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от 15.01.2021 36 бұйрыққа қосымша №    

 

 

«Мемсараптама» РМК-де сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес жөніндегі 2021 жылға арналған  

Бағдарламаны іске асыру жөніндегі іс-шаралар 

 ЖОСПАРЫ 

 

№т 
 

Іс-шаралар атауы 

 

Аяқтау үлгісі 

 

Орындау мерзімі 

Жауапты 

орындаушылар 

 

 

1 

Мемлекеттік қызмет істері агенттігі, құқық 

қорғау және қадағалау органдары, «NUR 

OTAN» партиясы және үкіметтік емес 

ұйымдар өкілдерінің қатысуымен 

«Мемсараптама» РМК (бұдан әрі-Кәсіпорын) 

қызметкерлерін ҚР Сыбайлас жемқорлыққа 

қарсы заңнамасымен, кәсіпорынның 

сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызметті 

регламенттейтін ішкі құжаттарымен 

таныстыру мәселелері бойынша дәрістер - 

семинарлар, дөңгелек үстелдер және басқа да 

іс-шаралар өткізу 

 

 

 

 

 

 

Жиналыс хаттамасы 

 

 

 

 

 

жыл бойы 

 

 

 

ҚҚжІӘБ,  

Аумақтық 

бөлімшелердегі, 

департаменттерде 

жауапты тұлғалар 

 

 

 

2 

Сыбайлас жемқорлықтың алдын алу туралы 

ақпараттық материалдарын Кәсіпорынның 

интернет-ресурсында орналастыру 

сыбайлас жемқорлыққа 

қарсы жоспар, стандарт, 

сыбайлас жемқорлыққа 

қарсы саясат, мүдделер 

жанжалы туралы ереже, 

талдамалық 

анықтамалар, бейне-

 

 

жыл бойы 

 

ҚҚжІӘБ, АТБ 

 



2 
 

фото материалдар және 

т. б. 

 

3 Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл және 

оған қарсы күрес мәселелерінде тәжірибе 

алмасу жөніндегі форумдарға, 

конференцияларға, семинарларға қатысу 

 

сертификаттар және т. 

б. 

 

өткізілуіне қарай 

ҚҚжІӘБ, аумақтық 

бөлімшелердің, 

департаменттердің 

басшылары 

 

 

 

 

4 

Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 12 

қаңтардағы №221-III Заңына «Жеке және 

заңды тұлғалардың өтініштерін қарау тәртібі 

туралы» сәйкес, Кәсіпорын қызметкерлерінің 

әрекетіне не әрекетсіздігіне жеке және заңды 

тұлғалардың өтініштерін, шағымдарын және 

басқа да мәселелерді қарау және тиісті 

шешімдер қабылдау, сондай-ақ оларды қарау 

мерзімдерін мониторингілеу және бақылау 

 

 

 

бастамашыға жауап 

 

 

 

түсуіне қарай 

 

ҚҚжІӘБ, ЗБ, 

Аумақтық 

бөлімшелердегі, 

департаменттерде 

жауапты тұлғалар 

 

 

 

5 

Нормативтік-құқықтық актілердегі сыбайлас 

жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау 

жүргізу, сондай-ақ кейіннен ұсынымдарды 

орындай отырып, кәсіпорынның және оның 

құрылымдық бөлімшелерінің 

ұйымдастырушылық-басқарушылық 

қызметінде сыбайлас жемқорлық 

тәуекелдерін анықтау 

 

 

 

аналитикалық 

анықтама, Кәсіпорын 

басшылығына ақпарат 

 

 

2021 жылдың  

4 тоқсаны 

 

ҚҚжІӘБ,  

Аумақтық 

бөлімшелердегі, 

департаменттерде 

жауапты тұлғалар 

 

 

 

6 

Кадрлық саясатты жетілдіру: Кәсіпорынның 

бекітілген Қағидаларына сәйкес бос 

лауазымдарға конкурс өткізу кезінде 

ашықтық пен заңдылықты қамтамасыз ету, 

лауазымдық міндеттер мен еңбек тәртібінің 

тиісінше орындалуын бақылау 

 

хаттама, конкурстық 

комиссия шешімі,  

Кәсіпорын басшысына 

қызметтік жазба 

Тұрақты негізде 

конкурс жүргізуге 

қарай   

ҚҚжІӘБ,  

ПББ, 

Аумақтық 

бөлімшелердегі, 

департаменттерде 

жауапты тұлғалар 
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7 Кәсіпорын қызметкерлері арасында сыбайлас 

жемқорлық мәселелері бойынша сауалнама 

жүргізу 

 

 

Жиынтық түзету жылына 1 рет ҚҚжІӘБ 

 

 

8 

Кәсіпорында мүдделер жанжалының 

туындау фактілерін анықтау, сондай-ақ 

кәсіпорын қызметкерлерінің мүдделер 

жанжалының туындауы туралы 

хабарламаларын қарау және оларды реттеу 

жөнінде шаралар қабылдау 

 

 

факті анықталған 

жағдайда Кәсіпорын 

басшылығына 

қызметтік жазба 

 

