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1. Жалпы ережелер 

1.1 Менеджмент жүйесіне арналған осы ерекшелік (бұдан әрі - ерекшелік, ал 

контексте-құжат) ISO 37001 халықаралық стандартының талаптарына сәйкес 

сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл менеджменті жүйесін қолдауға 

мүмкіндік беретін талаптар жиРынтығын айқындайды. 

1.2 Осы ерекшелік "С.Ж. Асфендияров атындағы Қазақ Ұлттық Медицина 

Университеті" коммерциялық емес акционерлік қоғамында (бұдан әрі – 

Университет) қолдануға арналған. 

1.3 Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс – қимыл менеджменті жүйесін (бұдан әрі-

СЖҚМЖ) қолдану саласы мынадай таралу шекарасына ие. 

1) СЖҚМЖ қолданылатын қызмет саласының шекаралары сыртқы және ішкі 

факторлармен айқындалады. Олар сыбайлас жемқорлыққа қарсы менеджмент 

жүйесінің қажетті нәтижелеріне қол жеткізу қабілетіне әсер ететін ниеттер мен 

даму стратегияларына қатысты. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл 

жүйесінің жұмыс істеу тиімділігін қамтамасыз етуге жауапкершілікті, 

өкілеттіктерді және өзара қарым-қатынастарды бөле отырып, сыбайлас 

жемқорлық тәуекелдеріне сәйкес келетін және сыбайлас жемқорлық 

жағдайлары бойынша алдын алуда, анықтауда және шаралар қабылдауда 

табысты іске асыруға негізделген мүмкіндіктері бар қызметкерлер тобы мен 

қажетті қаражат мүмкіндік береді. Бұл шекаралар университеттің ұйымдық 

құрылымымен ұсынылған. 

2) Университеттің СЖҚМЖ қолдану саласына оқу қызметімен, тәрбие және 

әлеуметтік жұмыспен, ғылыми жұмыспен және халықаралық 

ынтымақтастықпен байланысты барлық процестер кіреді. 

1.4 Осы ерекшелік жалпы ұйым қызметінің нәтижелілігін арттыру мақсатында 

пайдалануға арналған. 

1.5 Осы құжаттағы ақпарат осы ерекшелікте көзделмеген мақсаттарда 

пайдаланылмауға тиіс. 

1.6 Университет туралы ақпарат: 

С. Ж. Асфендияров атындағы Қазақ ұлттық медицина университеті 

азаматтардың білім алу қажеттіліктерін қанағаттандыруға, сондай-ақ халықтың 

денсаулығы мен өмір сүру сапасын қамтамасыз етуге ықпал ететін білім беру, 

ғылыми, әлеуметтік және мәдени мақсаттарға қол жеткізу үшін құрылған 

коммерциялық емес акционерлік қоғам болып табылады. 

ҚазҰМУ құрамына оқу корпустары, мектептер (факультеттер), клиникалар 

кіреді. 

ҚазҰМУ ҚР Ұлттық университеті болып табылады. Кафедраларда басқа 

елдердің студенттері оқи алады. Сондай-ақ Университеттің басқа 

мемлекеттердің университеттерімен бірлескен білім беру бағдарламалары бар. 

ҚазҰМУ жүзеге асырады: 

- бакалаврларды, интерндерді және резидентура тыңдаушыларын көпдеңгейлі 

клиникалық даярлау; 
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-магистратура және докторантура арқылы ғылыми-педагогикалық және ғылыми 

кадрларды даярлау; 

- қосымша кәсіптік білімнің білім беру бағдарламалары: Денсаулық сақтау 

мамандарын қайта даярлау; 

- медициналық білім беру ұйымдарының оқу-әдістемелік қызметін үйлестіру; 

- медицина ғылымдары саласында, сондай-ақ білім беру проблемалары 

бойынша іргелі және қолданбалы зерттеулер жүргізу. 

ҚазҰМУ құрылтайшысы болып табылатын ірі ұйым болып табылады 

ҚР білім және ғылым министрлігі. 

2. Нормативтік сілтемелер 

2.1 Қазақстан Республикасының заңнамалық базасы (ҚР): 

- Қазақстан Республикасының Заңы "Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл 

туралы" 2015 жылғы 18 қарашадағы № 410-V ҚРЗ 

- "Мемлекеттік және мемлекеттік емес ұйымдарда құжаттама жасау, 

құжаттаманы басқару және электрондық құжат айналымы жүйесін пайдалану 

қағидалары". Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2018 жылғы 31 қазандағы 

№ 703 қаулысы 

2.2 Ұлттық (мемлекеттік) стандарттар бойынша нормативтік сілтемелер: 

1) ҚР СТ ISO 9000-2017-сапа менеджменті жүйелері. Негізгі ережелер мен сөздік. 

2) ҚР СТ ИСО/ТО 10013-2008 - сапа менеджменті жүйесін құжаттандыру 

бойынша басқарушы Нұсқаулық. 

2.3 Халықаралық стандарттар бойынша нормативтік сілтемелер: 

1) ISO 9000:2015 - Quality management systems – Fundamentals and vocabulary 

2) ISO 37001:2016 - Anti-bribery management systems – Requirements with guidance 

for use 

2.4 Осы құжатты пайдалану кезінде ағымдағы жылғы жағдай бойынша ақпараттық 

көрсеткіш бойынша сілтемелік стандарттар мен жіктеуіштердің қолданылуын 

тексерген жөн. Егер сілтеме құжаты ауыстырылған (өзгертілген) болса, онда 

ауыстырылған (өзгертілген) құжатты басшылыққа алған жөн. Егер сілтемелік 

құжат ауыстырусыз жойылса, онда оған сілтеме берілген Ереже осы сілтемені 

қозғамайтын бөлігінде қолданылады. 

3. Терминдер мен анықтамалар 

3.1 Осы құжатта ISO 37001 және ҚР СТ ISO 9000 стандарттарына сәйкес 

терминдер мен олардың анықтамалары қолданылады. 

3.2 Университеттің СЖҚМЖ қолданылатын терминдер және олардың 

анықтамалары: 

Пара – кез келген құнның (қаржылық немесе қаржылық емес болуы мүмкін) 

ақталмайтын артықшылығын тікелей немесе жанама түрде және осы тұлғаның 

міндеттерін орындауға қатысты әрекет ететін немесе әрекет етуден бас 

тартатын тұлға үшін ынталандыру немесе сыйақы ретінде қолданылатын 

құқықты бұза отырып, орнына (орындарына) тәуелсіз ұсына, уәде бере, бере, 

қабылдай немесе сұрата отырып. 
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Мүдделер қақтығысы-іскерлік, қаржылық, отбасылық, саяси немесе жеке 

мүдделер ұйымдағы міндеттерін орындау кезінде адамдардың шешіміне кедергі 

келтіруі мүмкін жағдай. 

Сыбайлас жемқорлық тәуекелі- ұсыныстан, уәдеден, ұсынудан, қабылдаудан 

немесе заңсыз артықшылықты кез келген нысанда (қаржылық та, қаржылық 

емес те) тікелей немесе орналасқан жеріне қарамастан делдалдар арқылы, өзі 

жауапты болатын қызмет шеңберінде әрекет ететін немесе әрекет етуден бас 

тартатын адам үшін ынталандыру немесе сыйақы ретінде қолданыстағы 

заңнаманы бұза отырып, салдардың туындау ықтималдығы мен күрделілігінің 

комбинациясы. 

Сыбайлас жемқорлық қауіптілігі-сыбайлас жемқорлық жағдайына ықтимал 

әкеп соғуы мүмкін мән-жайлар немесе қызмет. 

Сыбайлас жемқорлық жағдайы-сыбайлас жемқорлық немесе парақорлықтың 

бірлі-жарым фактісі. 

Сыбайлас жемқорлық инциденті-сыбайлас жемқорлық жағдайға ықтимал 

әкеп соғуы мүмкін мән-жайларға байланысты немесе адам қызметінің 

процесінде туындайтын оқиға. 

4. Белгілер мен қысқартулар 

Осы құжатталған рәсімде мынадай белгілер мен қысқартулар қолданылады: 

СЖҚМЖ-сыбайлас жемқорлыққа қарсы менеджмент жүйесі. 

