
Сапа менеджменті жүйесі 
ҚР ПІБ МО «Қарлығаш» 

балабақшасы» ШЖҚ РМК 
сыбайлас жемқорлыққа қарсы 

саясаты 

 

 
 

ҚР ПІБ МО «Қарлығаш» 
балабақшасы» ШЖҚ РМК 

СЖҚС СМК 07.009 - 2023 стр. 1 из 16   Нұсқа 1 
 

 
 

                                                                               «БЕКІТІЛДІ» 
ҚР ПІБ МО «Қарлығаш» 
балабақшасы» ШЖҚ РМК   
директорының  27.01.2023 жылғы   
№  22  бұйрығымен  
 

 
 
 
 
 
 
 

САПА МЕНЕДЖМЕНТ ЖҮЙЕСІ 
 
 

ҚР ПІБ МО «ҚАРЛЫҒАШ» БАЛАБАҚШАСЫ» ШЖҚ РМК 
СЫБАЙЛАС ЖЕМҚОРЛЫҚҚА ҚАРСЫ САЯСАТЫ 

 
СЖҚС СМЖ 07.009 - 2023 

 
 
 
 
 

Дана __________  
 

Көшірме ________  
 
 
 
 
 

АСТАНА 2023 
 
 

Запрещается несанкционированное копирование документа 
 



Сапа менеджменті жүйесі 
ҚР ПІБ МО «Қарлығаш» 

балабақшасы» ШЖҚ РМК 
сыбайлас жемқорлыққа қарсы 

саясаты 

 

 
 

ҚР ПІБ МО «Қарлығаш» 
балабақшасы» ШЖҚ РМК 

СЖҚС СМК 07.009 - 2023 стр. 2 из 16   Нұсқа 1 
 

Алғысөз 
 

 
1 ҚАРАСТЫРЫЛҒАН ЖӘНЕ ЕНГІЗІЛГЕН Персоналды басқару және 
әкімшілік-құқықтық жұмыс қызметі 
                    жұмыс тобының атауы (ЖТ) 
 
 
2  БЕКІТІЛДІ ЖӘНЕ КҮШІНЕ ЕНДІ ҚР ПІБ МО «Қарлығаш» балабақшасы»  
ШЖҚ РМК директорының   27.01.2023  № 22  бұйрығымен 
(құжатты бекітетін лауазымды тұлға)   (бекітетін ұйымдық-өкімдік құжаттың атауы, күні және нөмірі)   
 
 
 
3  ӘЗІРЛЕУШІЛЕР:  - ПБжӘҚЖҚ басшысы – Таханова А.С. 
                                               ғылыми дәрежесі, ғылыми атағы, аты-жөні 

- Комплаен офицер – Ахметов М.Д. 
                                               ғылыми дәрежесі, ғылыми атағы, аты-жөні 
                                        - СМЖ, мониторинг және қызмет сапасын  
                                         бағалау жөніндегі маман – Абдукаримова А.К.  
                                                                  ғылыми дәрежесі, ғылыми атағы, аты-жөні 
 
 
 
 
 
4 БІРІНШІ ТЕКСЕРІС МЕРЗІМ                                                    2028  
   ТЕКСЕРІС ЖИІЛІГІ                                                                      5 жыл 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Запрещается несанкционированное копирование документа 
 



Сапа менеджменті жүйесі 
ҚР ПІБ МО «Қарлығаш» 

балабақшасы» ШЖҚ РМК 
сыбайлас жемқорлыққа қарсы 

саясаты 

 

 
 

