге,
айсайын, жалақы төлеу кестесіне сәйкес.
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Конкурсқа қатысушыларға қойылатын талап: білімі жоғары, нақты лауазымның
функционалдық бағыттарына сәйкес келетін, денсаулық жағдайы бойынша құқық қорғау
органдарында қызмет өткеруге жарамдылығы; нақты лауазым бойынша функционалдық
міндеттерін атқару үшін қажетті міндетті білімінің, икемінің және дағдысының болуы
Құжаттарды қабылдау мерзімі және орны: Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасы
Құқықтық статистика және арнайы есепке алу жөніндегі комитетінің Алматы облысы
бойынша басқармасында конкурс өткiзу туралы хабарландыру соңғы жарияланған күнінен
бастап бес жұмыс күні ішінде, Алматы облысы Талдықорған қаласы Абылайхан көшесі,
160/164 мекенжайы бойынша, тел. 24-10-40, 24-11-38.

- қылмыстық саладағы құқықтық ақпаратты қалыптастыру бөлімінің прокуроры (COКGP-7) - 1 бірлік.
Қызметтік міндеттері:
- тегі бойынша картотека жұмыстарын ұйымдастырады, тұтқындалған тұлғаларға
қатысты есептік карточкаларды тегі бойынша картотекаға қабылдауды, өңдеуді және қосуды
жүзеге асырады, есептік карточкаларды сақтау мерзімі бойынша уақытылы алып тұруды
қамтамасыз етеді;
- айыпталушы ретінде жауапқа тартылған тұлғаларға қатысты тектік-есептік
карточкаларды «Арнайы есепке алу» автоматтандырылған ақпараттар жүйесіне енгізуді
жүзеге асырады;
- пробация қызметінен келіп түскен, сотталғандар (қамауға алынғандар) туралы карточкалар
мен хабарламаларды қабылдауды, өңдеуді және орталықтандырылған есепке қоюға жіберуді
жүзеге асырады;
- 10-а нысанды "Арнайы есепке алудың жекелеген түрлерінің жағдайы туралы
мәліметтер" есебін қалыптастырады;
- түзету мекемелерінен және пробация қызметінен келіп түсетін электрондық
хабарламаларды өңдеуді және салыстыруды жүзеге асырады.
Еңбек ақысының көлемі және жағдайы: 87069 (сексен жеті мың алпыс тоғыз) теңге,
айсайын, жалақы төлеу кестесіне сәйкес.
Конкурсқа қатысушыларға қойылатын талап: білімі жоғары, нақты лауазымның
функционалдық бағыттарына сәйкес келетін, денсаулық жағдайы бойынша құқық қорғау
органдарында қызмет өткеруге жарамдылығы; нақты лауазым бойынша функционалдық
міндеттерін атқару үшін қажетті міндетті білімінің, икемінің және дағдысының болуы.
Құжаттарды қабылдау мерзімі және орны: Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасы
Құқықтық статистика және арнайы есепке алу жөніндегі комитетінің Алматы облысы
бойынша басқармасында конкурс өткiзу туралы хабарландыру соңғы жарияланған күнінен
бастап бес жұмыс күні ішінде, Алматы облысы Талдықорған қаласы Абылайхан көшесі,
160/164 мекенжайы бойынша, тел. 24-10-40, 24-11-38.

Конкурс келесі құжаттардың негізінде жүргізіледі:

1) ҚР БП 2014 жылғы 04 мамырдағы №40 бұйрығымен бекітілген, Қазақстан Республикасының
прокуратура органдарында, ведомстволары мен мекемелерінде лауазымдарға орналасу үшін
конкурс пен тағылымдама өткізу қағидаларына 2-қосымшаға сәйкес нысандағы өтініш;
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2) ҚР БП 2014 жылғы 04 мамырдағы №40 бұйрығымен бекітілген, Қазақстан
Республикасының прокуратура органдарында, ведомстволары мен мекемелерінде
лауазымдарға орналасу үшін конкурс пен тағылымдама өткізу қағидаларына 3-қосымшаға
сәйкес нысандағы сауалнама;
3) ҚР БП 2014 жылғы 04 мамырдағы №40 бұйрығымен бекітілген, Қазақстан Республикасының
прокуратура органдарында, ведомстволары мен мекемелерінде лауазымдарға орналасу үшін
конкурс пен тағылымдама өткізу қағидаларына 4-қосымшаға сәйкес нысан бойынша
(тұрғылықты тұратын мекенжайы мен телефонын, оның ішінде байланыс телефонын көрсете
отырып) толтырылған кадр есебі жөніндегі жеке іс парағы;
4) жақын туыстарын, оның ішінде бұрынғы ерлі-зайыптарын көрсете отырып, ҚР БП 2014
жылғы 04 мамырдағы №40 бұйрығымен бекітілген, Қазақстан Республикасының прокуратура
органдарында, ведомстволары мен мекемелерінде лауазымдарға орналасу үшін конкурс пен
тағылымдама өткізу қағидаларына 5-қосымшаға сәйкес нысан бойынша толтырылған қолмен
немесе басылып жазылған толық өмірбаяны;
5) Қазақстан Республикасы азаматының жеке басын куәландыратын құжаттың нотариалдық
куәландырылған көшірмесі;
6) бiлiмi туралы құжаттардың нотариалдық куәландырылған көшiрмелерi;
7) еңбек қызметін растайтын құжаттың нотариалдық куәландырылған көшiрмесi;
8) әскери билеттің немесе әскерге шақыру учаскесiне тiркелгені туралы куәліктің көшірмесі;
9) 3х4 үлгідегі (2 дана) сурет;
10) «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы» 2015 жылғы 18 қарашадағы Қазақстан
Республикасының Заңына сәйкес азаматтың және оның жұбайының (зайыбының) табыстары
мен мүліктері туралы декларацияны тұратын жері бойынша мемлекеттік кіріс органына табыс
еткенін растайтын құжаттар;
11) конкурсқа қатысу үшін құжаттарды өткізу кезінде жарамды, шекті мәннен төмен емес
қолданыстағы заңнаманы білуге арналған компьютерлік тестілеудің нәтижелері;
12) прокуратура органдарында қызмет өткеруге жарамдылығын анықтау үшін әскеридәрігерлік комиссиялардан медициналық және психофизиологиялық куәландырудан, сондайақ полиграфологиялық зерттеуден өтудің және міндетті арнайы тексеріс қорытындылары;
13) құқықтық статистика және арнайы есепке алу жөніндегі органдарының соттылығы
жоқтығы, сот тәртібімен соңғы бір жылдың ішінде қасақана әкімшілік құқық бұзушылық
жасағаны, сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтары үшін тәртіптік немесе әкімшілік
жауапкершілікке тартылмағаны туралы анықтама;
14) соңғы жұмыс (оқу) орнынан мінездеме.
Көрсетілген құжаттардың біреуінің болмауы оларды қараудан бас тарту үшін негіз болып
табылады.
Азаматтар бiлiмiне, жұмыс тәжiрибесiне, кәсiби деңгейіне және іскерлік беделіне қатысты
(бiлiктiлiгiн арттыру, ғылыми (академиялық) дәрежелер мен атақтардың берiлуi,
мiнездемелер, ұсынымдар, ғылыми жарияланымдар туралы құжаттардың көшiрмелерi)
қосымша ақпарат бере алады.
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«Бас көлік прокуратурасы» ММ, бос лауазымға орналасуға конкурс жариялайды:
1. Маңғыстау көлік прокуратурасының прокуроры (С-RGP-5 санаты) – 1 бірлік;
Лауазымдық айлық еңбекақысы мемлекеттік қызмет өтіліне қатысты 76 274 теңгеден 103 174
теңгеге дейін.
Атқарымдық міндеттер: қылмыстық қудалау және қоғамдық мүдделерді қорғау,
қылмыстық, азаматтық және әкімшілік істер бойынша сот актілерінің және атқару
өндірістерінің, жазалардың және азаматтарды оңалтудың орындалуына, ұсталған, күзетпен
қамауға алынған және қылмыстық жазасын өтеп жатқан тұлғалардың құқықтарының
сақталуына прокурорлық қадағалауды жүзеге асыру, қылмыстық істер бойынша соттарда
мемлекеттік айыптауға қолдау көрсету, соттарда азаматтық және әкімшілік істерді қарау
кезінде қатысу және басқалары.Негізгі міндеттерімен қоса, прокуратура органдарының
барлық қызметкерлеріне міндетті болып табылатын атқарымдық міндеттерді орындау.
Конкурсқа қатысушыларға қойылатын талаптар:
- нақты лауазымның атқарымдық міндеттерінің бағыттарына сәйкес салада жоғары заңгерлік
білім;
- денсаулық жағдайы бойынша құқық қорғау органдарында қызмет өткеруге жарамдылығы;
- нақты лауазымның атқарымдық міндеттерін орындау үшін қажетті міндетті білімі, икемдағдылары.
Конкурс Қазақстан Республикасы Бас Прокурорының 04.05.2014 жылғы №40 бұйрығымен
бекітілген, Қазақстан Республикасының прокуратура органдарында, ведомстволары мен
мекемелерінде лауазымдарға орналасу үшін конкурс пен тағылымдама өткізу Ережесі
негізінде өткізіледі (бұдан әрі - Ереже).
Конкурсқа қатысуға ниет білдірген азаматтар келесідей құжаттарды тапсырады:
1) осы Ережеге 2-қосымшаға сәйкес нысандағы өтініш;
2) осы Ережеге 3-қосымшаға сәйкес нысандағы сауалнама;
3) осы Ережеге 4-қосымшаға сәйкес нысан бойынша (тұрғылықты тұратын мекенжайы мен
телефонын, оның ішінде байланыс телефонын көрсете отырып) толтырылған кадр есебі
жөніндегі жеке іс парағы;
4) жақын туыстарын, оның ішінде бұрынғы ерлі-зайыптарын көрсете отырып, осы Ережеге
5-қосымшаға сәйкес нысан бойынша толтырылған қолмен және басылып жазылған толық
өмірбаяны;
5) Қазақстан Республикасы азаматының жеке басын куәландыратын құжаттың нотариалдық
куәландырылған көшірмесі;
6) бiлiмi туралы құжаттардың нотариалдық куәландырылған көшiрмелерi;
7) еңбек қызметін растайтын құжаттың нотариалдық куәландырылған көшiрмесi;
8) әскери билеттің немесе әскерге шақыру учаскесiне тiркелгені туралы куәліктің көшірмесі;
9) 3х4 үлгідегі (3 дана) сурет;
10) «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы» 2015 жылғы 18 қарашадағы Қазақстан
Республикасының Заңына сәйкес азаматтың және оның жұбайының (зайыбының) табыстары
мен мүліктері туралы декларацияны тұратын жері бойынша мемлекеттiк кiрiс органына табыс
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еткенін растайтын құжаттар;
11) конкурсқа қатысу үшін құжаттарды өткізу кезінде жарамды, шекті мәннен төмен емес
қолданыстағы заңнаманы білуге арналған компьютерлік тестілеудің нәтижелері;
12) прокуратура органдарында қызмет өткеруге жарамдылығын анықтау үшін әскеридәрігерлік комиссиялардан медициналық және психофизиологиялық куәландырудан, сондайақ полиграфологиялық зерттеуден өтудің және міндетті арнайы тексеріс қорытындылары;
13) құқықтық статистика және арнайы есепке алу жөніндегі органдарының соттылығы
жоқтығы, сот тәртібімен соңғы бір жылдың ішінде қасақана әкімшілік құқық бұзушылық
жасағаны, сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтары үшін тәртіптік немесе әкімшілік
жауапкершілікке тартылмағаны туралы анықтама;
14) соңғы жұмыс (оқу) орнынан мінездеме.
Азаматтар бiлiмiне, жұмыс тәжiрибесiне, кәсiби деңгейіне және іскерлік беделіне қатысты
(бiлiктiлiгiн арттыру, ғылыми (академиялық) дәрежелер мен атақтардың берiлуi,
мiнездемелер, ұсынымдар, ғылыми жарияланымдар туралы құжаттардың көшiрмелерi)
қосымша ақпарат бере алады.
Көрсетілген құжаттардың біреуінің болмауы оларды қараудан бас тарту үшін негіз болып
табылады.
Конкурсқа қатысу үшін қажетті құжаттар конкурс өткiзу туралы хабарландыру соңғы
жарияланған күнінен бастап 5 жұмыс күні ішінде келесі мекен-жай бойынша
қабылданады: Астана қаласы, Мәңгілік ел, 14, анықтама үшін телефон: 8(7172)
30-17-05, 30-17-15 e-mail: 7172226@prokuror.kz.
Әңгімелесуге жіберілген кандидаттар, оларды әңгімелесуге жіберу туралы хабарланған
күннен бастап үш жұмыс күні ішінде «Бас көлік прокуратурасы» ММ өтеді.
Азаматтар конкурсқа қатысу шығындарын (әңгімелесу өтетін жерге келу және қайту, тұратын
жер жалдау, байланыс қызметінің барлық түрлерін пайдалану) өздерінің жеке қаражаттары
есебінен жүргізеді.
18.04.2018ж.