Жобалық кеңсе-жобаны іске асырудың жобалық кеңсесі. 

Университет - "С. Ж. Асфендияров атындағы Қазақ ұлттық медицина 

университеті" КЕАҚ. 

СНҚ - сыртқы нормативтік құжат 

ІНҚ - ішкі нормативтік құжат 

ҚР-құжатталған рәсім 

5. Жауапкершілік және өкілеттіктер 

5.1 Университеттің барлық қызметкерлері осы құжаттың талаптарын өз қызметінде 

міндетті түрде қолдануға жауапты. 

5.2 Осы құжатпен анықталған жазбаларды басқару жауапкершілігі уәкілетті 

тұлғаларға жүктеледі. 

5.3 Осы құжаттың талаптары бойынша құжаттарды дайындау сапасы үшін 

жауапкершілік және олардағы ақпараттың дұрыстығы құжаттарды дайындаған, 

бұрыштама қойған және қол қойған (бекіткен) адамдарға жүктеледі. 
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6. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы менеджмент жүйесі 

Параграф 1. жалпы ережелер. 

6.1 Осы ерекшелікте университеттің ISO 37001 халықаралық стандартының 

тұжырымдамалық моделі негізінде әзірленген СЖҚМЖ-ға қойылатын талаптар 

қамтылған. 

6.2 Университетті басқару жүйесі бекітілген, құжатпен расталған, енгізілген, 

сақталатын және үнемі жетілдірілетін СЖҚМЖ қатысты ISO 37001 

стандартының талаптарына жауап береді, ол: 

1) Тұтынушылардың талаптарына, сондай-ақ сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-

қимылға қатысты қолданылатын заңнамалық және нормативтік-құқықтық 

талаптарға сай келетін қызметтерді тұрақты ұсыну қабілетін көрсетеді; 

2) Сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін барынша азайту үшін мүмкіндіктердің 

дамуын растайды; 

3) Оның мәнмәтінімен және мүдделі тараптардың талаптары мен күтулерімен 

байланысты сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін есепке алады; 

4) халықаралық стандарттау ұйымының (ISO) менеджмент стандарттарының 

белгіленген талаптарына сәйкестігін көрсету қабілетін білдіреді. 

6.3 Осы ерекшелікте белгіленген университеттің сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-

қимыл менеджменті жүйесіне қойылатын талаптар сыбайлас жемқорлыққа 

қарсы күрес бөлігінде білім беру қызметтеріне және "сыбайлас жемқорлыққа 

қарсы іс-қимыл туралы"қр заңына қатысты талаптарды толықтырады. 

Параграф 2. қолдану саласы 

6.4 Осы ерекшелік ұйымның қызметіне байланысты мынадай сыбайлас жемқорлық 

құбылыстарына жатады: 

1) қызметтің барлық сегменттеріндегі пара; 

2) сыртқы субъектілер (жеке де, заңды да) қорқытып алатын пара алу; 

3) ұйым атынан немесе оның пайдасына әрекет ететін ұйым қызметкерлері 

қорқытып алған пара; 

4) ұйымның атынан немесе оның пайдасына әрекет ететін ұйымның іскер 

серіктестері қорқытып алған пара; 

5) сыртқы субъектілердің (жеке де, заңды да) сатып алуы; 

6) ұйым қызметіне байланысты ұйым қызметкерлерін параға сатып алу; 

7) ұйымның қызметіне байланысты ұйымның іскерлік серіктестерін параға сатып 

алу; 

8) Тікелей немесе біреу арқылы параға сатып алу (мысалы, үшінші тұлға немесе 

үшінші тұлға ұсынған немесе қабылдаған пара). 

6.5 Бұл ерекшелік тек сыбайлас жемқорлыққа қатысты. 

6.6 Осы ерекшелікте "пара" термині кез келген нысанда (қаржылық та, қаржылық 

емес те), тікелей немесе орналасқан жеріне қарамастан делдалдар арқылы, өзі 

жауапты болатын қызмет шеңберінде әрекет ететін немесе әрекет етуден бас 

тартатын адам үшін ынталандыру немесе сыйақы ретінде қолданыстағы 

заңнаманы бұза отырып, заңсыз артықшылықты ұсынуды, уәде беруді, беруді, 

қабылдауды немесе сұрауды белгілеу үшін пайдаланылады. 

Параграф 3. Менеджмент жүйесіне қойылатын талаптар. 
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Требование  
Регламентирующие  

документы 

Документированная  

информация 

Контекст 

1) Определение внешних и внутренних факторов, 

которые имеют отношение к стратегии развития 

организации и её структур 

ISO 37001, п.4.1. 

SWOT - анализ факторов влияния системы менеджмента 

противодействия коррупции 

Приложение 1. 

2) Проведение мониторинга и анализ информации 

заинтересованных сторон и их 

соответствующих требований 

ISO 37001, п.4.2. 

Анализ потребностей и ожиданий заинтересованных сторон 

системы менеджмента противодействия коррупции  

Приложение 2. 

3) Определение границы применения СЖҚМЖ 

для установления ее области 
ISO 37001, п.4.3. 

Организационная структура,  

Политика СЖҚМЖ 

4) Определение процессов, необходимых для 

СЖҚМЖ 
ISO 37001, п.4.4. Структура взаимодействия процессов  

5) Оценка рисков, связанных с коррупцией 

ISO 37001, п.4.5. 

ДП «Оценка 

коррупционных 

рисков». 

Методика оценки коррупционных рисков 

Реестр оценки коррупционных рисков 

Реестр значимых коррупционных рисков 

Лидерство 

6) Демонстрация лидерства и обязательств ISO 37001, п.5.1.2. 

Политика СЖҚМЖ 

Программа целей СЖҚМЖ 

Бюджет в части мероприятий по противодействию коррупции;  

Информирование о политике противодействия коррупции;  

Протоколы совещаний;  

Сертификация; 

Работа с персоналом;  

Корпоративная культура;  

Поощрения постоянного улучшения СЖҚМЖ;  
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Поддержки всех сотрудников в демонстрации лидерства;  

Поощрение информирования о случаях коррупции;  

Гарантии того, что никто из персонала не будет, подвергнут 

дискриминации за сообщения о коррупции;  

Отчеты управляющему органу по функционированию СЖҚМЖ. 

7) Разработка политики в области СЖҚМЖ ISO 37001, п.5.2. 

Выполнение критериев по разработке Политики в области 

СЖҚМЖ 

Документы по ознакомлению персонала с политикой 

8) Должностные функции и ответственность  ISO 37001, п.5.3.1. 

Трудовой договор; 

Дополнительное соглашение (антикоррупционное) к трудовому 

договору 

Должностные инструкции; 

Положения; 

Правила внутреннего трудового распорядка;  

Антикоррупционные стандарты поведения; 

9) Служба обеспечения соблюдения 

антикоррупционных норм 

ISO 37001, п.5.3.2. 

Положение  

Положение «О комплаенс службе». 

Положение об Этическом Совете НАО КазНМУ им. С.Д. 

Асфендиярова. 

10) Делегирование принятия решений 

ISO 37001, п.5.3.3. 

ДП «Правила 

разрешения конфликта 

интересов» 

Правила разрешения конфликта интересов 

Уведомление о конфликте интересов 

 

Планирование 

11) Действия по обработке коррупционных рисков 

и выявлению возможностей 
ISO 37001, п.6.1. 

Анализ рисков и возможностей на основе SWOT-анализа; 

Анализ потребностей и ожиданий заинтересованных сторон 

системы менеджмента противодействия коррупции; 
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Требование  
Регламентирующие  

документы 

Документированная  
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Реестр значимых коррупционных рисков; 

12) Цели в области противодействия коррупции и 

планирование их достижения 
ISO 37001, п.6.2. 

Программа целей в области противодействия коррупции; 

Планы мероприятий; 

Приложение 3. 

Обеспечение 

13) Определение и обеспечение ресурсами ISO 37001, п.7.1. Бюджет, заявки подразделений 

14) Компетентность сотрудников ISO 37001, п.7.2. 