ҚР ПІБ МО «Қарлығаш» 
балабақшасы» ШЖҚ РМК 

СЖҚС СМК 07.009 - 2023 стр. 3 из 16   Нұсқа 1 
 

 
Мазмұны 

 
1 Қолдану саласы 4 
2 Нормативтік сілтемелер 4 
3 Терминдер және анықтамалар 5 
4 Белгілер мен қысқартулар 6 
5 Жауапкершілік және өкілеттіктер 7 
6 Жалпы ереже 7 
7 Сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясаттың мақсаты мен міндеттері 8 
8 Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылдың негізгі қағидаттары 8 
9 Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-шаралар 9 
10 Кәсіпорын қызметкерлерінің сыбайлас жемқорлықтың алдын алуға 
және оған қарсы іс-қимылға байланысты міндеттері 

10 

11 Мүдделер қақтығысын болдырмау және реттеу тәртібі 10 
12 Өзгерістер енгізу тәртібі 11 
13 Келісу, сақтау, тарату 11 
А қосымшасы Сыбайлас жемқорлыққа қарсы шектеулерді қабылдау 
туралы келісім 

12 

Б қосымшасы Келісу парағы 13 
В қосымшасы Танысу парағы 14 
Г қосымшасы Өзгерістерді тіркеу парағы 15 
Д қосымшасы Мерзімді тексерулерді есепке алу парағы 16 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Запрещается несанкционированное копирование документа 
 



Сапа менеджменті жүйесі 
ҚР ПІБ МО «Қарлығаш» 

балабақшасы» ШЖҚ РМК 
сыбайлас жемқорлыққа қарсы 

саясаты 

 

 
 

ҚР ПІБ МО «Қарлығаш» 
балабақшасы» ШЖҚ РМК 

СЖҚС СМК 07.009 - 2023 стр. 4 из 16   Нұсқа 1 
 

1 Қолдану саласы 
 
1.1 Қазақстан Республикасы Президенті Іс басқармасы Медициналық 

орталығының «Қарлығаш» балабақшасы» ШЖҚ РМК-ның (бұдан әрі - 
Кәсіпорын) осы сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясаты сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы қызметтің міндеттерін, қағидаттары мен бағыттарын айқындайтын негізгі 
құжат болып табылады, оны қабылдаудың мақсаты Кәсіпорын қызметкерлерінің 
сыбайлас жемқорлықтың алдын алуға, анықтауға, жолын кесуге және оның 
салдарын азайтуға бағытталған қызметін ұйымдастыру және үйлестіру болып 
табылады.  

1.2 Кәсіпорынның сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясатын әзірлеу мен іске 
асырудың құқықтық негізін: Қазақстан Республикасының Конституциясы, 
«Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы» Қазақстан Республикасының 
Заңы және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі қатынастарды 
реттейтін өзге де нормативтік құқықтық актілер құрайды. 

1.3 Сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясат Кәсіпорын мен оның 
қызметкерлерінің ашық және адал бизнесті жүргізудің жоғары этикалық 
стандарттарына, корпоративтік мәдениетті жетілдіруге, корпоративтік 
басқарудың үздік тәжірибелерін ұстануға және Кәсіпорынның іскерлік беделін 
тиісті деңгейде ұстап тұруға бейілділігін көрсетеді. 

1.4 Бұл Саясат Кәсіпорынның барлық құрылымдық бөлімшелерінің танысуы 
және оларды мүлтіксіз сақтауы үшін міндетті болып табылады. 

1.5 Осы Саясат Кәсіпорынның ресми Интернет-ресурсында орналастырылуға 
жатады. 

1.6 Осы Саясат сапа менеджменті жүйесі (бұдан әрі - СМЖ) құжаттамасының 
құрамына кіреді. 