Шығыс Қазақстан облысының прокуратурасы Өскемен қаласы, Пермитин көшесі, 21
почталық индексі 0700046, анықтама үшін телефон - факс 8 (7232) 24 18 34, бос
лауазымды орындарға байқау жариялайды:
Өскемен қаласы прокуратурасының прокуроры C-RGP-5 (1 бірлік)
Зырян ауданы прокуратурасының прокуроры C-RGP-5 (1 бірлік)
Жарма ауданы прокуратурасының прокурорыа C-RGP-5 (1 бірлік)
Функционалдық міндеттер: қоғамдық мүдделерді қорғау, қылмыстық қудалау,
үкімдерді орындау, атқарушылық өндіріс, соттарда қылмыстық, азаматтық, әкімшілік істер
бойынша мемлекет мүдделерін қорғау заңдылығына прокурорлық қадағалау. Негізгі
міндеттерден басқа, прокуратура органдарының барлық қызметкерлеріне міндетті
функцияларды орындау.
Еңбек ақы төлеу шарты мен көлемі қолданыстағы заңнамаға сәйкес белгіленеді (айлық
жалақысы 76 235 теңге).
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Конкурсқа қатысушыларға біліктілік талаптар: жоғары заң білімі бар, денсаулық
жағдайы бойынша құқық қорғау органдарында қызмет өткеруге жарамдылығы; нақты
лауазымы бойынша функционалды міндеттерін атқару үшін қажетті міндетті білімінің,
икемінің, дағдысының болуы.
Құжаттарды қабылдау мерзімі конкурсты өткізу туралы хабарламаның соңғы жарияланған
күнінен бастап 5 күн жұмыс күні ішінде Өскемен қаласы, Пермитин көшесі, 21 үй, 301
кабинетте жүзеге асырылады.
Конкурсқа қатысуға ниет білдірген азаматтар мынадай құжаттарды тапсырады:
1) белгілі нысанаға сәйкес өтініш;
2) белгілі нысанаға сәйкес сауалнама;
3) белгілі нысанға сәйкес (тұрғылықты тұратын мекенжайы мен телефонын, оның ішінде
байланыс телефонын көрсете отырып) толтырылған кадр есебі жөніндегі жеке іс парағы;
4) жақын туыстарын, оның ішінде бұрынғы ерлі-зайыптарын көрсете отырып, белгілі нысанаға
сәйкес толтырылған қолмен немесе басылып жазылған толық өмірбаяны;
5) Қазақстан Республикасы азаматының жеке басын куәландыратын құжаттың нотариалдық
куәландырылған көшірмесі;
6) бiлiмi туралы құжаттардың нотариалдық куәландырылған көшiрмелерi;
7) еңбек қызметін растайтын құжаттың нотариалдық куәландырылған көшiрмесi;
8) әскери билеттің немесе әскерге шақыру учаскесiне тiркелгені туралы куәліктің көшірмесі;
9) 3х4 үлгідегі (3 дана) фотосурет;
10) құжаттарды тапсыру сәтінде заңнаманы білуіне тестілеуден өткені туралы шекті мәннен
төмен емес нәтижелері бар қолданыстағы сертификат;
11) «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы» 2015 жылғы 18 қарашадағы Қазақстан
Республикасының Заңына сәйкес азаматтың және оның жұбайының (зайыбының) табыстары
мен мүліктері туралы декларацияны тұратын жері бойынша мемлекеттiк кiрiс органына табыс
еткенін растайтын құжаттар;
12) конкурсқа қатысу үшін құжаттарды өткізу кезінде жарамды, шекті мәннен төмен емес
қолданыстағы заңнаманы білуге арналған компьютерлік тестілеудің нәтижелері;
13) прокуратура органдарында қызмет өткеруге жарамдылығын анықтау үшін әскеридәрігерлік комиссиялардан медициналық және психофизиологиялық куәландырудан, сондайақ полиграфологиялық зерттеуден өтудің және міндетті арнайы тексеріс қорытындылары;
14) құқықтық статистика және арнайы есепке алу жөніндегі органдарының соттылығы
жоқтығы, сот тәртібімен соңғы бір жылдың ішінде қасақана әкімшілік құқық бұзушылық
жасағаны, сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтары үшін тәртіптік немесе әкімшілік
жауапкершілікке тартылмағаны туралы анықтама;
15) соңғы жұмыс (оқу) орнынан мінездеме.
Азаматтар бiлiмiне, жұмыс тәжiрибесiне, кәсiби деңгейіне және іскерлік беделіне қатысты
(бiлiктiлiгiн арттыру, ғылыми (академиялық) дәрежелер мен атақтардың берiлуi,
мiнездемелер, ұсынымдар, ғылыми жарияланымдар
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Шығыс Қазақстан облысының прокуратурасы

17.04.2018

«Бас көлік прокуратурасы» ММ, бос лауазымға орналасуға конкурс жариялайды:
1. Жамбыл көлік прокуратурасының прокуроры (С-RGP-5 санаты) – 1 бірлік;
Лауазымдық айлық еңбекақысы мемлекеттік қызмет өтіліне қатысты 76 274 теңгеден 103 174
теңгеге дейін.
Атқарымдық міндеттер: қылмыстық қудалау және қоғамдық мүдделерді қорғау,
қылмыстық, азаматтық және әкімшілік істер бойынша сот актілерінің және атқару
өндірістерінің, жазалардың және азаматтарды оңалтудың орындалуына, ұсталған, күзетпен
қамауға алынған және қылмыстық жазасын өтеп жатқан тұлғалардың құқықтарының
сақталуына прокурорлық қадағалауды жүзеге асыру, қылмыстық істер бойынша соттарда
мемлекеттік айыптауға қолдау көрсету, соттарда азаматтық және әкімшілік істерді қарау
кезінде қатысу және басқалары.Негізгі міндеттерімен қоса, прокуратура органдарының
барлық қызметкерлеріне міндетті болып табылатын атқарымдық міндеттерді орындау.
Конкурсқа қатысушыларға қойылатын талаптар:
- нақты лауазымның атқарымдық міндеттерінің бағыттарына сәйкес салада жоғары заңгерлік
білім;
- денсаулық жағдайы бойынша құқық қорғау органдарында қызмет өткеруге жарамдылығы;
- нақты лауазымның атқарымдық міндеттерін орындау үшін қажетті міндетті білімі, икемдағдылары.
Конкурс Қазақстан Республикасы Бас Прокурорының 04.05.2014 жылғы №40 бұйрығымен
бекітілген, Қазақстан Республикасының прокуратура органдарында, ведомстволары мен
мекемелерінде лауазымдарға орналасу үшін конкурс пен тағылымдама өткізу Ережесі
негізінде өткізіледі (бұдан әрі - Ереже).
Конкурсқа қатысуға ниет білдірген азаматтар келесідей құжаттарды тапсырады:
1) осы Ережеге 2-қосымшаға сәйкес нысандағы өтініш;
2) осы Ережеге 3-қосымшаға сәйкес нысандағы сауалнама;
3) осы Ережеге 4-қосымшаға сәйкес нысан бойынша (тұрғылықты тұратын мекенжайы мен
телефонын, оның ішінде байланыс телефонын көрсете отырып) толтырылған кадр есебі
жөніндегі жеке іс парағы;
4) жақын туыстарын, оның ішінде бұрынғы ерлі-зайыптарын көрсете отырып, осы Ережеге
5-қосымшаға сәйкес нысан бойынша толтырылған қолмен және басылып жазылған толық
өмірбаяны;
5) Қазақстан Республикасы азаматының жеке басын куәландыратын құжаттың нотариалдық
куәландырылған көшірмесі;
6) бiлiмi туралы құжаттардың нотариалдық куәландырылған көшiрмелерi;
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7) еңбек қызметін растайтын құжаттың нотариалдық куәландырылған көшiрмесi;
8) әскери билеттің немесе әскерге шақыру учаскесiне тiркелгені туралы куәліктің көшірмесі;
9) 3х4 үлгідегі (3 дана) сурет;
10) «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы» 2015 жылғы 18 қарашадағы Қазақстан
Республикасының Заңына сәйкес азаматтың және оның жұбайының (зайыбының) табыстары
мен мүліктері туралы декларацияны тұратын жері бойынша мемлекеттiк кiрiс органына табыс
еткенін растайтын құжаттар;
11) конкурсқа қатысу үшін құжаттарды өткізу кезінде жарамды, шекті мәннен төмен емес
қолданыстағы заңнаманы білуге арналған компьютерлік тестілеудің нәтижелері;
12) прокуратура органдарында қызмет өткеруге жарамдылығын анықтау үшін әскеридәрігерлік комиссиялардан медициналық және психофизиологиялық куәландырудан, сондайақ полиграфологиялық зерттеуден өтудің және міндетті арнайы тексеріс қорытындылары;
13) құқықтық статистика және арнайы есепке алу жөніндегі органдарының соттылығы
жоқтығы, сот тәртібімен соңғы бір жылдың ішінде қасақана әкімшілік құқық бұзушылық
жасағаны, сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтары үшін тәртіптік немесе әкімшілік
жауапкершілікке тартылмағаны туралы анықтама;
14) соңғы жұмыс (оқу) орнынан мінездеме.
Азаматтар бiлiмiне, жұмыс тәжiрибесiне, кәсiби деңгейіне және іскерлік беделіне қатысты
(бiлiктiлiгiн арттыру, ғылыми (академиялық) дәрежелер мен атақтардың берiлуi,
мiнездемелер, ұсынымдар, ғылыми жарияланымдар туралы құжаттардың көшiрмелерi)
қосымша ақпарат бере алады.
Көрсетілген құжаттардың біреуінің болмауы оларды қараудан бас тарту үшін негіз болып
табылады.
Конкурсқа қатысу үшін қажетті құжаттар конкурс өткiзу туралы хабарландыру соңғы
жарияланған күнінен бастап 5 жұмыс күні ішінде келесі мекен-жай бойынша
қабылданады: Астана қаласы, Мәңгілік ел, 14, анықтама үшін телефон: 8(7172)
30-17-05, 30-17-15 e-mail: 7172226@prokuror.kz.
Әңгімелесуге жіберілген кандидаттар, оларды әңгімелесуге жіберу туралы хабарланған
күннен бастап үш жұмыс күні ішінде «Бас көлік прокуратурасы» ММ өтеді.
Азаматтар конкурсқа қатысу шығындарын (әңгімелесу өтетін жерге келу және қайту, тұратын
жер жалдау, байланыс қызметінің барлық түрлерін пайдалану) өздерінің жеке қаражаттары
есебінен жүргізеді.
16.04.2018ж.

