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Құрметті әріптестер! 

 

2017 жыл прокуратура органдарының қызметін жетілдіру саласында 

жаңа бастамаларды енгізу белгісімен өтті. 

Атап айтқанда, Қазақстан Республикасы Конституциясының 83-бабына 

өзгерістер енгізілді, прокуратура органдарының кейбір мәселелері бойынша 

Президенттің Жарлығы қабылданды, прокуратура органдары жүйесінің 

ережесі, құрылымы мен лауазымдарының тізбесі бекітілді. 

Мемлекет басшысы "Заңына түзетулер енгізілді, "Прокуратура Туралы" 

және "Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне құқық 

қорғау қызметінің іс жүргізу негіздерін жаңғырту мәселелері бойынша 

өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" заңға қол қойды. 

Осы жауапты міндеттерді жүзеге асыру аясында Академия үлкен 

жұмыс атқарды. Сондықтан академияның құрылуы туралы кітаптың үшінші 

бөлігі Прокуратура күніне орайластырылған. Біз жыл қорытындысын 

шығарып, алдағы кезеңге жоспар жасаймыз. 

Өткен жыл құрылымдық өзгерістер жүргізумен, білім беру және 

ғылыми қызметте жаңа тәсілдерді енгізумен ерекшеленді. Бірқатар 

нормативтік-құқықтық актілер, оның ішінде құқық қорғау қызметі саласында 



ведомствоаралық ғылыми зерттеулер жүргізу ережелері әзірленді және 

бекітілді. 

Академияның стратегиясын жасап, оның миссиясы мен пайымын 

анықтадық. Жаһандық қауіп-қатерлерге қарсы іс-қимыл жөніндегі Өңірлік 

хаб толық қуат тапты.  Академия өзін ең перспективалы білім беру 

мекемелерінің бірі ретінде көрсете алды. Қоғамдық қауіпсіздікке, сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы іс-қимыл, кәмелетке толмағандар қылмысының алдын 

алу және ескерту, жекелеген нысандар талан-таражға салу сияқты өзекті 

мәселелер бойынша ғылыми әзірлемелер аяқталды. Зерттеу нәтижелері 

практикалық және нормашығармашылық жұмыста сынақтан өтті. 2018 жылға 

арналған жаңа зертту тақырыптары бекітілді. 

Жалпы, өткен кезеңде 100-ден астам іс-шаралар өткізілді. Өзара 

түсіністік пен ынтымақтастық туралы 10 меморандумға, оның ішінде 

халықаралық оқу орындарымен және ұйымдармен өзара іс-қимыл жасау 

туралы келісімдерге қол қойылды. 

Оқу орнының қабырғасында 2000-нан астам құқық қорғау 

органдарының, оның ішінде ТМД елдерінің қызметкерлері білім алды. 

Жеке құжаттарымыз және сөз сөйлеу тезистерімді кітаптарда 

жарияладық. 

Алдағы жылдан бастап біз Академияның ұзақ мерзімді даму 

стратегиясын іске асыруға кірісудеміз. Құжат әлемдік ғылыми білім беру 

саласындағы заманауи инновациялық үрдістерді ескере отырып әзірленген. 

Оқу орнын одан әрі қалыптастыруға, білікті мамандарды даярлау жүйесін 

жетілдіруге бағытталған үлкен және маңызды жұмыс алда тұр. Біздің 

жинаған тәжірибеміз бен Академияның зияткерлік әлеуеті белгіленген 

міндеттерді табысты орындауға мүмкіндік беретініне сенімдімін. 

 