 
 
2 Нормативтік сілтемелер 
 
Осы Саясатта келесі нормативтік құжаттарға сілтемелер пайдаланылды: 
 «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы» Қазақстан 

Республикасының 2015 жылғы 18 қарашадағы № 410-V ҚРЗ Заңы; 
 «Қазақстан Республикасындағы бағалау қызметі туралы» Қазақстан 

Республикасының 2018 жылғы 10 қаңтардағы № 133-VI Заңы; 
«Ақпаратқа қол жеткізу туралы» Қазақстан Республикасының 2015 жылғы 16 

қарашадағы № 401-V Заңы; 
«Мемлекеттік сатып алу туралы» Қазақстан Республикасының 2015 жылғы 4 

желтоқсандағы № 434-V Заңы; 
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«Әкімшілік құқық бұзушылық туралы» Қазақстан Республикасының 2014 
жылғы 5 шілдедегі № 235-V кодексі; 

Қазақстан Республикасының 2015 жылғы 23 қарашадағы № 414-V Еңбек 
кодексі. 

Қазақстан Республикасының 1994 жылғы 27 желтоқсандағы № 268-XIII 
Азаматтық кодексі (24.11.2022 ж.жағдай бойынша өзгерістермен және 
толықтырулармен). 

Кәсіпорынның Жарғысы 
ҚР СТ ISO 9001-2016 сапа менеджменті жүйелері. Талаптар. 
ҚР СТ ISO 9000-2017 сапа менеджменті жүйелері. Негізгі ережелер мен 

сөздік. 
ҚР СМЖ 01-2022 сапа менеджменті жүйесі. Құжатталған рәсім. 

Құжаттаманы басқару. 
ҚР СМЖ 02-2022 сапа менеджменті жүйесі. Құжатталған рәсім. Жазбаларды 

сапа бойынша басқару. 
 
 
3 Терминдер мен анықтамалар 
 
3.1 Осы ережеде ҚР СТ ISO 9000, ҚР СТ ISO 9001 сәйкес терминдер мен 

анықтамалар, сондай-ақ мыналар қолданылады: 
Кәсіпорын - Қазақстан Республикасы Президенті Іс басқармасы 

Медициналық орталығының «Қарлығаш» балабақшасы» ШЖҚ РМК; 
Кәсіпорын қызметкері – жұмыс берушімен еңбек қатынастарында тұратын 

және Кәсіпорынмен жасалған еңбек шарты бойынша жұмысты тікелей 
орындайтын жеке тұлға. 

Сыбайлас жемқорлық – жауапты мемлекеттік лауазымды атқаратын 
адамдардың, мемлекеттiк функцияларды орындауға уәкілеттік берілген 
адамдардың, мемлекеттік функцияларды орындауға уәкілеттік берілген адамдарға 
теңестiрiлген адамдардың, лауазымды адамдардың өздерінің лауазымдық 
(қызметтік) өкiлеттiктерін және соған байланысты мүмкiндiктерiн жеке өзi 
немесе делдалдар арқылы жеке өзіне не үшінші тұлғаларға мүлiктiк (мүліктік 
емес) игiлiктер мен артықшылықтар алу немесе табу мақсатында заңсыз 
пайдалануы, сол сияқты игiлiктер мен артықшылықтарды беру арқылы осы 
адамдарды параға сатып алу; 

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл – сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
іс-қимыл субъектілерінің өз өкілеттіктері шегіндегі сыбайлас жемқорлықтың 
алдын алу, оның ішінде Кәсіпорында сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті 
қалыптастыру, сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтарды жасауға ықпал 
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ететін себептер мен жағдайларды анықтау және жою жөніндегі, сондай-ақ 
сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтарды анықтау, жолын кесу, ашу және 
тергеп-тексеру және олардың салдарларын жою жөніндегі қызметі; 

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясат – сыбайлас жемқорлық 
тәуекелдерін азайтуға, Кәсіпорынның мемлекеттік органдар қызметіне сенімін 
арттыруға бағытталған құқықтық, әкімшілік және ұйымдастырушылық шаралар 
және осы «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы» Қазақстан 
Республикасының Заңына сәйкес өзге де шаралар; 

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы шектеулер – «Сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы іс-қимыл туралы» Қазақстан Республикасының Заңында белгіленген және 
сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтардың алдын алуға бағытталған 
шектеулер. 