«Бас көлік прокуратурасы» ММ, бос лауазымға орналасуға конкурс жариялайды:
1. Қызылорда көлік прокуратурасының прокуроры (С-RGP-5 санаты) – 1 бірлік;
Лауазымдық айлық еңбекақысы мемлекеттік қызмет өтіліне қатысты 76 274 теңгеден 103 174
теңгеге дейін.
Атқарымдық міндеттер: қылмыстық қудалау және қоғамдық мүдделерді қорғау,
қылмыстық, азаматтық және әкімшілік істер бойынша сот актілерінің және атқару
өндірістерінің, жазалардың және азаматтарды оңалтудың орындалуына, ұсталған, күзетпен
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қамауға алынған және қылмыстық жазасын өтеп жатқан тұлғалардың құқықтарының
сақталуына прокурорлық қадағалауды жүзеге асыру, қылмыстық істер бойынша соттарда
мемлекеттік айыптауға қолдау көрсету, соттарда азаматтық және әкімшілік істерді қарау
кезінде қатысу және басқалары.Негізгі міндеттерімен қоса, прокуратура органдарының
барлық қызметкерлеріне міндетті болып табылатын атқарымдық міндеттерді орындау.
Конкурсқа қатысушыларға қойылатын талаптар:
- нақты лауазымның атқарымдық міндеттерінің бағыттарына сәйкес салада жоғары заңгерлік
білім;
- денсаулық жағдайы бойынша құқық қорғау органдарында қызмет өткеруге жарамдылығы;
- нақты лауазымның атқарымдық міндеттерін орындау үшін қажетті міндетті білімі, икемдағдылары.
Конкурс Қазақстан Республикасы Бас Прокурорының 04.05.2014 жылғы №40 бұйрығымен
бекітілген, Қазақстан Республикасының прокуратура органдарында, ведомстволары мен
мекемелерінде лауазымдарға орналасу үшін конкурс пен тағылымдама өткізу Ережесі
негізінде өткізіледі (бұдан әрі - Ереже).
Конкурсқа қатысуға ниет білдірген азаматтар келесідей құжаттарды тапсырады:
1) осы Ережеге 2-қосымшаға сәйкес нысандағы өтініш;
2) осы Ережеге 3-қосымшаға сәйкес нысандағы сауалнама;
3) осы Ережеге 4-қосымшаға сәйкес нысан бойынша (тұрғылықты тұратын мекенжайы мен
телефонын, оның ішінде байланыс телефонын көрсете отырып) толтырылған кадр есебі
жөніндегі жеке іс парағы;
4) жақын туыстарын, оның ішінде бұрынғы ерлі-зайыптарын көрсете отырып, осы Ережеге
5-қосымшаға сәйкес нысан бойынша толтырылған қолмен және басылып жазылған толық
өмірбаяны;
5) Қазақстан Республикасы азаматының жеке басын куәландыратын құжаттың нотариалдық
куәландырылған көшірмесі;
6) бiлiмi туралы құжаттардың нотариалдық куәландырылған көшiрмелерi;
7) еңбек қызметін растайтын құжаттың нотариалдық куәландырылған көшiрмесi;
8) әскери билеттің немесе әскерге шақыру учаскесiне тiркелгені туралы куәліктің көшірмесі;
9) 3х4 үлгідегі (3 дана) сурет;
10) «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы» 2015 жылғы 18 қарашадағы Қазақстан
Республикасының Заңына сәйкес азаматтың және оның жұбайының (зайыбының) табыстары
мен мүліктері туралы декларацияны тұратын жері бойынша мемлекеттiк кiрiс органына табыс
еткенін растайтын құжаттар;
11) конкурсқа қатысу үшін құжаттарды өткізу кезінде жарамды, шекті мәннен төмен емес
қолданыстағы заңнаманы білуге арналған компьютерлік тестілеудің нәтижелері;
12) прокуратура органдарында қызмет өткеруге жарамдылығын анықтау үшін әскеридәрігерлік комиссиялардан медициналық және психофизиологиялық куәландырудан, сондайақ полиграфологиялық зерттеуден өтудің және міндетті арнайы тексеріс қорытындылары;
13) құқықтық статистика және арнайы есепке алу жөніндегі органдарының соттылығы
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жоқтығы, сот тәртібімен соңғы бір жылдың ішінде қасақана әкімшілік құқық бұзушылық
жасағаны, сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтары үшін тәртіптік немесе әкімшілік
жауапкершілікке тартылмағаны туралы анықтама;
14) соңғы жұмыс (оқу) орнынан мінездеме.
Азаматтар бiлiмiне, жұмыс тәжiрибесiне, кәсiби деңгейіне және іскерлік беделіне қатысты
(бiлiктiлiгiн арттыру, ғылыми (академиялық) дәрежелер мен атақтардың берiлуi,
мiнездемелер, ұсынымдар, ғылыми жарияланымдар туралы құжаттардың көшiрмелерi)
қосымша ақпарат бере алады.
Көрсетілген құжаттардың біреуінің болмауы оларды қараудан бас тарту үшін негіз болып
табылады.
Конкурсқа қатысу үшін қажетті құжаттар конкурс өткiзу туралы хабарландыру соңғы
жарияланған күнінен бастап 5 жұмыс күні ішінде келесі мекен-жай бойынша
қабылданады: Астана қаласы, Мәңгілік ел, 14, анықтама үшін телефон: 8(7172)
30-17-05, 30-17-15 e-mail: 7172226@prokuror.kz.
Әңгімелесуге жіберілген кандидаттар, оларды әңгімелесуге жіберу туралы хабарланған
күннен бастап үш жұмыс күні ішінде «Бас көлік прокуратурасы» ММ өтеді.
Азаматтар конкурсқа қатысу шығындарын (әңгімелесу өтетін жерге келу және қайту, тұратын
жер жалдау, байланыс қызметінің барлық түрлерін пайдалану) өздерінің жеке қаражаттары
есебінен жүргізеді.
09.04.2018ж.

Атырау облысы прокуратурасы бос лауазымдарға орналасу үшін конкурс
жариялайды.
Конкурс откізілетін орын: Атырау қаласы, Молдағұлова көшесі 245, анықтама телефоны 8
(7122) 27-08-01. Электрондық мекен-жайы: 7122380@prokuror.kz Почталық мекен-жайы:
060011.
Бос лауазымдардың атауы (санаты - C-RGP-5) :