Трудовой договор 

Должностная инструкция 

Положение 

Обязательство о соблюдении политики противодействия 

коррупции и антикоррупционного стандарта (Приложение 4). 

Декларация соответствия политике противодействия коррупции 

(Приложение 5). 

15) Осведомленность и обучение ISO 37001, п.7.3. 

Информирование и обучение работников по темам: 

a) политика противодействия коррупции и процедуры системы 

менеджмента противодействия коррупции, а также обязанности по 

соответствию им;  

b) коррупционные риски и ущерб сотрудникам и организации, 

который может быть нанесен взяточничеством;  

c) обстоятельства, при которых может быть предложена взятка в 

связи с их обязанностями и как распознать эти обстоятельства;  

d) как сотрудники могут помочь в противодействии и исключении 

коррупции, а также распознать ключевые признаки наличия 

коррупции;  

e) вклад работника в результативность системы менеджмента 
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Требование  
Регламентирующие  

документы 

Документированная  

информация 

противодействия коррупции, включая выгоды от улучшения 

антикоррупционной деятельности и информирования о 

подозрениях на коррупцию;  

f) осложнения и возможные последствия несоблюдения требований 

системы менеджмента противодействия коррупции;  

g) как и кому сотрудники должны сообщать о любых подозрениях;  

16) Коммуникации ISO 37001, п.7.4. 

Протоколы совещаний, собраний, 

Документы работы со СМИ 

Сайт организации 

17) Состав документации СЖҚМЖ 
ISO 37001, п.7.5.1. 

 

Регистрационно-контрольная форма с перечнем внутренней 

нормативной документации СЖҚМЖ  

Номенклатура дел  

18) Создание и обновление 
ISO 37001, п.7.5.2. 

 
ВНД и записи подразделений 

19) Управление документированной информацией 
ISO 37001, п.7.5.3. 

 
Осуществляется на местах согласно требованиям ВНД и ВшНД 

Функционирование 

20) Оперативное планирование и управление ISO 37001, п.8.1. Планы работ подразделений 

21) Комплексная проверка 
ISO 37001, п.8.2. 

 

Проверки со стороны комплаенс службы 

План проведения проверки 

Акт о несоответствиях  

Отчет по итогам проведения проверки 

22) Меры в финансовой сфере ISO 37001, п.8.3. 
Документы бухгалтерского учета,  

Документы финансового аудита 
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документы 

Документированная  
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23) Меры в нефинансовой сфере 
ISO 37001, п.8.4. 

ДП 

Проверки со стороны комплаенс службы 

План проведения проверки 

Акт о несоответствиях  

Отчет по итогам проведения проверки 

24) Внедрение антикоррупционных механизмов 

контролируемыми организациями и деловыми 

партнерами 

ISO 37001, п.8.5. 

Договор 

Антикоррупционная оговорка взаимоотношений с внешними 

организациями и деловыми партнерами 

(Приложение 6). 

25) Обязательства по противодействию коррупции ISO 37001, п.8.6. 

Договор 

Антикоррупционная оговорка к договору оказания 

образовательных услуг  

(Приложение 7). 

26) Подарки, представительские расходы, 

пожертвования и подобного рода выгоды 

ISO 37001, п.8.7. 

ДП «Подарки и 

представительские 

расходы». 

Уведомление о получении подарка 

27) Меры при несоответствующих механизмах 

противодействия коррупции 
ISO 37001, п.8.8. 

Протоколы заседания Этического Совета  

Служебные расследования службы безопасности, комплаенс 

службы 

28) Информирование о подозрениях ISO 37001, п.8.9. 
Документы на основе информации: - блог ректора, анкетирование, 

опрос, интернет, переписка, ящик сбора жалоб, телефон доверия 

29) Расследование и принятие мер в отношении 

коррупции 

ISO 37001, п.8.10 

ДП «Расследование и 

принятие мер в 

отношении коррупции» 

Приказ 

Протокол 

Документы по проведенным расследованиям 
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Требование  
Регламентирующие  

документы 

Документированная  

информация 

Оценка результатов деятельности 

30) Мониторинг, измерение, анализ и оценка 

ISO 37001, п.9.1. 

Положение комплаенс 

службы 

Программа целей в области противодействия коррупции 

Отчетность подразделений по показателям противодействия 

коррупции 

31) Анализ, проводимый службой обеспечения 

соответствия антикоррупционным нормам 

ISO 37001, п.9.2. 

Положение комплаенс 

службы 

Отчет по анализу со стороны комплаенс службы 

32) Внутренний аудит 
ISO 37001, п.9.3. 

 

Программа 

Приказ 

План проведения 

Акт о несоответствиях 

Отчет по итогам проведения  

33) Анализ со стороны руководства 
ISO 37001, п.9.4. 

 
Анализ со стороны руководства по результативности СЖҚМЖ 

Улучшение 

34) Несоответствие и корректирующее действие ISO 37001, п.10.1. 

Документирование несоответствия 

План корректирующих действий 

Документы антикоррупционных расследований 

35) Постоянное улучшение ISO 37001, п.10.2. Стратегический план развития 
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7. Талаптарға қол жеткізуді бағалау әдістері 

7.1 Осы ерекшелікте баяндалған талаптарға қол жеткізуді растау үшін сыртқы және 

ішкі бағалау әдістерін пайдалануға болады. 

7.2 Сыртқы бағалау әдістеріне мыналар жатады: 

1) ҚР білім және ғылым министрлігінің жүйесінде аккредиттеу; 

2) халықаралық аккредиттеу; 

3) екінші тараптың сыртқы аудиті (тұтынушының, құрылтайшының аудиті); 

4) үшінші тараптың сыртқы аудиті (сертификаттау және қадағалау); 

5) басқарушы орган жүргізетін талдау. 

6) бақылау-қадағалау органдарының тексеруі. 

7.3 Ішкі бағалау әдістеріне мыналар жатады: 

1) мониторинг, өлшеу, талдау және бағалау; 

2) ішкі аудит; 

3) комплаенс қызметі жүргізетін талдау; 

4) басшылық тарапынан менеджмент жүйесін талдау; 

5) өзін-өзі бағалау; 

6) аттестаттау; 

7) сауалнама; 

7.4 Бұл әдістер үнемі немесе қажет болған жағдайда қолданылады және басқа 

мамандандырылған бағалау әдістерімен толықтырылуы мүмкін. 

8. Қорытынды ережелер 

8.1 Университеттің құрылымдық бөлімшелерінің басшылары осы ерекшеліктің 

талаптарын өз қызметкерлеріне жеткізеді. 

8.2 Университет осы ерекшеліктің талаптары бұзылған немесе осындай 

бұзушылықтың ықтимал мүмкіндігі бар деп пайымдауға негізі бар университет 

қызметкерлері мен лауазымды адамдар бұл туралы комплаенс қызметінің 

мамандарына немесе осы ерекшелікті бұзған тұлғалардың тікелей 

басшыларына дереу хабарлайды деп күтеді. 

8.3 Университет осы ерекшеліктің талаптарын сақтауға немесе университетке осы 

ерекшеліктің ықтимал немесе орын алған бұзушылықтары туралы хабарлауға 

байланысты бірде-бір қызметкердің университет жауаптылыққа 

тартылмайтынына және университеттің бастамасы бойынша өзге де қолайсыз 

салдарларға ұшырамайтынына кепілдік береді. 

9. Қарау, бекіту және қайта қарау 

9.1 Осы құжат университет басшылығы бекіткеннен кейін, бекітілген күннен 

бастап қолданысқа енгізіледі. 

9.2 Қарау, тарату, сақтау, қайта қарау және қайта басып шығару құжатталған 

ақпаратты басқару жөніндегі рәсімге сәйкес жүргізіледі. 

9.3 осы құжатты мерзімді тексеру аудит жүргізу кезінде жүргізіледі. 

9.4 Университеттің кез-келген қызметкері осы құжатты өзгерту туралы ұсыныстар 

енгізуге құқылы, өзгерістер енгізу процедурасы құжатталған ақпаратты басқару 

процедурасының талаптарына сәйкес жүзеге асырылады. 