Комплаенс-тәуекел - Кәсіпорынның және оның қызметкерлерінің Қазақстан 
Республикасы заңнамасының, уәкілетті органның нормативтік құқықтық 
актілерінің, Кәсіпорынның ІНҚ талаптарын сақтамауы салдарынан шығындардың 
туындау ықтималдығы. 

Кәсіпорынның корпоративтік этика ережелері - корпоративтік мәдениетті 
дамытуға және Кәсіпорынның беделін нығайтуға бағытталған құндылықтарды, 
мінез-құлықтың негізгі принциптері мен стандарттарын белгілейтін Кәсіпорынның 
ішкі құжаты. 

Мүдделер қақтығысы - Кәсіпорын лауазымды адамдарының және (немесе) 
оның қызметкерлерінің жеке мүдделері мен олардың лауазымдық өкілеттіктерін 
тиісінше орындамауы немесе Кәсіпорынның және (немесе) оның 
қызметкерлерінің мүліктік және өзге де мүдделері арасында қайшылық 
туындайтын, Кәсіпорын үшін қолайсыз салдарға әкеп соғуы мүмкін жағдай. 

Сыбайлас жемқорлық тәуекелі – сыбайлас жемқорлық құқық 
бұзушылықтарды жасауға ықпал ететін себептер мен жағдайлардың туындау 
мүмкіндігі; 

Контрагент - Кәсіпорынмен мәміле жасайтын тарап. 
Сыбайлас жемқорлықтың алдын алу – сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-

қимыл субъектілерінің қажетті шараларды әзірлеу және енгізу арқылы сыбайлас 
жемқорлық құқық бұзушылықтар жасауға ықпал ететін себептер мен 
жағдайларды зерделеу, анықтау, шектеу және жою жөніндегі қызметі; 

 
4 Белгілер мен қысқартулар 
 
Осы Саясатта мынадай белгілер мен қысқартулар пайдаланылды: 
Кәсіпорын - Қазақстан Республикасы Президенті Іс басқармасы 

Медициналық орталығының «Қарлығаш» балабақшасы» РМК; 
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СБӨ - сапа жөніндегі басшылықтың өкілі; 
ПБжӘҚЖҚ - персоналды басқару және әкімшілік-құқықтық жұмыс қызметі; 
СМЖ - сапа менеджменті жүйесі; 
НҚ - нормативтік құжаттама. 
ҰС – ұйым стандарты; 
ҚР - құжатталған рәсім; 
ЕҚ - еңбекті қорғау; 
ӨҚ - өрт қауіпсіздігі. 
 
5 Жауапкершілік және өкілеттіктер 
 
5.1 Саясатты әзірлеуге, атап айтқанда оның мазмұнына, құрылымына және 

енгізілуіне персоналды басқару және әкімшілік-құқықтық жұмыс қызметінің 
басшысы (бұдан әрі – ПБжӘҚЖҚ), комплаенс-офицер және СМЖ, мониторинг 
және қызмет сапасын бағалау жөніндегі маман (бұдан әрі - СМЖ маманы) 
жауапты болады. 

5.2 Саясаттың түпкілікті редакциясы туралы шешімді сапа жөніндегі 
басшылықтың өкілі (бұдан әрі - СБӨ)  қабылдайды; 

5.3 СМЖ маманы Саясатты қолданысқа енгізу туралы бұйрық дайындайды, 
оны Кәсіпорын директоры бекітеді. 

5.4 Бекітілген Саясатты бөлімше қызметкерлерінің назарына жеткізу үшін 
жауапкершілік тиісті бөлімшенің басшысына жүктеледі. Танысу туралы жазба 
«Таныстыру парағында» (В қосымшасы) жасалуы тиіс. 

5.5 Кәсіпорынның барлық қызметкерлері атқаратын лауазымына қарамастан, 
Саясаттың қағидаттары мен талаптарын сақтауға, сондай-ақ оларға бағынатын 
адамдардың осы қағидаттар мен талаптарды бұзатын әрекеттеріне 
(әрекетсіздігіне) дербес жауапты болады. 