Атырау қаласы прокуратурасының бөлім прокуроры (санаты - C-RGP-5) – 1
бірлік;
Жылыой ауданы прокуратурасының прокуроры (санаты - C-RGP-5) – 1 бірлік;
Құрманғазы ауданы прокуратурасының прокуроры (санаты - C-RGP-5) – 1 бірлік;
Лауазымдық жалақысы мемлекеттік қызметтегі еңбек өтіліне байланысты 76 274 теңгеден
103 174 теңгеге дейін.
Атқарымдық міндеттер: қылмыстық қудалау және қоғамдық мүдделерді қорғау,
қылмыстық, азаматтық және әкімшілік істер бойынша сот актілерінің және атқару
өндірістерінің, жазалардың және азаматтарды оңалтудың орындалуына, ұсталған, күзетпен
қамауға алынған және қылмыстық жазасын өтеп жатқан тұлғалардың құқықтарының
сақталуына прокурорлық қадағалауды жүзеге асыру, қылмыстық істер бойынша соттарда
мемлекеттік айыптауға қолдау көрсету, соттарда азаматтық және әкімшілік істерді қарау
кезінде қатысу және басқалары.Негізгі міндеттерімен қоса, прокуратура органдарының
барлық қызметкерлеріне міндетті болып табылатын атқарымдық міндеттерді орындау.
Конкурсқа қатысушыларға қойылатын талаптар:
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- нақты лауазымның атқарымдық міндеттерінің бағыттарына сәйкес салада жоғары заңгерлік
білім;
- денсаулық жағдайы бойынша құқық қорғау органдарында қызмет өткеруге жарамдылығы;
- нақты лауазымның атқарымдық міндеттерін орындау үшін қажетті міндетті білімі, икемдағдылары.
Конкурс Қазақстан Республикасы Бас Прокурорының 04.05.2014 жылғы №40 бұйрығымен
бекітілген, Қазақстан Республикасының прокуратура органдарында, ведомстволары мен
мекемелерінде лауазымдарға орналасу үшін конкурс пен тағылымдама өткізу Ережесі
негізінде өткізіледі (бұдан әрі - Ереже).
Конкурсқа қатысуға ниет білдірген азаматтар келесідей құжаттарды тапсырады:
1) осы Ережеге 2-қосымшаға сәйкес нысандағы өтініш;
2) осы Ережеге 3-қосымшаға сәйкес нысандағы сауалнама;
3) осы Ережеге 4-қосымшаға сәйкес нысан бойынша (тұрғылықты тұратын мекенжайы мен
телефонын, оның ішінде байланыс телефонын көрсете отырып) толтырылған кадр есебі
жөніндегі жеке іс парағы;
4) жақын туыстарын, оның ішінде бұрынғы ерлі-зайыптарын көрсете отырып, осы Ережеге
5-қосымшаға сәйкес нысан бойынша толтырылған қолмен және басылып жазылған толық
өмірбаяны;
5) Қазақстан Республикасы азаматының жеке басын куәландыратын құжаттың нотариалдық
куәландырылған көшірмесі;
6) бiлiмi туралы құжаттардың нотариалдық куәландырылған көшiрмелерi;
7) еңбек қызметін растайтын құжаттың нотариалдық куәландырылған көшiрмесi;
8) әскери билеттің немесе әскерге шақыру учаскесiне тiркелгені туралы куәліктің көшірмесі;
9) 3х4 үлгідегі (3 дана) сурет;
10) «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы» 2015 жылғы 18 қарашадағы Қазақстан
Республикасының Заңына сәйкес азаматтың және оның жұбайының (зайыбының) табыстары
мен мүліктері туралы декларацияны тұратын жері бойынша мемлекеттiк кiрiс органына табыс
еткенін растайтын құжаттар;
11) конкурсқа қатысу үшін құжаттарды өткізу кезінде жарамды, шекті мәннен төмен емес
қолданыстағы заңнаманы білуге арналған компьютерлік тестілеудің нәтижелері;
12) прокуратура органдарында қызмет өткеруге жарамдылығын анықтау үшін әскеридәрігерлік комиссиялардан медициналық және психофизиологиялық куәландырудан, сондайақ полиграфологиялық зерттеуден өтудің және міндетті арнайы тексеріс қорытындылары;
13) құқықтық статистика және арнайы есепке алу жөніндегі органдарының соттылығы
жоқтығы, сот тәртібімен соңғы бір жылдың ішінде қасақана әкімшілік құқық бұзушылық
жасағаны, сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтары үшін тәртіптік немесе әкімшілік
жауапкершілікке тартылмағаны туралы анықтама;
14) соңғы жұмыс (оқу) орнынан мінездеме.
Азаматтар бiлiмiне, жұмыс тәжiрибесiне, кәсiби деңгейіне және іскерлік беделіне қатысты
(бiлiктiлiгiн арттыру, ғылыми (академиялық) дәрежелер мен атақтардың берiлуi,
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мiнездемелер, ұсынымдар, ғылыми жарияланымдар туралы құжаттардың көшiрмелерi)
қосымша ақпарат бере алады.
03.04.2018
Оңтүстік Қазақстан облысының прокуратурасы, Шымкент қаласы,
Тауке хан даңғылы, 97, пошталық индексі 160000, тел.8 (7252) 53-47-42, факс 8
(7252) 53-47-42 бос лауазым орынына конкурс жариялайды:
C-RGP-5 санатындағы Бәйдібек ауданы прокуратурасының прокуроры (1 бірлік);
C-RGP-5 санатындағы Арыс ауданы прокуратурасының прокуроры (1 бірлік);
C-RGP-5 санатындағы Отырар ауданы прокуратурасының прокуроры (1 бірлік).
Функционалдық міндеттері: қоғамдық мүддені қорғау бойынша салада, қылмыстық
қудалау саласында, қылмыстық, азаматтық, әкімшілік істер бойынша сот актілерінің және
атқарушылық өндірісінің, жазаның орындалуы және азаматтарды ақтау заңдылығына,
ұсталған, қамауға алынған және қылмыстық жазасын өтеуші тұлғалардың құқықтарының
сақталуына прокурорлық қадағалауды жүзеге асыру, қылмыстық істер бойынша сотта
мемлекеттік айыптауды қолдау, соттарда азаматтық және әкімшілік істерді қарауда қатысу
және басқалар. Негізгі міндеттерден басқа, прокуратура органдарының барлық
қызметкерлері үшін міндетті болып табылатын міндеттерді орындау.
Еңбек ақысының көлемi және шарттары қолданыстағы заңнамаларға сәйкес белгіленеді (ай
сайын 76 274 теңгеден бастап).
Конкурсқа қатысушыларға қойылатын талаптар: білімі – нақты лауазымның
функционалдық бағыттарына сәйкес - жоғары заңгер; құқық қорғау органдарында қызмет
атқаруға денсаулық жағдайының жарамдылығы; нақты лауазым бойынша функционалдық
міндеттерін атқару үшін қажетті білімі мен дағдысының болуы.
Құжаттарды қабылдау - конкурс өткізу туралы хабарламаның соңғы жариялау күнінен бастап
5 жұмыс күні ішінде: Шымкент қаласы Тауке хан даңғылы, 97 (БӨП) мекен-жайында
жүргізіледі.
Конкурсқа қатысуға тілек білдірген азаматтар келесі құжаттарды ұсынады:

1. Нысанға сәйкес өтініш;
2. Нысанға сәйкес сауалнама;
3. Нысан бойынша толтырылған кадр есебі жөніндегі жеке іс парағы (тұрғылықты
тұратын мекен-жайы мен телефонын, оның ішінде байланыс телефонын көрсете
отырып);
4. жақын туыстарын, оның ішінде бұрынғы ерлі-зайыптарын көрсете отырып, нысан
бойынша толтырылған қолмен немесе басылып жазылған толық өмірбаяны;
5. Қазақстан Республикасы азаматының жеке басын куәландыратын құжаттың
нотариалдық куәландырылған көшірмесі;
6. Бiлiмi туралы құжаттардың нотариалдық куәландырылған көшiрмелерi;
7. Еңбек қызметін растайтын құжаттың нотариалдық куәландырылған көшiрмесi;
8. Әскери билеттің немесе әскерге шақыру учаскесiне тiркелгені туралы куәліктің
көшірмесі;
9. 3х4 үлгідегі (2 дана) сурет;
10. «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы» 2015 жылғы 18 қарашадағы
Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес азаматтың және оның жұбайының
(зайыбының) табыстары мен мүліктері туралы декларацияны тұратын жері бойынша
мемлекеттiк кiрiс органына табыс еткенін растайтын құжаттар;
11. конкурсқа қатысу үшін құжаттарды өткізу кезінде жарамды, шекті мәннен төмен емес
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қолданыстағы заңнаманы білуге арналған компьютерлік тестілеудің нәтижелері;
12. Прокуратура органдарында қызмет өткеруге жарамдылығын анықтау үшін әскеридәрігерлік комиссиялардан медициналық және психофизиологиялық куәландырудан,
сондай-ақ полиграфологиялық зерттеуден өтудің және міндетті арнайы тексеріс
қорытындылары;
13. Құқықтық статистика және арнайы есепке алу жөніндегі органдарының соттылығы
жоқтығы, сот тәртібімен соңғы бір жылдың ішінде қасақана әкімшілік құқық
бұзушылық жасағаны, сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтары үшін тәртіптік
немесе әкімшілік жауапкершілікке тартылмағаны туралы анықтама;
14. Соңғы жұмыс (оқу) орнынан мінездеме.
Азаматтар бiлiмiне, жұмыс тәжiрибесiне, кәсiби деңгейіне және іскерлік беделіне қатысты
(бiлiктiлiгiн арттыру, ғылыми (академиялық) дәрежелер мен атақтардың берiлуi,
мiнездемелер, ұсынымдар, ғылыми жарияланымдар туралы құжаттардың көшiрмелерi)
қосымша ақпарат бере алады.

03.04.2018ж
Солтүстік Қазақстан облысының прокуратурасы, Петропавл қаласы, Қазақстан
Конституциясы,15, индекс 150000 (анықтама үшін телефон 8(7152)46-14-87, эл.
7152382@prokuror.kz бос лауазымға конкурс жариялайды:
Солтүстік Қазақстан облысының прокуратурасы
1. Мағжан Жұмабаев ауданының прокуратурасының прокуроры C-RGP-5 (1 бірлік, негізгі
қызметкердің бала күтімі жөніндегі демалыста болу кезеңіне);
2. Петропавл қаласы прокуратурасының прокуроры C-RGP-5 (1 бірлік);
Конкурсқа қатысушыларға қойылатын біліктілік талаптары: жоғары заң білімі бар;
денсаулық жағдайы бойынша құқық қорғау органдарында қызмет өткеруге жарамдылығы;
нақты лауазым бойынша функционалдық міндеттерін атқару үшін қажетті міндетті білімінің,
икемінің, дағдысының болуы.
Еңбекақы төлеу шарты мен көлемі қолданыстағы заңнамаға сәйкес белгіленеді (лауазымдық
жалақысы мемлекеттік қызметтегі өтіліне байланысты 76 274 теңгеден 103 174 теңгеге дейін
).
Функционалдық міндеттері: қылмыстық қудалауды жүзеге асыру; қоғамның мүдделерін
қорғау; үкімдердің орындалуын қадағалау. Негізгі міндеттерімен қоса, прокуратураның
барлық қызметкерлеріне міндетті болып табылатын міндеттерді орындайды.
Конкурс Қазақстан Республикасы «Құқық қорғау қызметі туралы» Заңының 7 бабының 2
тармағының және Қазақстан Республикасы Бас прокурорының 2014 жылғы 4 мамырдағы №
40 бұйрығымен бекітілген Қазақстан Республикасының прокуратура органдарында,
ведомстволары мен мекемелерінде лауазымдарға орналасу үшін конкурс пен тағылымдама
өткізу ережесінің (Қазақстан Республикасының нормативтiк құқықтық актiлерiнiң мемлекеттiк
реестрiнде 2014 жылғы 4 шілдеде № 9561 болып тіркелген) негізінде өткізіледі.
Конкурсқа қатысу үшін аталған Ережеде көрсетілген құжаттар осы хабарландыру
жарияланған күннен бастап бес жұмыс күні ішінде Петропавл қаласы, Қазақстан
Конституциясы,15 мекенжайы бойынша тапсырылуы тиіс.
Конкурсқа қатысуға ниет білдірген азаматтар мынадай құжаттарды тапсырады:
1) Ереженің 2 қосымшасына сәйкес өтініш;