9.5 Өзгерістер енгізу кезінде қр ст исо/то 10013 стандартымен анықталатын 

құжаттың құрылымы бұзылмауы тиіс. 
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9.6 Қайта басып шығару ішкі және сыртқы аудиттердің нәтижелері бойынша іқә, 

іқә талаптары өзгерген кезде қажеттілігіне қарай жүзеге асырылады. 

басылымның жаңа жылын өзектендіре отырып, құжатты міндетті түрде 

мерзімді қайта қарау мерзімі әрбір 5 жылды құрайды. 

9.7 Жазбалар осы құжаттың тиісті бөлімдерінде көрсетілген нысандар бойынша 

жасалады және құжаттау және құжаттаманы басқару ережелеріне сәйкес 

басқарылады. 

10. Құпиялылық 

Осы құжат қазұму ішкі нормативтік құжаты болып табылады және сапаны 

тексеру кезінде сертификаттау органдарының сарапшыларынан және серіктес-

тұтынушылардан (олардың талабы бойынша) басқа тараптарға қазұму 

ректорының рұқсатымен ұсынуға жатпайды.                                                                               
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Приложение 1 
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___________№_____________   
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Бекітемін 
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______________ ФИО 

 "___" ________________ 20___ г 

 

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы менеджмент жүйесінің әсер ету факторларын 

SWOT – ТАЛДАУ/ SWOT - АНАЛИЗ  

 факторов влияния системы менеджмента противодействия коррупции 

 

_____________________________________________________________ 

Құрылымдық бөлім/Структурное подразделение 

 

 
 

               Әзірлеген /Разработал:   

                         Лауазымы/Должность   ________________   _______________________________«___» _________________ 20____ж. 
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 Оң әсері  / Положительное влияние  Теріс әсері / Отрицательное влияние   
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Примечание: 

1. SWOT – АНАЛИЗ, метод позволяющий определить контекст организации, в части способности достигать целей ее системы 

менеджмента противодействия коррупции, заключающийся в выявлении факторов внутренней и внешней среды организации и разделении 

их на четыре категории, сильные и слабые, возможности и угрозы. 

2. Каждый параметр влияния сильных сторон, слабых сторон, возможностей и угроз оценивается по 2-х бальной шкале. 

Баллы  Критерии оценки 

1 Среднее влияние 

2 Сильное влияние 

3. Баллы по каждому значению суммируются, и заносятся в графу «Сумма» 

4. Перемножая суммы по вертикали и горизонтали, получим значение величины влияния среды на подразделение в целом по четырем 

видам оценки. 

5. Сильные (S) и слабые (W) стороны являются факторами внутренней среды объекта анализа, (то есть тем, на что сам объект способен 

повлиять); возможности (O) и угрозы (T) являются факторами внешней среды (то есть тем, что может повлиять на объект извне и при этом 

не контролируется им).  
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Бекітемін 
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______________ ФИО 

 "___" ________________ 20___ г 

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы менеджмент жүйесінің (IMSC) 

 мүдделі тараптарының қажеттіліктері мен үміттерін  

 ТАЛДАУ/ АНАЛИЗ  

потребностей и ожиданий заинтересованных сторон  

системы менеджмента противодействия коррупции (СЖҚМЖ) 

 

_____________________________________________________________________ 

Құрылымдық бөлім/Структурное подразделение 
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                         Лауазымы/Должность   ________________   _______________________________«___» _________________ 20____ж. 
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№ 

р/б 

СЖҚМЖ маңызды мүдделі тараптары / 

Значимые заинтересованные стороны 

СЖҚМЖ 

Міндетті талаптар /  

Обязательные требования 

Күту және ерікті міндеттемелер / 

Ожидания и добровольные 

обязательства 

1.  
 

 
 

2.  
 

 
 

3.  
 

 
 

4.    
 

5.    
 

6.    
 

7.    
 

8.    
 

9.    
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___________№_____________   

    күні/дата                 индекс 

 

Бекітемін 

Лауазымы/Должность    

______________ ФИО 

 "___" ________________ 20___ г 

 

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы менеджмент жүйесінің мақсаттарына (IMSC) 

 БАҒДАРЛАМА / ПРОГРАММА 

целей системы менеджмента противодействия коррупции (СЖҚМЖ) 

_____________________________________________________________________ 

Құрылымдық бөлім/Структурное подразделение 
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№ Мақсаты / Цель  
Мақсатқа жету бойынша іс-әрекеттер / 

Действия по достижению цели 

Ресурстарға 

қажеттілік / 

Потребности в 

ресурсах 

Жауапты 

орындаушы / 

Ответственный 

исполнитель 

Мерзімі 

/Сроки 

Нәтижені 

бағалау / 

Оценка 

результата  

1.        

2.       

3.       

4.        

5.       

6.       
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Приложение 4 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО 

 о соблюдении политики противодействия коррупции и антикоррупционного 

стандарта  

 

 

Я, _____________________________________________________ 

 

_________________________________, ознакомившись с Законом Республики 

Казахстан «О противодействии коррупции», международным стандартом ISO 37001 

«Система менеджмента противодействия коррупции (взяточничеству)», 

внутренними нормативно-правовыми актами НАО «КазНМУ 

им.С.Д.Асфендиярова»: - Политикой противодействия коррупции, 

Антикоррупционным стандартом, Кодексом чести работников и ППС, и другими 

внутренними нормативными документами в части противодействия коррупции, 

добровольно принимаю на себя следующие – запреты, ограничения и дозволения: 

- не принимать при осуществлении своих служебных полномочий никаких 

материальных благ, услуг, подарков  и иных привилегий, связанных с выполнением 

своих обязанностей; 

- не допускать конфликта интересов, при их возникновении принять меры по 

их устранению в соответствии с законодательством; 

- не использовать служебное положение при осуществлении образовательных 

и иных услуг с целью извлечения выгоды для себя или третьих лиц; 

- своевременно докладывать непосредственному руководителю о 

возникновении конфликта интересов, личной заинтересованности при исполнении 

служебных обязанностей, о склонении к коррупционному поведению и получению 

подарков; 

- не руководствоваться личными и корыстными интересами при исполнении 

служебных обязанностей; 

- воздерживаться от обращения к коллегам и руководителям с 

неправомерными просьбами, нарушающими установленный порядок 

взаимоотношений, которые могут оказать влияние на принятие ими 

беспристрастного  служебного  решения; 

- не склонять и не поощрять других лиц на совершение коррупционных 

правонарушений; 

- не дарить коллегам, руководителям и иным должностным лицам подарки и 

не оказывать неслужебные услуги для получения с использованием служебных 

полномочий имущественной выгоды, блага либо преимущества; 

- не использовать служебную и иную информацию, не подлежащую 

распространению, в целях получения или извлечения имущественных и 

неимущественных благ и преимуществ; 
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- отказаться от назначения на должность, если она связана с непосредственной 

подчиненностью или подконтрольностью лиц, состоящих в близких родственных 

отношениях (родители, супруги, братья, сестры, дети); 

- незамедлительно докладывать руководству о ставших известными фактах 

коррупции (случаях или инцидентах); 

- обращаться к вышестоящему руководству и службу безопасности 

(комплаенс-офицеру), если непосредственный руководитель сам вовлечен в 

конфликт интересов или коррупционные действия; 

- поддерживать самому и требовать от коллег соблюдения высокой правовой и 

антикоррупционной  культуры; 

- воздерживаться от представления или лоббирования интересов третьих лиц, 

а равно совершения действий от их имени; 

- не использовать служебное положение для оказания влияния на деятельность 

коллег и студентов при решении вопросов внеслужебного характера; 

- своевременно принимать исчерпывающие меры по урегулированию 

конфликта интересов, возникшего у коллег в ходе выполнения ими своих 

должностных обязанностей; 

- не допускать привлечения подчиненных и обучающихся для выполнения 

неслужебных или личных заданий; 

Я поставлен в известность, о правовых и административных последствиях, 

невыполнения вышеуказанных обязательств.  
 