5.6 Саясат талаптарын бұзу Кәсіпорын қызметкерінің мәртебесіне сәйкес 
келмейтін әрекет ретінде қарастырылуы және тәртіптік жаза қолдану үшін негіз 
болуы мүмкін. 

 
6 Жалпы ереже 
 
6.1 Сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясат - сыбайлас жемқорлыққа 

қарсы іс-қимылдың тиімді жүйесін құруға бағытталған қызмет. 
6.2 Кәсіпорынның лауазымды тұлғаларының өз өкілеттіктері шегінде 

сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылы: 
1) сыбайлас жемқорлықтың алдын алу бойынша, оның ішінде сыбайлас 

жемқорлықтың себептерін анықтау және кейіннен жою бойынша (сыбайлас 
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жемқорлықтың профилактикасы); 

2) сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтарды анықтау, алдын алу, жолын 
кесу (сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес) бойынша жүзеге асырылады. 

6.3 Кәсіпорынның сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясаты мыналарға 
қолданылады:  

- Кәсіпорынның барлық қызметкерлеріне; 
- контагенттер, сондай-ақ басқа да тұлғалар, олармен жасалған шарттарда, 

олардың ішкі құжаттарында тиісті міндеттемелер белгіленген жағдайларда. 
6.4 Кәсіпорын қызметкерлері осы Сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясатты 

басшылыққа алуға және оның ережелерін мүлтіксіз сақтауға міндетті. 
6.5 Кәсіпорын қызметкерлеріне тікелей немесе жанама түрде, жеке өзі немесе 

үшінші тұлғалардың делдалдығы арқылы сыбайлас жемқорлық құқық 
бұзушылықтардың туындауына әкеп соғуы мүмкін іс-әрекеттерге қатысуға, өздері 
немесе үшінші тұлғалар үшін кез келген материалдық немесе жеке бас пайдасын 
алу не аталған тұлғаға басқа жеке және заңды тұлғалардың мұндай пайданы 
заңсыз беруі тыйым салынады. 

 
7 Сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясаттың мақсаты мен міндеттері 
 
7.1 Сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясаттың мақсаты Кәсіпорында сыбайлас 

жемқорлықты тудыруы және (немесе) туындатуы мүмкін себептер мен 
жағдайларды жою болып табылады. 

7.2 Сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясаттың міндеттері: 
1) сыбайлас жемқорлық әрекеттерінің алдын алу, жолын кесу және 

олардың салдарын азайту немесе жою жөніндегі шараларды әзірлеу және іске 
асыру; 

2) сыбайлас жемқорлықтан бас тартатын және лауазымдық міндеттерін 
атқару кезінде адалдық пен тұрақтылық қағидаттарын қамтамасыз ететін 
Кәсіпорын қызметкерлерінің құқықтық мәдениетін қалыптастыру; 

3) Кәсіпорын қызметкерлерінің сыбайлас жемқорлық әрекеттерге 
тартылу қаупін барынша азайту; 

4) сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтардың алдын алу; 
5) Кәсіпорында сыбайлас жемқорлық әрекеттеріне қарсы іс-қимыл 

жөніндегі құқықтық тетікті құру болып табылады. 
 