тұрақты негізде 

 

ҚҚжІӘБ,  

Аумақтық 

бөлімшелердегі, 

департаменттерде 

жауапты тұлғалар 

 

 

9 

Қызметкерлер тарапынан құқыққа қарсы іс-

әрекеттер мәніне Тапсырыс берушілермен 

және жобалау ұйымдарымен сыртқы 

сауалнама арқылы кері байланыс 

 

 

сауалнама  

нәтижелері 

 

2021 жылдың  

4 тоқсаны 

ҚҚжІӘБ,  

Аумақтық 

бөлімшелердегі, 

департаменттерде 

жауапты тұлғалар 

 

 

10 

Кәсіпорын шығаратын өнімнің сапасын 

бағалау мәніне берілген сараптамалық 

қорытындыларға іріктеп талдау жүргізу 

 

сараптамалық 

қорытындылар сапасы 

мониторингінің 

нәтижелері 

 

 

Тоқсан сайын 

 

ӘБ 

 

 

 

11 

Жобалау-сметалық құжаттаманы әзірлеу 

процесін және сараптама қызметін одан әрі 

жетілдіру мақсатында мемлекеттік сәулет-

құрылыс бақылауының, тапсырыс 

берушілердің, жобалау ұйымдарының 

қатысуымен жобалау-құрылыс кешеніне 

қатысушылардың өзара іс-қимылы 

мәселелері бойынша өңірлік кеңестер 

 

 

 

кеңес хаттамасы 

 

 

 

жыл бойы 

Бас директордың 

ақпараттық 

технологиялар 

жөніндегі 

орынбасары Қ.Ж. 

Қажкенов., 

аумақтық 

бөлімшелердің, 
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(дөңгелек үстелдер) мен сараптамалық-

практикалық семинарлар өткізу 

 

 

департаменттердің 

басшылары   

 

 

 

 

 

12 

Ашықтықты қамтамасыз ету бойынша 

кәсіпорын қабылдайтын шешімдер туралы 

жұртшылықты хабардар ету: 

- порталда тауарларды, жұмыстар мен 

қызметтерді электрондық мемлекеттік сатып 

алуды жүргізу жөніндегі ақпаратты 

орналастыру; 

- кәсіпорын сайтында құрылыс жобаларына 

сараптама жүргізу барысы туралы ақпаратты 

орналастыру. 

 

 

 

сайттағы ақпарат 

 

 

 

 

 

тұрақты негізде 

 

 

 

БЕжЖБМСС,  

АТБ 

 

 

 

13 

 «Мемсараптама» РМК қызметкерлерінің 

жергілікті кәсіподағы» ҚБ қызметкерлердің 

ұсынған құжаттарының іс жүзінде алынған 

қызметтерге сәйкестігін талдау жолымен 

шығындардың өтелуіне бақылауды жүзеге 

асыру 

факті анықталған 

жағдайда Кәсіпорын 

басшылығына 

қызметтік жазба 

 

тұрақты негізде 

 

ҚҚжІӘБ 

 

 

14 

Кәсіпорын қызметкерлеріне Үшінші 

тұлғалардың алғыс білдіру/тартулар 

фактілерін болдырмау мақсатында кәсіпорын 

және оның аумақтық бөлімшелерінің 

ғимаратында өткізу режимінің сақталуына 

тұрақты бақылауды қамтамасыз ету 

 

 

 

Факті анықталған 

жағдайда кәсіпорын 

басшылығына 

қызметтік жазба 

 

тұрақты негізде 

 

ҚҚжІӘБ,  

Аумақтық 

бөлімшелердегі, 

департаменттерде 

жауапты тұлғалар 

 

 

15 

«Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл 

туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 

16-бабы 3-тармағын орындау бойынша,  

кәсіпорынның тиісті 

ұйымдық құрылымын 

 

2021 жылдың 1 

тоқсаны 

Бас директордың 

орынбасары 
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Кәсіпорында сыбайлас жемқорлыққа қарсы 

комплаенс-қызметтердің функцияларын 

орындайтын құрылымдық бөлімше құру 

жөнінде жұмыс жүргізу 

уәкілетті органға 

жіберу және т. б. 

 

Омарбеков Т. К., 

ҚҚжІӘБ 

16 Кәсіпорынның ресми сайтында жариялай 

отырып филиалдардың сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы ұқсас жоспарларды 

әзірлеу және бекіту 

жоспар жыл сайын Филиал 

директорлары 

 

Кестеде көрсетілген қысқартулар: 

ҚҚжІӘБ- Құжаттамалық қамтамасыз ету және ішкі әкімшілендіру бөлімі; 

АТБ-Ақпараттық технологиялар басқармасы; 

ЗБ-заң бөлімі; 

ПББ-персоналды басқару жөніндегі бөлім; 

ӘБ-Әдістеме басқармасы; 

БЕжЖБМСС- Бухгалтерлік есеп және жоспарлау бөлімінің Мемлекеттік сатып алу секторы; 

 

 

 

 
Карагойшин Т.Д. 

Генеральный директор 
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Рахманкулов А.Ж. 

Заместитель начальника отдела 

 