 

                                                                  ____________________________ 

                                                                               (подпись)  

                                                                   

____________________________ 

                                                                               (дата)  
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Приложение 5 

 
сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясатты сақтау  

ДЕКЛАРАЦИЯ 
        соответствия политике противодействия коррупции 

 
Бұл құжат қатаң құпия болып табылады (толтырылуы керек) және тек «С.Ж. 

АСФЕНДИЯРОВ атындағы Қазақ ұлттық медицина университеті» КеАҚ (бұдан әрі - 

Университет) ішкі пайдалану үшін арналған. Осы құжаттың мазмұны үшінші тұлғаларға жария 

етілмейді және оларды кез-келген мақсатта пайдалануға болмайды. 

Настоящий документ носит строго конфиденциальный характер (по заполнению) и 

предназначен исключительно для внутреннего пользования НАО «Казахский национальный 

медицинский университет им. С.Д. АСФЕНДИЯРОВА» (далее – Университет). Содержание 

настоящего документа не подлежит раскрытию каким-либо третьим сторонам и не может быть 

использовано в каких-либо целях.  

 

Кімнен: (Декларацияны толтырған университет қызметкерінің аты-жөні) 

От кого:  (ФИО работника Университета, заполнившего Декларацию)  

 

Лауазымы: (құрылымдық бөлімшені көрсете отырып) 

Должность: (с указанием структурного подразделения) 

 

Толтырылған күні / Дата заполнения: 

Декларацияны толтыру кезінде көтерілген барлық сұрақтар тек сізге ғана емес, сондай-ақ 

жұбайыңызға (туыстарыңызға), ата-аналарыңызға (оның ішінде өгей әке-шешесіне), 

балаларыңызға (оның ішінде асырап алған балаларға), туысқандарыңызға және немере іні-

қарындастарыңызға, жұбайыңыздың ата-аналары мен аға-інілеріне және немере аға-інілеріне 

қатысты болатындығын ескеру қажет.  Мен келесі құжаттарды оқығанымды растаймын: 

- сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясат; 

- сыбайлас жемқорлыққа қарсы стандарт; 

- мүдделер қақтығысын шешу ережелері. 

При заполнении Декларации необходимо учесть, что все поставленные вопросы 

распространяются не только на Вас, но и на Вашего супруга(у), родителей (в том числе 

приемных), детей (в том числе приемных), родных и двоюродных братьев и сестер, а также 

родителей, родных и двоюродных братьев и сестер супруга(и). Настоящим подтверждаю, что я 

ознакомлен(а) со следующими документами: 

- политикой противодействия коррупции; 

- стандартом противодействия коррупции; 

- правилами разрешения конфликта интересов. 

 

                                                       Қолы / Подпись  ______________________________ 
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№ Сұрақтың тақырыбы / Наименование вопроса 
Иә/ 

Да 

Жоқ/

Нет 

1.  

Сіз университетте жұмыс істеген кезде пара алу және мүдделер қақтығысы 

туралы нақты немесе күдікті жағдайлар туралы есептер беруге дайынсыз. / Вы 

готовы сделать сообщения, о наличии действительных или предполагаемых 

случаев взяточничества и конфликта интересов при работе в Университете.  

  

2.  

Сізге университеттің сыбайлас жемқорлыққа қарсы басқару жүйесінің 

талаптарын бұзғаны үшін тәртіптік жаза қолдану мүмкіндігі туралы хабардарсыз 

ба. / Информированы ли Вы, о возможности применения к вам дисциплинарных 

мер, за нарушение требований системы менеджмента противодействия 

коррупции Университета. 

  

3.  

Сіздің лауазымыңыздың ерекшеліктеріне байланысты сіз ресми сыйлықтар, 

қайырымдылықтар, қонақ күту және т.б. / По специфике своей должности, вы 

принимаете официальные подарки, пожертвования, знаки гостеприимства и т.п. 

  

4.  

Сіз Университет атынан кез-келген транзакцияларға қатысасыз ба (шешім 

қабылдаңыз, орындалған жұмыстың қабылдануын бекітіңіз, төлем құжаттарын 

бекітіңіз, жеткізушілерді таңдаңыз және т.б.). / Участвуете ли Вы в каких-либо 

сделках от лица Университета (принимаете решение, утверждаете приемку 

выполненной работы, утверждаете платежные документы, выбираете 

поставщиков и т.п.). 

  

5.  

Сіздің жұмысыңыз ғылыми, коммерциялық немесе келісімшарттық жұмыстарды 

үшінші тараптағы ұйымдармен (мемлекеттік, жеке, квазимемлекеттік, шетелдік) 

орындау үшін университеттің материалдық ресурстарын және инфрақұрылымын 

пайдалануымен байланысты ма. / Ваша работа связана с использованием 

материальных средств и инфраструктуры  Университета для выполнения 

научных, коммерческих или хоздоговорных работ сторонним организациям 

(государственным, частным, квазигосударственным, иностранным). 

  

6.  

Сіз сыртқы ұйымдарға төлем жасадыңыз ба немесе Университеттің рұқсат 

етілген төлемдерін жасадыңыз ба. / Производили ли Вы когда-либо платежи или 

санкционировали платежи Университета внешним организациям. 

  

7.  

Университетте сіздің отбасыңыздың мүшелері (жақын туыстарыңыз) жұмыс 

істей ме немесе оқи  ма. / Работают ли, обучаются ли члены Вашей семьи 

(ближайшие родственники)  в Университете. 

  

8.  

Сіздің отбасыңыздың мүшелері (жақын туыстары) университетте сіздің тікелей 

басшылығыңызда жұмыс істей  ме. / Работают ли члены Вашей семьи 

(ближайшие родственники)  в Университете под Вашим прямым руководством. 

  

9.  

Сіздің отбасыңыздың кез-келген мүшесі (ең жақын туыстарыңыз) университетте 

сізге әкімшілік, әлеуметтік немесе басқарушылық ықпал етуге мүмкіндік беретін 

лауазымда жұмыс істей  ме. / Работает ли в Университете какой-либо член 

Вашей семьи (ближайшие родственники) на должности, которая позволяет 
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№ Сұрақтың тақырыбы / Наименование вопроса 
Иә/ 

Да 

Жоқ/

Нет 

оказывать на Вас административное, общественное или управленческое влияние. 

10.  
Сіз қазір мемлекеттік қызметте жүрсіз бе. / Состоите ли вы в данный момент на 

государственной службе. 

  

11.  

Университетте жұмыс істеуден тыс қандай-да бір коммерциялық, ғылыми немесе 

кәсіпкерлік қызметке қатысыңыз бар ма (мысалы, келісімшарттық жұмыс, жеке 
кәсіпкер және т.б.). / Участвуете ли Вы в какой-либо коммерческой, научной или 

хозяйственной деятельности вне занятости в Университете (например, работа по 

договору, индивидуальный предприниматель и т.д.). 

  

12.  

 Университеттің сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясатының талаптары бойынша 

университет қызметкерлерін немесе сіздің әріптестеріңізді 
(бағыныштыларыңызды) оқыту (хабарлау) жүргіздіңіз бе. / Проводили ли вы, 

обучение (информирование) работников Университета или своих коллег 

(подчиненных) по теме требований антикоррупционной политики Университета. 

  

13.  

Сіз өзіңіздің отбасы мүшелеріңізге (жақын туыстарыңызға) немесе сіздің 

қызметіңізге байланысты адамдарға университетте сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
басқару жүйесінің бар екендігі туралы хабарладыңыз ба. / Информировали ли вы, 

членов Вашей семьи (ближайших родственников), или лиц, аффилированных с 

вашей деятельностью, о наличии в Университете системы менеджмента 
противодействия коррупции. 

  

 

Сіздің түсіндірме ақпаратыңыз (қажет болған жағдайда) / Ваша пояснительная 

информация (при необходимости): 

 

Осымен мен барлық сұрақтарды оқығанымды, түсінгенімді және менің 

жауаптарым мен түсіндірме ақпаратымның толық, шынайы және дұрыс екенін 

растаймын./ 

Настоящим подтверждаю, что я прочитал(а) и понял(а) все вышеуказанные 

вопросы, а мои ответы и любая пояснительная информация являются полными, 

правдивыми и правильными.  