8 Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылдың негізгі қағидаттары 
 
8.1 Кәсіпорын сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі қызметті 

мынадай қағидаттар негізінде жүзеге асырады: 
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- жарғылық қызметті жүзеге асыру кезінде, оның ішінде контрагенттермен, 
уәкілетті органдардың өкілдерімен, Кәсіпорын қызметкерлерімен және басқа да 
тұлғалармен өзара әрекеттесу кезінде сыбайлас жемқорлықтың барлық 
нысандары мен көріністерінде («мүлдем төзбеушілік» қағидаты) келіспеушілік 
қатынасы және сыбайлас жемқорлыққа жол бермеу; 

- сыбайлас жемқорлыққа төзбеушілік мәдениетін қалыптастыруда және 
сыбайлас жемқорлықтың алдын алу мен оған қарсы іс-қимылдың ішкі 
ұйымдастыру жүйесін құруда Кәсіпорын басшылығының жеке үлгісі; 

- Кәсіпорын қызметкерлерін сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл 
қызметіне тарту; 

- сыбайлас жемқорлыққа қарсы рәсімдердің сыбайлас жемқорлық тәуекеліне 
сәйкестігі; 

- ашықтық (Кәсіпорында қабылданған бизнесті жүргізудің сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы стандарттары туралы контрагенттерді, әріптестерді хабардар 
ету, сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл мәселелері бойынша мемлекетпен, 
әріптестермен және контрагенттермен ынтымақтастық); 

- адам мен азаматтың негізгі құқықтары мен бостандықтарын тану, 
қамтамасыз ету және қорғау; 

- заңдылық; 
- сыбайлас жемқорлықтың алдын алу шараларын бірінші кезекте қолдану. 
 
9 Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-шаралар 
 
9.1 Кәсіпорында жыл сайын сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-шаралар 

жоспары бекітіліп, оларды өткізу мерзімі және жауапты орындаушы көрсетіледі. 
9.2 Кәсіпорындағы қызметкерлер арасында сыбайлас жемқорлыққа қарсы 

мінез-құлық стандарттарын енгізу мақсатында іскерлік қатынастар этикасын 
қозғайтын және қызметкерлердің әдепті, адал мінез-құлқын қалыптастыруға 
бағытталған қызметкерлердің мінез-құлқының жалпы ережелері мен қағилары 
белгіленеді. 

Мұндай жалпы ережелер мен мінез-құлық қағидалары Кәсіпорынның 
Корпоративтік этика ережесінде бекітілген. 

9.3 Сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясаттың элементтерінің бірі сыбайлас 
жемқорлық тәуекелдерін бағалау болып табылады. Сыбайлас жемқорлық 
тәуекелдерін бағалаудың мақсаты Кәсіпорынның қызметінде жеке пайда алу 
мақсатында сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар жасау ықтималдығы 
жоғары нақты операцияларды іске асыру кезінде анықтау болып табылады. 

9.4 Кәсіпорында сыбайлас жемқорлықтың алдын алу және оған қарсы іс 
қимыл мәселелері бойынша қызметкерлерді келесі тақырыптар бойынша оқыту 
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жүргізілуі тиіс: 

- сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар жасағаны үшін заңды 
жауапкершілік; 

- сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл мәселелері бойынша заңнаманың 
талаптарымен және Кәсіпорынның ішкі құжаттарымен танысу; 

- сыбайлас жемқорлықтың алдын алу және оған қарсы іс-қимыл мәселелері 
бойынша жоғары тұрған және құқық қорғау органдарымен өзара іс-қимыл жасау. 

9.5 Кәсіпорын жүзеге асыратын ішкі бақылау сыбайлас жемқорлық құқық 
бұзушылықтардың алдын алуға және анықтауға ықпал етеді. 

9.6 Серіктестермен өзара іс-қимыл жасау кезінде Кәсіпорын қызметті 
жүргізудің қабылданған сыбайлас жемқорлыққа қарсы стандарттары туралы 
хабардар етеді, оның ішінде сыбайлас жемқорлыққа қарсы стандарттардың 
сақталуы туралы белгілі бір ережелерді шарттарға енгізуге болады. 

9.7 Кәсіпорын Сыбайлас жемқорлыққа қарсы шараларды енгізу дәрежесі мен 
іске асырудағы жетістіктері туралы, оның ішінде Кәсіпорынның ресми сайтында 
тиісті мәліметтерді орналастыру арқылы жұртшылықты хабардар етуді жүзеге 
асырады. 