Page 79 of 93

Бас прокуратура органы қызметкері лауазымдарына орналасуға конкурс
Published on The General prosecutor's office of the Republic of Kazakhstan (http://prokuror.gov.kz)
2) Ереженің 3 қосымшасына сәйкес сауалнама;
3) белгілі нысанға сәйкес (тұрғылықты тұратын мекенжайы мен телефонын, оның ішінде
байланыс телефонын көрсете отырып) толтырылған кадр есебі жөніндегі жеке іс парағы;
4) Ереженің 5 қосымшасына сәйкес жақын туыстарын, оның ішінде бұрынғы ерлізайыптарын көрсете отырып, белгілі нысанаға сәйкес қолмен толтырылған немесе басылып
жазылған толық өмірбаяны;
5) Қазақстан Республикасы жеке басының азаматтығының куәландыратын құжаттың
нотариалдық куәландырылған көшірмесі;
6) бiлiмi туралы құжаттардың нотариалдық куәландырылған көшiрмелерi;
7) еңбек қызметін растайтын құжаттың нотариалдық куәландырылған көшiрмесi;
8) әскери билеттің немесе әскерге шақыру учаскесiне тiркелгені туралы куәліктің
көшірмесі;
9) 3х4 үлгідегі (2 дана) фотосурет;
10) Қазақстан Республикасының 2015 жылғы 18 қарашадағы «Сыбайлас жемқорлыққа
қарсы іс-қимыл туралы» Заңына сәйкес, азаматтың және оның жұбайының (зайыбының)
табыстары мен мүліктері туралы декларацияны тұратын жері бойынша мемлекеттiк кiрiс
органына табыс еткенін растайтын құжаттар;
11) конкурсқа қатысу үшін құжаттарды өткізу кезінде жарамды, шекті мәннен төмен емес
қолданыстағы заңнаманы білуге арналған компьютерлік тестілеудің нәтижелері;
12) прокуратура органдарында қызмет өткеруге жарамдылығын анықтау үшін әскеридәрігерлік комиссиялардан медициналық және психофизиологиялық куәландырудан, сондайақ полиграфологиялық зерттеуден өтудің және міндетті арнайы тексеріс қорытындылары;
13) құқықтық статистика және арнайы есепке алу жөніндегі органдарының соттылығы
жоқтығы, сот тәртібімен соңғы бір жылдың ішінде қасақана әкімшілік құқық бұзушылық
жасағаны, сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтары үшін тәртіптік немесе әкімшілік
жауапкершілікке тартылмағаны туралы анықтама;
14) соңғы жұмыс (оқу) орнынан мінездеме.
Азаматтар бiлiмiне, жұмыс тәжiрибесiне, кәсiби деңгейіне және іскерлік беделіне қатысты
(бiлiктiлiгiн арттыру, ғылыми (академиялық) дәрежелер мен атақтардың берiлуi,
мiнездемелер, ұсынымдар, ғылыми жарияланымдар туралы құжаттардың көшiрмелерi)
қосымша ақпарат бере алады.
2018 жыл 30 наурыз

Павлодар облысының прокуратурасы, 140000, Павлодар қаласы, Лермонтов көшесі,
3 үй, анықтама телефоны 8(7182) 31-50-60, 31-50-80,
эл.мекенжайы 7182380@prokuror.kz, Екібастұз қаласы прокуратурасында 3 бірлік, Ақсу
қаласы прокуратурасында 2 бірлік бос лауазымдық қызмет орыдарына конкурс
жариялайды.
Лауазым санаты:
Екібастұз қаласы прокуратурасы бөлімінің прокуроры (C-RGP-5), Ақсу қаласы
прокуратурасының прокуроры (C-RGP-5), еңбекақысы 76274 (жетпіс алты мың екі жүз жетпіс
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төрт теңге).
Конкурсқа қатысушыларға қойылатын талаптар:
білімі – жоғары кәсіби, нақты лауазымның функционалдық бағытына сәйкес келуі тиіс немесе
жоғары заңгерлік;
құқық қорғау органдарында қызметін өтеуге денсаулығы бойынша жарамдылығы;
нақты лауазым бойынша функционалдық міндеттерін орындауға қажетті міндетті білімінің,
дағдылары мен қабілеттерінің болуы;
Құжаттар тізбесі:

1. Өтініш (Қазақстан Республикасының прокуратура органдары, ведомстволары мен
мекемелерінде лауазымдарға орналасу үшін конкурс пен тағылымдама өткізу
ережесін бекіту туралы ереженің (бұдан әрі – Ереже) 2 қосымшасына сәйкес нысан
бойынша);
2. сауалнама (Ереженің 3 қосымшасына сәйкес нысан бойынша);
3. кадрларды есепке алу жөніндегі толтырылған жеке парақ (Ереженің 4 қосымшасына
сәйкес нысан бойынша (нақты мекенжайы мен телефондары, соның ішінде байланыс
телефондары көрсетілген);
4. өз қолымен жазып және басып шығарған толық өмірбаяны, туған-туысқандары, соның
ішінде бұрынғы жұбайлары да көрсетілуі тиіс (Ереженің 5 қосымшасына сәйкес нысан
бойынша);
5. жеке сәйкестендіру нөмірі бар Қазақстан Республикасы азаматының жеке басын
куәландыратын құжат көшірмесі, нотариалды түрде расталған;
6. білімі туралы құжат көшірмесі, нотариалды түрде расталған;
7. еңбек қызметін растайтын құжат көшірмесі, нотариалды түрде расталған;
8. әскери билет көшірмесі немесе шақыру учаскесіне тіркелгені туралы куәлік;
9) көлемі 3х4 сурет (3 дана);
10) азаматтың және оның жұбайының кірісі мен мүлкі туралы мекенжайы бойынша салық
органына тапсырған декларациясын растайтын құжаттар;
11) қолданыстағы заңнама нормаларын білуі туралы компьютерлік тестілеу нәтижелері,
конкурсқа қатысу үшін құжаттарын тапсыру кезеңіне жарамды тестілеудің шектеулі мәнінен
төмен емес;
12) медициналық және психофизиологиялық куәландырудан өту нәтижелері, соның ішінде
прокуратура органдарындағы қызметке жарамдылығын анықтау үшін әскери-дәрігерлік
комиссияларда полиграфологиялық зерттеуден және міндетті арнайы тексеруден өту
нәтижелері;
13) құқықтық статистика және арнайы есепке алу органдарының соттылығы, бір жыл ішінде
қасақана құқық бұзушылық жасағаны үшін әкімшілік жауапкершілікке, сыбайлас жемқорлық
құқық бұзушылығын жасағаны үшін тәртіптік және әкімшілік жауапкершілікке тартылуы жоқ
екендігі туралы анықтама;
14) соңғы жұмыс орнынан (оқу орнынан) мінездеме.
Азаматтар білімі, жұмыс тәжірибесі, кәсіби деңгейі мен іскерлік атағына қатысты қосымша
ақпарат (біліктілігін арттыру, ғылыми (академиялық) дәрежесі мен атағы туралы құжаттар
көшірмесін, мінездеме, ұсыныс, ғылыми жарияланымдарын) ұсына алады.
Аталған құжаттардың бірінің болмауы оларды қараудан бас тарту үшін негіз болып табылады.
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Құжаттарды қабылдау конкурс өткізу туралы хабарландыру жарияланған күннен бастап
4 сәуірге қоса алғанда 5 жұмыс күні ішінде жүзеге асырылады.
Құжат тізбесінде көрсетілген қосымшалар Қазақстан Республикасы Бас Прокурорының 2014
жылғы 4 мамырдағы № 40 бұйрығымен бекітілген Қазақстан Республикасы
прокуратурасының органдарында, ведомстволары мен мекемелерінде лауазымдарға
орналасу үшін конкурс пен тағылымдама өткізу ережесінде бар.

29.03.2018ж.

«Ақтөбе облысының прокуратурасы» ММ, бос лауазымға орналасуға конкурс
жариялайды:

1. Ақтөбе облысы Мұғалжар аудандық прокуратурасының прокуроры (С-RGP-5
санаты) – 1 бірлік;
2. Ақтөбе облысы Алға аудандық прокуратурасының прокуроры (С-RGP-5 санаты)
– 1 бірлік.
Лауазымдық айлық еңбекақысы мемлекеттік қызмет өтіліне қатысты 76 274 теңгеден 103 174
теңгеге дейін.
Атқарымдық міндеттер: қылмыстық қудалау және қоғамдық мүдделерді қорғау,
қылмыстық, азаматтық және әкімшілік істер бойынша сот актілерінің және атқару
өндірістерінің, жазалардың және азаматтарды оңалтудың орындалуына, ұсталған, күзетпен
қамауға алынған және қылмыстық жазасын өтеп жатқан тұлғалардың құқықтарының
сақталуына прокурорлық қадағалауды жүзеге асыру, қылмыстық істер бойынша соттарда
мемлекеттік айыптауға қолдау көрсету, соттарда азаматтық және әкімшілік істерді қарау
кезінде қатысу және басқалары.Негізгі міндеттерімен қоса, прокуратура органдарының
барлық қызметкерлеріне міндетті болып табылатын атқарымдық міндеттерді орындау.
Конкурсқа қатысушыларға қойылатын талаптар:
- нақты лауазымның атқарымдық міндеттерінің бағыттарына сәйкес салада жоғары заңгерлік
білім;
- денсаулық жағдайы бойынша құқық қорғау органдарында қызмет өткеруге жарамдылығы;
- нақты лауазымның атқарымдық міндеттерін орындау үшін қажетті міндетті білімі, икемдағдылары.
Конкурс Қазақстан Республикасы Бас Прокурорының 04.05.2014 жылғы №40 бұйрығымен
бекітілген, Қазақстан Республикасының прокуратура органдарында, ведомстволары мен
мекемелерінде лауазымдарға орналасу үшін конкурс пен тағылымдама өткізу Ережесі
негізінде өткізіледі (бұдан әрі - Ереже).
Конкурсқа қатысуға ниет білдірген азаматтар келесідей құжаттарды тапсырады:
1) осы Ережеге 2-қосымшаға сәйкес нысандағы өтініш;
2) осы Ережеге 3-қосымшаға сәйкес нысандағы сауалнама;
3) осы Ережеге 4-қосымшаға сәйкес нысан бойынша (тұрғылықты тұратын мекенжайы мен
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телефонын, оның ішінде байланыс телефонын көрсете отырып) толтырылған кадр есебі
жөніндегі жеке іс парағы;
4) жақын туыстарын, оның ішінде бұрынғы ерлі-зайыптарын көрсете отырып, осы Ережеге
5-қосымшаға сәйкес нысан бойынша толтырылған қолмен және басылып жазылған толық
өмірбаяны;
5) Қазақстан Республикасы азаматының жеке басын куәландыратын құжаттың нотариалдық
куәландырылған көшірмесі;
6) бiлiмi туралы құжаттардың нотариалдық куәландырылған көшiрмелерi;
7) еңбек қызметін растайтын құжаттың нотариалдық куәландырылған көшiрмесi;
8) әскери билеттің немесе әскерге шақыру учаскесiне тiркелгені туралы куәліктің көшірмесі;
9) 3х4 үлгідегі (3 дана) сурет;
10) «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы» 2015 жылғы 18 қарашадағы Қазақстан
Республикасының Заңына сәйкес азаматтың және оның жұбайының (зайыбының) табыстары
мен мүліктері туралы декларацияны тұратын жері бойынша мемлекеттiк кiрiс органына табыс
еткенін растайтын құжаттар;
11) конкурсқа қатысу үшін құжаттарды өткізу кезінде жарамды, шекті мәннен төмен емес
қолданыстағы заңнаманы білуге арналған компьютерлік тестілеудің нәтижелері;
12) прокуратура органдарында қызмет өткеруге жарамдылығын анықтау үшін әскеридәрігерлік комиссиялардан медициналық және психофизиологиялық куәландырудан, сондайақ полиграфологиялық зерттеуден өтудің және міндетті арнайы тексеріс қорытындылары;
13) құқықтық статистика және арнайы есепке алу жөніндегі органдарының соттылығы
жоқтығы, сот тәртібімен соңғы бір жылдың ішінде қасақана әкімшілік құқық бұзушылық
жасағаны, сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтары үшін тәртіптік немесе әкімшілік
жауапкершілікке тартылмағаны туралы анықтама;
14) соңғы жұмыс (оқу) орнынан мінездеме.
Азаматтар бiлiмiне, жұмыс тәжiрибесiне, кәсiби деңгейіне және іскерлік беделіне қатысты
(бiлiктiлiгiн арттыру, ғылыми (академиялық) дәрежелер мен атақтардың берiлуi,
мiнездемелер, ұсынымдар, ғылыми жарияланымдар туралы құжаттардың көшiрмелерi)
қосымша ақпарат бере алады.
Көрсетілген құжаттардың біреуінің болмауы оларды қараудан бас тарту үшін негіз болып
табылады.
Конкурсқа қатысу үшін қажетті құжаттар конкурс өткiзу туралы хабарландыру соңғы
жарияланған күнінен бастап 5 жұмыс күні ішінде келесі мекен-жай бойынша қабылданады:
Ақтөбе қаласы, Ө. Сеитов к. 6, анықтама үшін телефон: 8(7132) 90-14-58,
e-mail: 7132381@prokuror.kz.
Әңгімелесуге жіберілген кандидаттар, оларды әңгімелесуге жіберу туралы хабарланған
күннен бастап үш жұмыс күні ішінде «Ақтөбе облысының прокуратурасы» ММ өтеді.
Азаматтар конкурсқа қатысу шығындарын (әңгімелесу өтетін жерге келу және қайту, тұратын
жер жалдау, байланыс қызметінің барлық түрлерін пайдалану) өздерінің жеке қаражаттары
есебінен жүргізеді.
16.03.2018
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Қостанай облысы прокуратурасы, Қостанай қаласы, Алтынсарин
көшесі №118а үй, 3-қабат, 309 кабинет, анықтама телефондары:
8-(7142)- 54-94-93 бос лауазымға конкурс жариялайды:
Қостанай облысының прокуратурасы
Қостанай қалалық прокуратурасы қылмыстық қудалау бөлімінің прокуроры
C-RGP-5 (1 бос орын);
Лисаковск қалалық прокуратурасының прокуроры C-RGP-5 (1 бос орын, негізгі
қызметкер бала күтіміне байланысты демалыста болған уақытқа, 2020 жылдың 11 маусымына
дейін);
Рудный қалалық прокуратурасының прокуроры C-RGP-5 (1 бос орын);
Жітіқара аудандық прокуратурасының прокуроры C-RGP-5 (1 бос орын);
Қарабалық аудандық прокуратурасының прокуроры C-RGP-5 (1 бос орын);
Қарасу аудандық прокуратурасының прокуроры C-RGP-5 (1 бос орын);
Қостанай аудандық прокуратурасының прокуроры C-RGP-5 (1 бос орын);
Таран аудандық прокуратурасының прокуроры C-RGP-5 (1 бос орын).
Функционалдық міндеттері: қылмыстық қудалау және қоғамдық мүдделерді қорғау
бойынша прокурорлық қадағалауды жүзеге асыру, жедел-іздестіру қызметінің, әкімшілік
және атқарушылық іс жүргізудің, азаматтық және қылмыстық істер бойынша, ұсталған,
қамауға алынған және қылмыстық жазаны өтеп жатқан адамдардың құқықтарын сақталуын
заңдылығын қадағалау, мемлекеттік айыптауды сотта қолдау, азаматтық және әкімшілік
істер бойынша сот отырыстарына қатысу және тағы басқалары. Негізгі міндеттемелерден
басқа, прокуратура органдарының барлық қызметкерлеріне тиесілі міндеттерді орындау.