Қолы: ___________________________ (Аты-жөні) __________________________________ 

Подпись:___________________________ (ФИО) __________________________________ 
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Приложение 6 

 

АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА 
      взаимоотношений с внешними организациями и деловыми партнерами 

 

1. Сторона, имеющая взаимоотношения, договорные обязательства или являющаяся 

поставщиком или деловым партнером некоммерческого акционерного общества 

«Казахский национальный медицинский университет им. С.Д. Асфендиярова» 

(далее – Университет), соглашается с тем, что она будет в полной мере соблюдать: 

1) все применимые законодательные требования Республики Казахстан в части 

противодействия коррупции; 

2) внутренние нормативные документы системы менеджмента противодействия 

коррупции Университета, основанной на требованиях международного 

стандарта ISO 37001; 

3) Политику противодействия коррупции Университета; 

2. При исполнении своих обязанностей, Сторона и её должностные лица, 

руководители, работники и полномочные представители соглашаются с тем, что они 

не будут: 

1) осуществлять процессы, которые могут потенциально привести к взяткам, и 

действиям, попадающим под этот термин, а именно: предложения, обещания, 

предоставления, принятия или выпрашивания неправомерного преимущества 

в любой форме (как финансовой, так и нефинансовой), напрямую или через 

посредников, независимо от местонахождения, в нарушение действующего 

законодательства в качестве побудительного стимула или вознаграждения для 

лица, действующего или воздерживающего от действий в рамках той 

деятельности, за которую он несет ответственность или любой комбинации 

перечисленного; 

2) нарушать правила разрешения конфликта интересов Университета, а именно 

создавать противоречие между своими интересами, и личными интересами 

лиц, являющихся работниками Университета, при котором конфликт 

интересов может привести к ненадлежащему исполнению ими своих 

должностных полномочий или коррупционному случаю. 

3. Сторона и её должностные лица, руководители, работники и полномочные 

представители, обязуются ставить в известность Университет о фактах нарушения 

антикоррупционных требований, коррупционных рисках или инцидентах, и тому 

подобных случаях, при выполнении своих договорных обязательств, в области 

действия системы менеджмента противодействия коррупции Университета. 
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Приложение 7 

 

КОМПЛАЕНС-ЛИСТ 

соответствия политики противодействия коррупции 

 

Я, __________________________________________________________ 

студент/ка Казахского национального медицинского университета имени 

С.Д.Асфендиярова (далее – КазНМУ), сознавая свою ответственность за реализацию 

миссии университета, в части противодействия коррупции, считаю своим долгом 

поддержание и развитие корпоративной культуры и имиджа КазНМУ, обязуюсь 

стремиться к формированию в КазНМУ системы подлинно демократических 

отношений между студентами, преподавателями и администрацией вуза. На 

основании имеющихся договорных отношений с Университетом в части получения 

от него образовательных услуг, обязуюсь в полной мере соблюдать: 

1) все применимые законодательные требования Республики Казахстан в части 

противодействия коррупции; 

2) политику противодействия коррупции Университета; 

3) внутренние нормативные документы системы менеджмента противодействия 

коррупции Университета, основанной на требованиях международного 

стандарта ISO 37001. 

При исполнении своих обязанностей, оговоренных в договоре на получение 

образовательных услуг, я, соглашаюсь с тем, что не буду: 

1) осуществлять процессы, которые могут потенциально привести к взяткам, и 

действиям, попадающим под этот термин, а именно: предложения, обещания, 

предоставления, принятия или выпрашивания неправомерного преимущества 

в любой форме (как финансовой, так и нефинансовой), напрямую или через 

посредников, независимо от местонахождения, в нарушение действующего 

законодательства в качестве побудительного стимула или вознаграждения для 

лица, действующего или воздерживающего от действий в рамках той 

деятельности, за которую он несет ответственность или любой комбинации 

перечисленного, в области действия системы менеджмента противодействия 

коррупции Университета; 

2) нарушать правила разрешения конфликта интересов Университета, а именно 

создавать противоречие между своими интересами, и личными интересами 

лиц, являющихся работниками Университета, при котором конфликт 

интересов может привести к ненадлежащему исполнению ими своих 

должностных полномочий или коррупционному случаю. 

Подписанием настоящего документа, подтверждаю, что ознакомлен/на и 

согласен/на. 

 
 

_________________                                                       __________________ 

(подпись)                                                                                   (дата) 
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СӘЙКЕСТІК ТІЗІМІ 

сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясаттың сақталуы 

 

 

Мен,_________________________________________________________ 

С.Ж.Асфендияров атындағы Қазақ ұлттық медицина университетінің (бұдан 

әрі – ҚазҰМУ) студенті, университеттің миссиясын жүзеге асыруда өз 

жауапкершілігімді түсіне отырып, сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл 

тұрғысынан корпоративтік мәдениет пен имиджді сақтау мен дамытуды өзімнің 

міндетім деп санаймын. Мен ҚазҰМУ-де студенттер, оқытушылар және 

университет әкімшілігі арасында шынайы демократиялық қарым-қатынастар 

жүйесін қалыптастыруға күш салуға міндеттенемін. Университеттен білім беру 

қызметтерін алу бөлігінде қалыптасқан шарттық қарым-қатынасқа сүйене отырып, 

мен мыналарды толығымен сақтауға міндеттенемін: 

1) сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл бөлігінде Қазақстан Республикасының 

қолданыстағы барлық заңнамалық талаптары; 

2) Университеттің сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясаты; 

3) ISO 37001 халықаралық стандартының талаптарына негізделген 

Университеттің сыбайлас жемқорлыққа қарсы менеджмент жүйесінің ішкі 

нормативтік құжаттары. 

Білім беру қызметтерін алуға келісім-шартта көзделген міндеттерді орындау 

барысында мен: 

1) пара алуға және осы терминге жататын әрекеттерге әкеп соғуы мүмкін 

процестерді жүзеге асыру, атап айтқанда: кез келген нысанда (қаржылық 

және қаржылық емес) тікелей немесе делдалдар арқылы заңсыз артықшылық 

ұсыну, уәде ету, беру, қабылдау немесе талап ету. орналасқан жері, 

қолданыстағы заңнаманы бұза отырып, университеттің сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы менеджмент жүйесі саласында өзі жауапты болып 

табылатын қызмет немесе жоғарыда аталғандардың кез келген комбинациясы 

шеңберінде әрекет ететін немесе әрекет етуден тартынатын тұлға үшін 

ынталандыру немесе сыйақы ретінде ; 

2) Университеттің мүдделер қақтығысын шешу ережелерін бұзуға, атап 

айтқанда, олардың мүдделері мен Университет қызметкерлері болып 

табылатын тұлғалардың жеке мүдделері арасында қайшылық тудыруы, бұл 

жағдайда мүдделер қақтығысының туындауы олардың лауазымдық 

міндеттерін тиісінше орындамауына әкеп соғуы мүмкін. өкілеттіктері немесе 

сыбайлас жемқорлық ісі. 

Осы құжатқа қол қою арқылы мен танысқанымды / қосылатынымды және 

келісетінімді / растаймын.        