9.8 Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл саласындағы заңнамаға сәйкес 
мемлекеттік функцияларды орындауға уәкілеттік берілген адамдарға 
теңестірілген адамдар Кәсіпорынға жұмысқа қабылдау немесе онымен еңбек 
қатынастарын жалғастыру кезінде осы Сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясаттың А 
қосымшасына сәйкес нысан бойынша сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
шектеулерді қабылдайды.  

 
10 Кәсіпорын қызметкерлерінің сыбайлас жемқорлықтың алдын алуға 

және оған қарсы іс-қимылға байланысты міндеттері 
 
10.1 Төмендегілерден тартынған жөн: 
- - Кәсіпорынның мүддесі үшін немесе оның атынан сыбайлас жемқорлық 

құқық бұзушылықтар жасаудан және (немесе) жасауға қатысудан; 
- басқалардың мүдделері үшін немесе Кәсіпорын атынан сыбайлас 

жемқорлық құқық бұзушылық жасауға дайын болу немесе оны жасауға қатысу 
ретінде түсіндірілуі мүмкін мінез-құлықтан. 

10.2 Кәсіпорын директорына: 
- қызметкер сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар жасауға итермелеген 

жағдайларда; 
- басқа қызметкерлердің, контрагенттердің немесе өзге де адамдардың 

сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар жасаған жағдайлары туралы 
қызметкерге белгілі болған ақпарат туралы дереу хабарлау керек. 
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10.3 Кәсіпорын директорына қызметкерден туындайтын немесе туындаған 
мүдделер қақтығысының мүмкіндігі туралы хабарлау. 

 
11 Мүдделер қақтығысын болдырмау және реттеу тәртібі 
 
11.1 Кәсіпорын қызметкерлері міндетті: 
1) мүдделер қақтығысының кез келген мүмкіндігін болдырмау үшін 

шаралар қабылдауға; 
2) туындаған мүдделер қақтығысы туралы немесе оның туындау 

мүмкіндігі туралы өзінің тікелей басшысына ол туралы белгілі болған бойда 
хабарлауға; 

3) мүдделер қақтығысының алдын алу және реттеу бойынша өзге де 
шараларды қабылдауға. 

11.2 Мүдделер қақтығысының алдын алу немесе реттеу мүдделер 
қақтығысының тарабы болып табылатын Кәсіпорын қызметкерінің лауазымдық 
жағдайын оны белгіленген тәртіппен қызметтік міндеттерін орындаудан 
шеттетуге дейін өзгерту болуы мүмкін.  

 
12 Өзгерістер енгізу тәртібі 
 
Осы Саясат Қазақстан Республикасының заңнамасына, Кәсіпорынның ІНҚ-ға 

өзгерістер мен толықтырулар енгізілген жағдайда өзгертілуі мүмкін. 
Осы Саясатқа өзгерістерді әзірлеу, ресімдеу, келісу және бекіту, сондай-ақ 

оған өзгерістер енгізу СМЖ ҚР 01-2022 сәйкес жүргізілуі және «Өзгерістерді 
тіркеу парағында» (Г қосымшасы) тіркелуі тиіс. 

 
13 Келісу, сақтау, тарату       
 
13.1 Осы Саясатты келісу СБӨ-мен, ПБжӘҚЖҚ басшысымен, жетекші 

заңгермен жүзеге асырылады және «Келісу парағында» (Б қосымшасы) 
рәсімделеді. 

13.2 Саясатты сақтау, көбейту және тарату үшін жауапкершілік СМЖ 
маманына жүктеледі.   