Еңбек ақы төлеу шарты мен көлемі қолданыстағы заңнамаға сәйкес
белгіленеді (айлық жалақысы 76 235 тенге).
Конкурсқа қатысушыларға қойылатын талаптар: білімі – жоғары құқықтану (заңтану);
денсаулық жағдайы бойынша құқық қорғау органдарында қызмет өткеруге жарамдылығы;
нақты лауазым бойынша функционалдық міндеттерін атқару үшін қажетті міндетті білімінің,
икемінің, дағдысының болуы;

Құжаттарды қабылдау мерзімі конкурстың соңғы жарияланғаннан
кейін 5 жұмыс күндері ішінде төмендегі мекен-жай бойынша жүзеге асырылады:
Қостанай қаласы, Алтынсарин көшесі №118а үй.

Конкурсқа қатысуға ниет білдірген азаматтар мынадай құжаттарды
тапсырады:
1) белгілі нысанаға сәйкес өтініш;
2) белгілі нысанаға сәйкес сауалнама;

3) белгілі нысанға сәйкес (тұрғылықты тұратын мекенжайы мен
телефонын, оның ішінде байланыс телефонын көрсете отырып)
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толтырылған кадр есебі жөніндегі жеке іс парағы;
4) жақын туыстарын, оның ішінде бұрынғы ерлі-зайыптарын көрсете
отырып, белгілі нысанаға сәйкес толтырылған қолмен немесе басылып
жазылған толық өмірбаяны;
5) Қазақстан Республикасы азаматының жеке басын куәландыратын
құжаттың нотариалдық куәландырылған көшірмесі;
6) бiлiмi туралы құжаттардың нотариалдық куәландырылған
көшiрмелерi;
7) еңбек қызметін растайтын құжаттың нотариалдық куәландырылған
көшiрмесi;
8) әскери билеттің немесе әскерге шақыру учаскесiне тiркелгені туралы
куәліктің көшірмесі;
9) 3х4 үлгідегі (3 дана) сурет;
10) «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы» 2015 жылғы 18
қарашадағы Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес азаматтың
және оның жұбайының (зайыбының) табыстары мен мүліктері туралы
декларацияны тұратын жері бойынша мемлекеттiк кiрiс органына табыс
еткенін растайтын құжаттар;
11) конкурсқа қатысу үшін құжаттарды өткізу кезінде жарамды, шекті
мәннен төмен емес қолданыстағы заңнаманы білуге арналған
компьютерлік тестілеудің нәтижелері.
Тестілеу бойынша дұрыс жауаптардың көрсеткіші Ереженің 6
қосымшасына сәйкес тестілеу Бағдарламасында көрсетілген
нормативтік құқықтық актілер бойынша жалпы сұрақтардан 70%-дан
төмен болмауы керек;
12) прокуратура органдарында қызмет өткеруге жарамдылығын
анықтау үшін әскери-дәрігерлік комиссиялардан медициналық және
психофизиологиялық куәландырудан, сондай-ақ полиграфологиялық
зерттеуден өтудің және міндетті арнайы тексеріс қорытындылары;
13) құқықтық статистика және арнайы есепке алу жөніндегі
органдарының соттылығы жоқтығы, сот тәртібімен соңғы бір жылдың
ішінде қасақана әкімшілік құқық бұзушылық жасағаны, сыбайлас
жемқорлық құқық бұзушылықтары үшін тәртіптік немесе әкімшілік
жауапкершілікке тартылмағаны туралы анықтама;
14) соңғы жұмыс (оқу) орнынан мінездеме.
Көрсетілген құжаттардың біреуінің болмауы оларды қараудан бас
тарту үшін негіз болып табылады.
Азаматтар бiлiмiне, жұмыс тәжiрибесiне, кәсiби деңгейіне және
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іскерлік беделіне қатысты (бiлiктiлiгiн арттыру, ғылыми (академиялық)
дәрежелер мен атақтардың берiлуi, мiнездемелер, ұсынымдар, ғылыми
жарияланымдар туралы құжаттардың көшiрмелерi) қосымша ақпарат
бере алады.
07.03.2018ж.
Бос қызмет орнына конкурс өткізу туралы
Хабарландыру
Жамбыл облысытық прокуратурасы, 080000, Тараз қаласы, М.Х.Дулати көшесі, 23; тел:8
(7262) 45-29-41; факс: 8 (7262) 45-29-41, эл.адрес: 7262122@prokuror.kz бос қызмет орнына
конкурс өткізуді жариялайды Сарысу ауданы прокуратурасының прокуроры және Т.Рысқұлов
ауданы прокуратурасының прокуроры (негізгі қызметкердің оқу мерзіміндегі).
Бос қызмет орын:

Сарысу ауданы прокуратурасының прокуроры (бір орын).
Т.Рысқұлов ауданы прокуратурасының прокуроры негізгі қызметкердің оқу
мерзіміндегі (бір орын).
Функционалдық міндеті:

негізгі функционалдық міндеті - Республика аумағында заңдардың, Қазақстан
Республикасы Президентi Жарлықтарының және өзге нормативтiк құқықтық актiлердiң
дәл және бiрыңғай қолданылуына, жедел-iздестiру қызметiнiң, анықтама мен
тергеудiң, әкiмшiлiк және атқарушылық iстер жүргiзудiң заңдылығына жоғары
қадағалауды жүзеге асырады, кез келген заңдылық бұзушылықты анықтау және жою
жөнiнде шаралар қолданады, Республиканың Конституциясы мен заңдарына қайшы
келетiн заңдар мен өзге де құқықтық актiлерге наразылық жасайды, сотта
мемлекеттiң мүддесiн бiлдiредi, сондай-ақ заңда белгiленген жағдайларда тәртiп пен
шекте қылмыстық қудалауды жүзеге асырады.
Еңбекке ақы төлеу Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына тиісті
жүргізіледі.
Біліктілік талаптары:
- жоғарғы білім;
- юриспруденциялық мамандық.
-тестілеу бағдарламасына сәйкес, нормативтік-құқықтық актілерін және Қазақстан
Республикасының заңдарын білу.
Құжаттарды қабылдау, Тараз қаласы, М.Х.Дулати көшесі, 23, Жамбыл облысы
прокуратурасы Аппаратының кадрлық дамыту тобына, соңғы жариялымнан соң 5 жұмыс
күні ішінде.
Конкурсқа қатысу үшін қажетті құжаттар тізімі:

арыз;
сауалдама;
кадр есебі жөніндегі іс парағы (нақты тұрғылықты мекен жай мен байланыс
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жақын туыстары, оның ішінде бұрынғы жұбайы, жете көрсетілген, баспа түрде өз
қолымен жазылған өмірбаян;
жеке сәйкестендіру нөмірі көрсетілген, Қазақстан Республикасының азаматы екендігін
дәлелдейтін жеке куәліктің көшірмесі;
нотариалды куәландырылған жоғарғы білім туралы құжаттың көшірмесі;
нотариалды куәландырылған (қолма-қол), еңбек қызметін дәлелдейтін құжаттың
көшірмесі;
әскери билеттің немесе әскери қызметке қатысы бар құжаттың көшірмесі;
соңғы жұмыс орнынан (оқудан) мінездеме және түйін;
3х4 сурет(2 дана);
Қазақстан Республикасының 1998 жылы 2-шілдедегі «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы ісқимыл» туралы Заңына сәйкес мүліктік және азамат пен оның жұбайының салық
органдарына табысы жөніндегі декларациясының құжаттары;
азаматтар білімі, жұмыс тәжірибесі, кәсіби деңгейі және іскерлік беделі жөнінде
қосымша мәлімет бере алады (біліктілікті арттыру ғылыми дәрежесі жөніндегі
құжаттардың, мінездеменің, ұсынымның, ғылыми жариялымдардың көшірмелері).
05.03.2018 ж.
Алматы облысы прокуратурасы, Талдықорған қаласы, М.Төлебаев көшесі №51 үй,
3-қабат, 305 кабинет, анықтама телефондары: 8-(7282)- 24-17-81, 24-81-16, бос
лауазымдарға конкурс жариялайды:
1. Панфилов аудандық прокуратурасының прокуроры C-RGP-5 (1 бос орын)
2. Ұйғыр аудандық прокуратурасының прокуроры C-RGP-5 (1 бос орын)
3. Алакөл аудандық прокуратурасының прокуроры C-RGP-5 (1 бос орын)
4. Қапшағай қалалық прокуратурасының прокуроры C-RGP-5 (1 бос орын)
Функционалдық міндеттері: Қазақстан Республикасының Президенті жарлықтарының және
өзге де нормативтік құқықтық актілердің дәлме-дәл әрі біркелкі қолданылуын, жеделіздестіру қызметінің, қылмыстық процесстің сотқа дейінгі кезеңінің заңдылығына, әкімшілік
және орындаушылық іс жүргізудің заңдылығын жоғары қадағалауды жүзеге асырады,
заңдылықтың кез келген бұзылуын анықтау мен жою жөнінде шаралар қолданады, сотта
мемлекет мүддесін білдіріп жүзеге асырады.
Еңбек ақы төлеу шарты мен көлемі қолданыстағы заңнамаға сәйкес белгіленеді (айлық
жалақысы 76235 тенге).
Конкурсқа қатысушыларға қойылатын талаптар: білімі – жоғары құқықтану (заңтану);
денсаулық жағдайы бойынша құқық қорғау органдарында қызмет өткеруге жарамдылығы;
нақты лауазым бойынша функционалдық міндеттерін атқару үшін қажетті міндетті білімінің,
икемінің, дағдысының болуы;
Құжаттарды қабылдау мерзімі конкурстың соңғы жарияланғаннан кейін 5 жұмыс күндері
ішінде төмендегі мекен-жай бойынша жүзеге асырылады: Алматы облысы, Талдықорған
қаласы, М.Төлебаев көшесі, №51 үй, 3-қабат, 305 кабинет.
Конкурсқа қатысуға ниет білдірген азаматтар мынадай құжаттарды тапсырады:
1) белгілі нысанаға сәйкес өтініш;
2) белгілі нысанаға сәйкес сауалнама;
3) белгілі нысанға сәйкес (тұрғылықты тұратын мекенжайы мен телефонын, оның ішінде
байланыс телефонын көрсете отырып) толтырылған кадр есебі жөніндегі жеке іс парағы;
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4) жақын туыстарын, оның ішінде бұрынғы ерлі-зайыптарын көрсете отырып, белгілі
нысанаға сәйкес толтырылған қолмен немесе басылып жазылған толық өмірбаяны;
5) Қазақстан Республикасы азаматының жеке басын куәландыратын құжаттың
нотариалдық куәландырылған көшірмесі;
6) бiлiмi туралы құжаттардың нотариалдық куәландырылған көшiрмелерi;
7) еңбек қызметін растайтын құжаттың нотариалдық куәландырылған көшiрмесi;
8) әскери билеттің немесе әскерге шақыру учаскесiне тiркелгені туралы куәліктің
көшірмесі;
9) 3х4 үлгідегі (2 дана) сурет;
10) «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы» 2015 жылғы 18 қарашадағы
Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес азаматтың және оның жұбайының (зайыбының)
табыстары мен мүліктері туралы декларацияны тұратын жері бойынша мемлекеттiк кiрiс
органына табыс еткенін растайтын құжаттар;
11) конкурсқа қатысу үшін құжаттарды өткізу кезінде жарамды, шекті мәннен төмен емес
қолданыстағы заңнаманы білуге арналған компьютерлік тестілеудің нәтижелері;
12) прокуратура органдарында қызмет өткеруге жарамдылығын анықтау үшін әскеридәрігерлік комиссиялардан медициналық және психофизиологиялық куәландырудан, сондайақ полиграфологиялық зерттеуден өтудің және міндетті арнайы тексеріс қорытындылары;
13) құқықтық статистика және арнайы есепке алу жөніндегі органдарының соттылығы
жоқтығы, сот тәртібімен соңғы бір жылдың ішінде қасақана әкімшілік құқық бұзушылық
жасағаны, сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтары үшін тәртіптік немесе әкімшілік
жауапкершілікке тартылмағаны туралы анықтама;
14) соңғы жұмыс (оқу) орнынан мінездеме.
Азаматтар бiлiмiне, жұмыс тәжiрибесiне, кәсiби деңгейіне және іскерлік беделіне қатысты
(бiлiктiлiгiн арттыру, ғылыми (академиялық) дәрежелер мен атақтардың берiлуi,
мiнездемелер, ұсынымдар, ғылыми жарияланымдар туралы құжаттардың көшiрмелерi)
қосымша ақпарат бере алады.
05.03.2018 ж.
Ақмола облысының прокуратурасы бос лауазымға байқау жариялайды.

1. Аршалы ауданы прокуратурасының прокуроры C-RGP-5 (1 бірлік);
2. Атбасар ауданы прокуратурасының прокуроры C-RGP-5 (1 бірлік);
3. Бурабай ауданы прокуратурасының прокуроры C-RGP-5 (2 бірлік);
4. Егіндікөл ауданы прокуратурасының аға прокуроры C-RGP-4 (1 бірлік);
5. Қорғалжын ауданы прокуратурасының аға прокуроры C-RGP-4 (1 бірлік);
6. Целиноград ауданы прокуратурасының прокуроры C-RGP-5 (1 бірлік);
7. Степногор қаласы прокуратурасының прокуроры C-RGP-5 (2 бірлік).
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Конкурсқа қатысушыларға біліктілік талаптар: жоғары заң білімі бар; денсаулық
жағдайы бойынша құқық қорғау органдарында қызмет өткеруге жарамдылығы; нақты
лауазым бойынша функционалдық міндеттерін атқару үшін қажетті міндетті білімінің,
икемінің, дағдысының болуы.
Еңбек ақы төлеу шарты мен көлемі қолданыстағы заңнамаға сәйкес белгіленеді (айлық
жалақысы 76 235 тенге).
Функционалдық міндеттері: қоғамдық мүдделерді қорғау, үкімдерді орындау бойынша
прокурорлық қадағалауды жүзеге асыру, сотта мемлекеттің мүддесін білдіру, сонымен қатар
мемлекет атынан қылмыстық құдалауды іске асыру. Негізгі міндетермен қоса,
прокуратураның барлық қызметкерлеріне міндетті болып табылатын міндеттерді орындау.
Конкурс «Құқыққорғау қызметі туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 7 бабының 2
тармағының және Қазақстан Республикасы Бас прокурорының 2014 жылғы 4 мамырдағы №
40 бұйрығымен бекітілген Қазақстан Республикасының прокуратура органдарында,
ведомстволары мен мекемелерінде лауазымдарға орналасу үшін конкурс пен тағылымдама
өткізу ережесінің (Қазақстан Республикасының нормативтiк құқықтық актiлерiнiң мемлекеттiк
реестрiнде 2014 жылғы 4 шілдеде № 9561 болып тіркелген) негізінде өткізіледі.
Конкурсқа қатысу үшін аталған Ережеде көрсетілген құжаттар осы хабарландыру баспа
басылымдарда жарияланған күннен бастап бес жұмыс күні ішінде Көкшетау қаласы, Біржан
Сал көшесі, 45 үй, индекс 020000 (телефон/факс: 8 (7162) 25-05-93) мекен-жайы бойынша
тапсырылуы тиіс.
Тапсырылатын құжаттар олардың тізімімен қоса тезтігіндегішке салыну қажет.

Конкурсқа қатысуға ниет білдірген азаматтар мынадай құжаттарды тапсырады:
1) белгілі нысанаға сәйкес өтініш;
2) белгілі нысанаға сәйкес сауалнама;
3) белгілі нысанға сәйкес (тұрғылықты тұратын мекенжайы мен телефонын, оның ішінде
байланыс телефонын көрсете отырып) толтырылған кадр есебі жөніндегі жеке іс парағы;
4) жақын туыстарын, оның ішінде бұрынғы ерлі-зайыптарын көрсете отырып, белгілі нысанаға
сәйкес толтырылған қолмен немесе басылып жазылған толық өмірбаяны;
5) Қазақстан Республикасы азаматының жеке басын куәландыратын құжаттың нотариалдық
куәландырылған көшірмесі;
6) бiлiмi туралы құжаттардың нотариалдық куәландырылған көшiрмелерi;
7) еңбек қызметін растайтын құжаттың нотариалдық куәландырылған көшiрмесi;
8) әскери билеттің немесе әскерге шақыру учаскесiне тiркелгені туралы куәліктің көшірмесі;
9) 3х4 үлгідегі (2 дана) сурет;
10) құжаттарды тапсыру сәтінде заңнаманы білуіне тестілеуден өткені туралы шекті мәннен
төмен емес нәтижелері бар қолданыстағы сертификат;
11) «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы» 2015 жылғы 18 қарашадағы Қазақстан
Республикасының Заңына сәйкес азаматтың және оның жұбайының (зайыбының) табыстары
мен мүліктері туралы декларацияны тұратын жері бойынша мемлекеттiк кiрiс органына табыс
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еткенін растайтын құжаттар;
12) конкурсқа қатысу үшін құжаттарды өткізу кезінде жарамды, шекті мәннен төмен емес
қолданыстағы заңнаманы білуге арналған компьютерлік тестілеудің нәтижелері;
13) прокуратура органдарында қызмет өткеруге жарамдылығын анықтау үшін әскеридәрігерлік комиссиялардан медициналық және психофизиологиялық куәландырудан, сондайақ полиграфологиялық зерттеуден өтудің және міндетті арнайы тексеріс қорытындылары;
14) құқықтық статистика және арнайы есепке алу жөніндегі органдарының соттылығы
жоқтығы, сот тәртібімен соңғы бір жылдың ішінде қасақана әкімшілік құқық бұзушылық
жасағаны, сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтары үшін тәртіптік немесе әкімшілік
жауапкершілікке тартылмағаны туралы анықтама;
15) соңғы жұмыс (оқу) орнынан мінездеме.
Азаматтар бiлiмiне, жұмыс тәжiрибесiне, кәсiби деңгейіне және іскерлік беделіне қатысты
(бiлiктiлiгiн арттыру, ғылыми (академиялық) дәрежелер мен атақтардың берiлуi,
мiнездемелер, ұсынымдар, ғылыми жарияланымдар туралы құжаттардың көшiрмелерi)
қосымша ақпарат бере алады.
Мекен жайы: Көкшетау қаласы, Біржан Сал көшесі, 45, индекс 020000
(телефон/факс: 8 (7162) 25-05-93).
03.03.2018 жыл