 
_________________                                                        __________________ 

(қолы)                                                                                   (мерзім) 
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11. Өзгерістерді тіркеу парағы 

№ 

п/п 

Парақ нөмірлері Өзгерістер 

еңгізү 

негізі 

Қолы Т.А.Ж.  Күні Өзгерістерді 

енгізу күні ауыст

ырыл

ған 

жаңа жойылға
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12. Танысу парағы 
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п/п 
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	1. Жалпы ережелер
	1.1 Менеджмент жүйесіне арналған осы ерекшелік (бұдан әрі - ерекшелік, ал контексте-құжат) ISO 37001 халықаралық стандартының талаптарына сәйкес сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл менеджменті жүйесін қолдауға мүмкіндік беретін талаптар жиРынтығын айқ...
	1.2 Осы ерекшелік "С.Ж. Асфендияров атындағы Қазақ Ұлттық Медицина Университеті" коммерциялық емес акционерлік қоғамында (бұдан әрі – Университет) қолдануға арналған.
	1.3 Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс – қимыл менеджменті жүйесін (бұдан әрі-СЖҚМЖ) қолдану саласы мынадай таралу шекарасына ие.
	1) СЖҚМЖ қолданылатын қызмет саласының шекаралары сыртқы және ішкі факторлармен айқындалады. Олар сыбайлас жемқорлыққа қарсы менеджмент жүйесінің қажетті нәтижелеріне қол жеткізу қабілетіне әсер ететін ниеттер мен даму стратегияларына қатысты. Сыбайла...
	2) Университеттің СЖҚМЖ қолдану саласына оқу қызметімен, тәрбие және әлеуметтік жұмыспен, ғылыми жұмыспен және халықаралық ынтымақтастықпен байланысты барлық процестер кіреді.
	1.4 Осы ерекшелік жалпы ұйым қызметінің нәтижелілігін арттыру мақсатында пайдалануға арналған.
	1.5 Осы құжаттағы ақпарат осы ерекшелікте көзделмеген мақсаттарда пайдаланылмауға тиіс.
	1.6 Университет туралы ақпарат:
	С. Ж. Асфендияров атындағы Қазақ ұлттық медицина университеті азаматтардың білім алу қажеттіліктерін қанағаттандыруға, сондай-ақ халықтың денсаулығы мен өмір сүру сапасын қамтамасыз етуге ықпал ететін білім беру, ғылыми, әлеуметтік және мәдени мақсатт...
	ҚазҰМУ құрамына оқу корпустары, мектептер (факультеттер), клиникалар кіреді.
	ҚазҰМУ ҚР Ұлттық университеті болып табылады. Кафедраларда басқа елдердің студенттері оқи алады. Сондай-ақ Университеттің басқа мемлекеттердің университеттерімен бірлескен білім беру бағдарламалары бар.
	ҚазҰМУ жүзеге асырады:
	- бакалаврларды, интерндерді және резидентура тыңдаушыларын көпдеңгейлі клиникалық даярлау;
	-магистратура және докторантура арқылы ғылыми-педагогикалық және ғылыми кадрларды даярлау;
	- қосымша кәсіптік білімнің білім беру бағдарламалары: Денсаулық сақтау мамандарын қайта даярлау;
	- медициналық білім беру ұйымдарының оқу-әдістемелік қызметін үйлестіру;
	- медицина ғылымдары саласында, сондай-ақ білім беру проблемалары бойынша іргелі және қолданбалы зерттеулер жүргізу.
	ҚазҰМУ құрылтайшысы болып табылатын ірі ұйым болып табылады
	ҚР білім және ғылым министрлігі.
	2. Нормативтік сілтемелер
	2.1 Қазақстан Республикасының заңнамалық базасы (ҚР):
	- Қазақстан Республикасының Заңы "Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы" 2015 жылғы 18 қарашадағы № 410-V ҚРЗ
	- "Мемлекеттік және мемлекеттік емес ұйымдарда құжаттама жасау, құжаттаманы басқару және электрондық құжат айналымы жүйесін пайдалану қағидалары". Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2018 жылғы 31 қазандағы № 703 қаулысы
	2.2 Ұлттық (мемлекеттік) стандарттар бойынша нормативтік сілтемелер:
	1) ҚР СТ ISO 9000-2017-сапа менеджменті жүйелері. Негізгі ережелер мен сөздік.
	2) ҚР СТ ИСО/ТО 10013-2008 - сапа менеджменті жүйесін құжаттандыру бойынша басқарушы Нұсқаулық.
	2.3 Халықаралық стандарттар бойынша нормативтік сілтемелер:
	1) ISO 9000:2015 - Quality management systems – Fundamentals and vocabulary
	2) ISO 37001:2016 - Anti-bribery management systems – Requirements with guidance for use
	2.4 Осы құжатты пайдалану кезінде ағымдағы жылғы жағдай бойынша ақпараттық көрсеткіш бойынша сілтемелік стандарттар мен жіктеуіштердің қолданылуын тексерген жөн. Егер сілтеме құжаты ауыстырылған (өзгертілген) болса, онда ауыстырылған (өзгертілген) құж...
	3. Терминдер мен анықтамалар
	3.1 Осы құжатта ISO 37001 және ҚР СТ ISO 9000 стандарттарына сәйкес терминдер мен олардың анықтамалары қолданылады.
	3.2 Университеттің СЖҚМЖ қолданылатын терминдер және олардың анықтамалары:
	Пара – кез келген құнның (қаржылық немесе қаржылық емес болуы мүмкін) ақталмайтын артықшылығын тікелей немесе жанама түрде және осы тұлғаның міндеттерін орындауға қатысты әрекет ететін немесе әрекет етуден бас тартатын тұлға үшін ынталандыру немесе сы...
	Мүдделер қақтығысы-іскерлік, қаржылық, отбасылық, саяси немесе жеке мүдделер ұйымдағы міндеттерін орындау кезінде адамдардың шешіміне кедергі келтіруі мүмкін жағдай.
	Сыбайлас жемқорлық тәуекелі- ұсыныстан, уәдеден, ұсынудан, қабылдаудан немесе заңсыз артықшылықты кез келген нысанда (қаржылық та, қаржылық емес те) тікелей немесе орналасқан жеріне қарамастан делдалдар арқылы, өзі жауапты болатын қызмет шеңберінде әр...
	Сыбайлас жемқорлық қауіптілігі-сыбайлас жемқорлық жағдайына ықтимал әкеп соғуы мүмкін мән-жайлар немесе қызмет.
	Сыбайлас жемқорлық жағдайы-сыбайлас жемқорлық немесе парақорлықтың бірлі-жарым фактісі.
	Сыбайлас жемқорлық инциденті-сыбайлас жемқорлық жағдайға ықтимал әкеп соғуы мүмкін мән-жайларға байланысты немесе адам қызметінің процесінде туындайтын оқиға.
	4. Белгілер мен қысқартулар
	Осы құжатталған рәсімде мынадай белгілер мен қысқартулар қолданылады:
	СЖҚМЖ-сыбайлас жемқорлыққа қарсы менеджмент жүйесі.
	Жобалық кеңсе-жобаны іске асырудың жобалық кеңсесі.
	Университет - "С. Ж. Асфендияров атындағы Қазақ ұлттық медицина университеті" КЕАҚ.
	СНҚ - сыртқы нормативтік құжат
	ІНҚ - ішкі нормативтік құжат
	ҚР-құжатталған рәсім
	5. Жауапкершілік және өкілеттіктер
	5.1 Университеттің барлық қызметкерлері осы құжаттың талаптарын өз қызметінде міндетті түрде қолдануға жауапты.
	5.2 Осы құжатпен анықталған жазбаларды басқару жауапкершілігі уәкілетті тұлғаларға жүктеледі.
	5.3 Осы құжаттың талаптары бойынша құжаттарды дайындау сапасы үшін жауапкершілік және олардағы ақпараттың дұрыстығы құжаттарды дайындаған, бұрыштама қойған және қол қойған (бекіткен) адамдарға жүктеледі.
	6. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы менеджмент жүйесі
	Параграф 1. жалпы ережелер.
	6.1 Осы ерекшелікте университеттің ISO 37001 халықаралық стандартының тұжырымдамалық моделі негізінде әзірленген СЖҚМЖ-ға қойылатын талаптар қамтылған.
	6.2 Университетті басқару жүйесі бекітілген, құжатпен расталған, енгізілген, сақталатын және үнемі жетілдірілетін СЖҚМЖ қатысты ISO 37001 стандартының талаптарына жауап береді, ол:
	1) Тұтынушылардың талаптарына, сондай-ақ сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылға қатысты қолданылатын заңнамалық және нормативтік-құқықтық талаптарға сай келетін қызметтерді тұрақты ұсыну қабілетін көрсетеді;
	2) Сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін барынша азайту үшін мүмкіндіктердің дамуын растайды;
	3) Оның мәнмәтінімен және мүдделі тараптардың талаптары мен күтулерімен байланысты сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін есепке алады;
	4) халықаралық стандарттау ұйымының (ISO) менеджмент стандарттарының белгіленген талаптарына сәйкестігін көрсету қабілетін білдіреді.