13.3 Осы Саясаттың көшірмелері Кәсіпорынның барлық бөлімшелеріне 
электрондық құжат айналымы жүйесі бойынша электрондық форматта жіберіледі. 
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А қосымшасы 
(міндетті)    

 
Сыбайлас жемқорлыққа қарсы шектеулерді қабылдау туралы келісім 
Мен --------------------------------------------------------------------------------------- 
 
(аты-жөні, лауазымы) 
Қазақстан Республикасының сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнамасының 

талаптарын орындау, өз өкілеттіктерімді жеке, топтық және өзге де қызметтік 
емес мүдделер үшін пайдалануға әкеп соқтыруы мүмкін әрекеттерге жол бермеу 
мақсатында мыналар бойынша сыбайлас жемқорлыққа қарсы шектеулерді 
қабылдаймын: 

1) мемлекеттік функцияларды орындаумен сыйыспайтын қызметті жүзеге 
асыруға;  

2) жақын туыстарымның, жұбайларым (зайыптары) мен жекжаттарымның 
бірге қызмет (жұмыс) істеуіне жол бермеуге;  

3) мүліктік және мүліктік емес игіліктер мен артықшылықтар алу немесе 
табу мақсатында, ресми таратылуға жатпайтын қызметтік және өзге де 
ақпаратты пайдалануға; 

4) материалдық сыйақыны, сыйлықтарды немесе көрсетілетін қызметтерді 
ұсынған адамдардың пайдасына әрекеттері (әрекетсіздігі) үшін, егер мұндай 
әрекеттер менің өкілеттігіме кірсе немесе менің лауазымдық жағдайыма 
байланысты мұндай әрекеттерге (әрекетсіздікке) ықпал етуі мүмкін болса, 
оларды қабылдауға; 

5) Қазақстан Республикасының шегінен тыс жерде орналасқан шетелдік 
банктерде шоттарды (салымдарды) ашуға және иеленуге, Қазақстан 
Республикасының шегінен тыс жерде орналасқан шетелдік банктерде қолма-қол 
ақша мен құндылықтарды сақтауға; 

6) менің отбасы мүшелерімнің (жұбайымның (зайыбымның), ата-анамның, 
балаларымның, оның ішінде кәмелетке толғандардың, сондай-ақ асырауымдағы 
және менімен тұрақты тұратын адамдардың) менің әрекеттерім (әрекетсіздігім) 
үшін көрсетілген материалдық сыйақыны, сыйлықтарды немесе қызметтерді 
адамдардың пайдасына қабылдауы материалдық сыйақыны, сыйлықтарды 
немесе қызметтерді көрсеткен, егер мұндай әрекеттер (әрекетсіздік) менің 
лауазымдық өкілеттігіме жататын болса немесе мен өзімнің қызметтік 
жағдайым бойынша мұндай әрекеттерге (әрекетсіздікке) ықпал ете аламын. 

 
                                    қолы, аты-жөні 
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Б қосымшасы 
(міндетті) 

Келісу парағы 
 

Лауазымы Аты-жөні Күні Қолы 

СБӨ     
ПБжӘҚЖҚ басшысы     
 Жетекші заңгер    
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В қосымшасы  
(міндетті) 

Танысу парағы 
 

Лауазымы Аты-жөні Күні Қолы 
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Г қосымшасы 
(міндетті) 

 
Өзгерістерді тіркеу парағы 

 
Парақтың нөмірі   Хабарламаның 

негізінде өзгеріс 
енгізілген  

№ 

 
Өзгеріс енгізген 
тұлғаның аты-

жөні 

Өзгеріс 
енгізген 

тұлғаның 
қолы 

Өзгерістер 
енгізілген 

күн 

өз
ге

рт
іл

ге
н 

 

ау
ы

ст
ы

ры
лғ

ан
 

ж
аң
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1 2 3 4 5 6 7 8 
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Д қосымшасы  
(міндетті)    

                                                   
Кезекті тексерулерді тіркеу парағы 

 
Тексеріс 

күні 
Тексеріс өткізген 

тұлғаның аты-
жөні 

Тексеріс өткізген 
тұлғаның қолы 

Ескертулерді тұжырымдау 

1 2 3 4 
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