Қызылорда облысының прокуратурасы, 120001, Қызылорда қаласы, Нұрмақов
көшесі, №1 үй, анықтама үшін телефон (7242) 274375, факс (7242) 270172,
электрондық мекенжай 7242380@prokuror.kz, бос прокурорлық лауазымға КОНКУРС
ЖАРИЯЛАЙДЫ

Бос орындар:
- Қызылорда қаласы прокуратурасының бөлім прокуроры – C-RGP-5 (бір бірлік);
- Жаңақорған аудандық прокуратурасының прокуроры – C-RGP-5 (бір бірлік);
- Шиелі аудандық прокуратурасының прокуроры - C-RGP-5 (бір бірлік).
Функционалдық міндеттері:
Жеке және заңды тұлғалардың конституциялық құқықтарының сақталуын қадағалауды,
заңдылықтың сақталуын заңда белгіленген шекте және нысандарда қадағалауды жүзеге
асырады, сотта мемлекеттің мүддесін білдіреді және заңда белгіленген жағдайда, тәртіпте
және шекте қылмыстық қудалауды жүзеге асырады.
Еңбекақысы 76 274 теңгеден жоғары.
Конкурсқа қатысушыларға қойылатын талаптар:
- функционалды бағыттарға сәйкес келетін жоғары кәсіби білім;
- құқық қорғау органдарына қызмет атқару үшін қажетті болған денсаулығының
жарамдылығы.
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Құжаттарды қабылдау мерзімі: хабарландыру жарияланған күннен бастап 5 жұмыс күн
ішінде Қызылорда қаласы, Нұрмақов көшесі, №1 үй мекенжайда қабылданады, кадрлық
дамыту бөлімі.
Конкурсқа қатысу үшін қажетті құжаттар тізімі:
1) өтініш (нысанға сәйкес);
2) сауалнама (нысанға сәйкес);
3) кадр есебі жөніндегі (нысанға сәйкес);
4) қолмен толтырылған және басылып жазылған толық өмірбаяны (нысанға сәйкес);
5) Қазақстан Республикасы азаматының жеке басын куәландыратын құжаттың нотариалдық
куәландырылған көшірмесі;
6) бiлiмi туралы құжаттардың нотариалдық куәландырылған көшiрмелерi;
7) еңбек қызметін растайтын құжаттың нотариалдық куәландырылған көшiрмесi;
8) әскери билеттің немесе әскерге шақыру учаскесiне тiркелгені туралы куәліктің
көшірмесі;
9) 3х4 үлгідегі (2 дана) сурет;
10) «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы» Қазақстан Республикасының Заңына
сәйкес азаматтың және оның жұбайының (зайыбының) табыстары мен мүліктері туралы
декларацияны тұратын жері бойынша мемлекеттiк кiрiс органына табыс еткенін растайтын
құжаттар;
11) конкурсқа қатысу үшін құжаттарды өткізу кезінде жарамды, шекті мәннен төмен емес
қолданыстағы заңнаманы білуге арналған компьютерлік тестілеудің нәтижелері;
12) прокуратура органдарында қызмет өткеруге жарамдылығын анықтау үшін әскеридәрігерлік комиссиялардан медициналық және психофизиологиялық куәландырудан, сондайақ полиграфологиялық зерттеуден өтудің және міндетті арнайы тексеріс қорытындылары;
13) құқықтық статистика және арнайы есепке алу жөніндегі органдарының соттылығы
жоқтығы, сот тәртібімен соңғы бір жылдың ішінде қасақана әкімшілік құқық бұзушылық
жасағаны, сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтары үшін тәртіптік немесе әкімшілік
жауапкершілікке
тартылмағаны туралы анықтама;
14) соңғы жұмыс (оқу) орнынан мінездеме.
Азаматтар бiлiмiне, жұмыс тәжiрибесiне, кәсiби деңгейіне және іскерлік беделіне қатысты
(бiлiктiлiгiн арттыру, ғылыми (академиялық) дәрежелер мен атақтардың берiлуi,
мiнездемелер, ұсынымдар, ғылыми жарияланымдар туралы құжаттардың көшiрмелерi)
қосымша ақпарат бере алады.
Құжаттар мұқабада тізбесі көрсетіліп, тігіліп тапсырылуы тиіс.
27.02.2018 года
Қарағанды облысының прокуратурасы, Қарағанды қаласы, Құрылысшылар даңғылы,
28а, индекс 100000 (телефон/факс: 35-35-95), бос лауазымға конкурс жариялайды:
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Қарағанды облысының прокуратурасы

1. Ақтоғай ауданының прокуратурасының прокуроры C-RGP-5 (1 бірлік);
2. Жанаарқа ауданының прокуратурасының прокуроры C-RGP-5 (1 бірлік);
3. Сатпаев қаласының прокуратурасының прокуроры C-RGP-5 (2 бірлік);
4. Ұлытау ауданының прокуратурасының прокуроры C-RGP-5 (1 бірлік);
5. Приозерск қаласының прокуратурасының прокуроры C-RGP-5 (1 бірлік);
6. Жезқазған қаласының прокуратурасының прокуроры C-RGP-5 (1 бірлік);
7. Балқаш қаласының прокуратурасының прокуроры C-RGP-5 (1 бірлік, негізгі қызметкердің
бала күтімі жөніндегі демалыста болу кезеңіне).
Конкурсқа қатысушыларға біліктілік талаптар: жоғары заң білімі бар; денсаулық
жағдайы бойынша құқық қорғау органдарында қызмет өткеруге жарамдылығы; нақты
лауазым бойынша функционалдық міндеттерін атқару үшін қажетті міндетті білімінің,
икемінің, дағдысының болуы.
Еңбек ақы төлеу шарты мен көлемі қолданыстағы заңнамаға сәйкес белгіленеді (айлық
жалақысы 76 235 тенге).
Функционалдық міндеттері: қоғамдық мүдделерді қорғау, үкімдерді орындау
бойынша прокурорлық қадағалауды жүзеге асыру, сотта мемлекеттің мүддесін
білдіру, сонымен қатар мемлекет атынан қылмыстық құдалауды іске асыру. Негізгі
міндетермен қоса, прокуратураның барлық қызметкерлеріне міндетті болып
табылатын міндеттерді орындау.
Конкурс «Құқыққорғау қызметі туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 7 бабының 2
тармағының және Қазақстан Республикасы Бас прокурорының 2014 жылғы 4 мамырдағы №
40 бұйрығымен бекітілген Қазақстан Республикасының прокуратура органдарында,
ведомстволары мен мекемелерінде лауазымдарға орналасу үшін конкурс пен тағылымдама
өткізу ережесінің (Қазақстан Республикасының нормативтiк құқықтық актiлерiнiң мемлекеттiк
реестрiнде 2014 жылғы 4 шілдеде № 9561 болып тіркелген) негізінде өткізіледі.
Конкурсқа қатысу үшін аталған Ережеде көрсетілген құжаттар осы хабарландыру
жарияланған күннен бастап бес жұмыс күні ішінде Қарағанды қаласы, Құрылысшылар
даңғылы, 28а, индекс 100000 (телефон/факс: 35-35-95) мекен-жайы бойынша тапсырылуы
тиіс.
Тапсырылатын құжаттар олардың тізімімен қоса тезтігіндегішке салыну қажет.
Конкурсқа қатысуға ниет білдірген азаматтар мынадай құжаттарды тапсырады:
1) белгілі нысанаға сәйкес өтініш;
2) белгілі нысанаға сәйкес сауалнама;
3) белгілі нысанға сәйкес (тұрғылықты тұратын мекенжайы мен телефонын, оның ішінде
байланыс телефонын көрсете отырып) толтырылған кадр есебі жөніндегі жеке іс парағы;
4) жақын туыстарын, оның ішінде бұрынғы ерлі-зайыптарын көрсете отырып, белгілі нысанаға
сәйкес толтырылған қолмен немесе басылып жазылған толық өмірбаяны;
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5) Қазақстан Республикасы азаматының жеке басын куәландыратын құжаттың нотариалдық
куәландырылған көшірмесі;
6) бiлiмi туралы құжаттардың нотариалдық куәландырылған көшiрмелерi;
7) еңбек қызметін растайтын құжаттың нотариалдық куәландырылған көшiрмесi;
8) әскери билеттің немесе әскерге шақыру учаскесiне тiркелгені туралы куәліктің көшірмесі;
9) 3х4 үлгідегі (2 дана) сурет;
10) құжаттарды тапсыру сәтінде заңнаманы білуіне тестілеуден өткені туралы шекті мәннен
төмен емес нәтижелері бар қолданыстағы сертификат;
11)«Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы» 2015 жылғы 18 қарашадағы Қазақстан
Республикасының Заңына сәйкес азаматтың және оның жұбайының (зайыбының) табыстары
мен мүліктері туралы декларацияны тұратын жері бойынша мемлекеттiк кiрiс органына табыс
еткенін растайтын құжаттар;
12) конкурсқа қатысу үшін құжаттарды өткізу кезінде жарамды, шекті мәннен төмен емес
қолданыстағы заңнаманы білуге арналған компьютерлік тестілеудің нәтижелері;
13) прокуратура органдарында қызмет өткеруге жарамдылығын анықтау үшін әскеридәрігерлік комиссиялардан медициналық және психофизиологиялық куәландырудан, сондайақ полиграфологиялық зерттеуден өтудің және міндетті арнайы тексеріс қорытындылары;
14) құқықтық статистика және арнайы есепке алу жөніндегі органдарының соттылығы
жоқтығы, сот тәртібімен соңғы бір жылдың ішінде қасақана әкімшілік құқық бұзушылық
жасағаны, сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтары үшін тәртіптік немесе әкімшілік
жауапкершілікке тартылмағаны туралы анықтама;
15) соңғы жұмыс (оқу) орнынан мінездеме.
Азаматтар бiлiмiне, жұмыс тәжiрибесiне, кәсiби деңгейіне және іскерлік беделіне қатысты
(бiлiктiлiгiн арттыру, ғылыми (академиялық) дәрежелер мен атақтардың берiлуi,
мiнездемелер, ұсынымдар, ғылыми жарияланымдар туралы құжаттардың көшiрмелерi)
қосымша ақпарат бере алады.

23.02.2018 жылы
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