	6.3 Осы ерекшелікте белгіленген университеттің сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл менеджменті жүйесіне қойылатын талаптар сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес бөлігінде білім беру қызметтеріне және "сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы"қр заңына қа...
	Параграф 2. қолдану саласы
	6.4 Осы ерекшелік ұйымның қызметіне байланысты мынадай сыбайлас жемқорлық құбылыстарына жатады:
	1) қызметтің барлық сегменттеріндегі пара;
	2) сыртқы субъектілер (жеке де, заңды да) қорқытып алатын пара алу;
	3) ұйым атынан немесе оның пайдасына әрекет ететін ұйым қызметкерлері қорқытып алған пара;
	4) ұйымның атынан немесе оның пайдасына әрекет ететін ұйымның іскер серіктестері қорқытып алған пара;
	5) сыртқы субъектілердің (жеке де, заңды да) сатып алуы;
	6) ұйым қызметіне байланысты ұйым қызметкерлерін параға сатып алу;
	7) ұйымның қызметіне байланысты ұйымның іскерлік серіктестерін параға сатып алу;
	8) Тікелей немесе біреу арқылы параға сатып алу (мысалы, үшінші тұлға немесе үшінші тұлға ұсынған немесе қабылдаған пара).
	6.5 Бұл ерекшелік тек сыбайлас жемқорлыққа қатысты.
	6.6 Осы ерекшелікте "пара" термині кез келген нысанда (қаржылық та, қаржылық емес те), тікелей немесе орналасқан жеріне қарамастан делдалдар арқылы, өзі жауапты болатын қызмет шеңберінде әрекет ететін немесе әрекет етуден бас тартатын адам үшін ынтала...
	7. Талаптарға қол жеткізуді бағалау әдістері
	7.1 Осы ерекшелікте баяндалған талаптарға қол жеткізуді растау үшін сыртқы және ішкі бағалау әдістерін пайдалануға болады.
	7.2 Сыртқы бағалау әдістеріне мыналар жатады:
	1) ҚР білім және ғылым министрлігінің жүйесінде аккредиттеу;
	2) халықаралық аккредиттеу;
	3) екінші тараптың сыртқы аудиті (тұтынушының, құрылтайшының аудиті);
	4) үшінші тараптың сыртқы аудиті (сертификаттау және қадағалау);
	5) басқарушы орган жүргізетін талдау.
	6) бақылау-қадағалау органдарының тексеруі.
	7.3 Ішкі бағалау әдістеріне мыналар жатады:
	1) мониторинг, өлшеу, талдау және бағалау;
	2) ішкі аудит;
	3) комплаенс қызметі жүргізетін талдау;
	4) басшылық тарапынан менеджмент жүйесін талдау;
	5) өзін-өзі бағалау;
	6) аттестаттау;
	7) сауалнама;
	7.4 Бұл әдістер үнемі немесе қажет болған жағдайда қолданылады және басқа мамандандырылған бағалау әдістерімен толықтырылуы мүмкін.
	8. Қорытынды ережелер
	8.1 Университеттің құрылымдық бөлімшелерінің басшылары осы ерекшеліктің талаптарын өз қызметкерлеріне жеткізеді.
	8.2 Университет осы ерекшеліктің талаптары бұзылған немесе осындай бұзушылықтың ықтимал мүмкіндігі бар деп пайымдауға негізі бар университет қызметкерлері мен лауазымды адамдар бұл туралы комплаенс қызметінің мамандарына немесе осы ерекшелікті бұзған ...
	8.3 Университет осы ерекшеліктің талаптарын сақтауға немесе университетке осы ерекшеліктің ықтимал немесе орын алған бұзушылықтары туралы хабарлауға байланысты бірде-бір қызметкердің университет жауаптылыққа тартылмайтынына және университеттің бастама...
	9. Қарау, бекіту және қайта қарау
	9.1 Осы құжат университет басшылығы бекіткеннен кейін, бекітілген күннен бастап қолданысқа енгізіледі.
	9.2 Қарау, тарату, сақтау, қайта қарау және қайта басып шығару құжатталған ақпаратты басқару жөніндегі рәсімге сәйкес жүргізіледі.
	9.3 осы құжатты мерзімді тексеру аудит жүргізу кезінде жүргізіледі.
	9.4 Университеттің кез-келген қызметкері осы құжатты өзгерту туралы ұсыныстар енгізуге құқылы, өзгерістер енгізу процедурасы құжатталған ақпаратты басқару процедурасының талаптарына сәйкес жүзеге асырылады.
	9.5 Өзгерістер енгізу кезінде қр ст исо/то 10013 стандартымен анықталатын құжаттың құрылымы бұзылмауы тиіс.
	9.6 Қайта басып шығару ішкі және сыртқы аудиттердің нәтижелері бойынша іқә, іқә талаптары өзгерген кезде қажеттілігіне қарай жүзеге асырылады. басылымның жаңа жылын өзектендіре отырып, құжатты міндетті түрде мерзімді қайта қарау мерзімі әрбір 5 жылды ...
	9.7 Жазбалар осы құжаттың тиісті бөлімдерінде көрсетілген нысандар бойынша жасалады және құжаттау және құжаттаманы басқару ережелеріне сәйкес басқарылады.
	10. Құпиялылық
	Осы құжат қазұму ішкі нормативтік құжаты болып табылады және сапаны тексеру кезінде сертификаттау органдарының сарапшыларынан және серіктес-тұтынушылардан (олардың талабы бойынша) басқа тараптарға қазұму ректорының рұқсатымен ұсынуға жатпайды.        ...
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	Приложение 4
	ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
	о соблюдении политики противодействия коррупции и антикоррупционного стандарта
	Я, _____________________________________________________
	- не принимать при осуществлении своих служебных полномочий никаких материальных благ, услуг, подарков  и иных привилегий, связанных с выполнением своих обязанностей;
	- не допускать конфликта интересов, при их возникновении принять меры по их устранению в соответствии с законодательством;
	- не использовать служебное положение при осуществлении образовательных и иных услуг с целью извлечения выгоды для себя или третьих лиц;
	- своевременно докладывать непосредственному руководителю о возникновении конфликта интересов, личной заинтересованности при исполнении служебных обязанностей, о склонении к коррупционному поведению и получению подарков;
	- не руководствоваться личными и корыстными интересами при исполнении служебных обязанностей;
	- воздерживаться от обращения к коллегам и руководителям с неправомерными просьбами, нарушающими установленный порядок взаимоотношений, которые могут оказать влияние на принятие ими беспристрастного  служебного  решения;
	- не склонять и не поощрять других лиц на совершение коррупционных правонарушений;
	- не дарить коллегам, руководителям и иным должностным лицам подарки и не оказывать неслужебные услуги для получения с использованием служебных полномочий имущественной выгоды, блага либо преимущества;
	- не использовать служебную и иную информацию, не подлежащую распространению, в целях получения или извлечения имущественных и неимущественных благ и преимуществ;
	- отказаться от назначения на должность, если она связана с непосредственной подчиненностью или подконтрольностью лиц, состоящих в близких родственных отношениях (родители, супруги, братья, сестры, дети);
	- незамедлительно докладывать руководству о ставших известными фактах коррупции (случаях или инцидентах);
	- обращаться к вышестоящему руководству и службу безопасности (комплаенс-офицеру), если непосредственный руководитель сам вовлечен в конфликт интересов или коррупционные действия;
	- поддерживать самому и требовать от коллег соблюдения высокой правовой и антикоррупционной  культуры;
	- воздерживаться от представления или лоббирования интересов третьих лиц, а равно совершения действий от их имени;
	- не использовать служебное положение для оказания влияния на деятельность коллег и студентов при решении вопросов внеслужебного характера;
	- своевременно принимать исчерпывающие меры по урегулированию конфликта интересов, возникшего у коллег в ходе выполнения ими своих должностных обязанностей;
	- не допускать привлечения подчиненных и обучающихся для выполнения неслужебных или личных заданий;
	Я поставлен в известность, о правовых и административных последствиях, невыполнения вышеуказанных обязательств.
	____________________________
	(подпись)
	____________________________ (1)
	(дата)
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