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1. Жалпы ережелер 

1) Осы құжатталған рәсімнің мақсаты - ISO 37001 стандартының талаптарына 

сәйкес сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс – қимыл менеджменті жүйесінің (бұдан 

әрі-СЖҚМЖ) ішкі аудиттерін жүргізу процесін басқару тәртібін белгілеу. 

2) Осы құжатталған рәсім "С.Ж. Асфендияров атындағы Қазақ Ұлттық Медицина 

Университеті" коммерциялық емес акционерлік қоғамында (бұдан әрі – 

Университет) қолдануға арналған. 

3) бұл процедура аудит жүргізудің жалпы алгоритмі мен терминологияны сақтай 

отырып, ҚР СТ ISO 19011 стандартының ұсынымдары негізінде әзірленген. 

2. Нормативтік сілтемелер 

1) Қазақстан Республикасының Заңнамалық базасы (ҚР): 

"Мемлекеттік және мемлекеттік емес ұйымдарда құжаттама жасау, 

құжаттаманы басқару және электрондық құжат айналымы жүйелерін пайдалану 

қағидалары". Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2018 жылғы 31 қазандағы № 

703 қаулысы. 

2) Ұлттық (мемлекеттік) стандарттар бойынша нормативтік сілтемелер: 

ҚР СТ ISO 19011-2019-менеджмент жүйелерінің аудиті бойынша басқарушы 

нұсқаулар. 

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

бойынша басқарушы Нұсқаулық. 

3) халықаралық стандарттар бойынша нормативтік сілтемелер: 

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

for use 

ISO 19011:2018 - Guidelines for auditing management systems 

4) осы құжатты пайдалану кезінде ағымдағы жылғы жағдай бойынша ақпараттық 

көрсеткіш бойынша сілтемелік стандарттар мен жіктеуіштердің қолданылуын 

тексерген орынды. 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 

Осы құжаттандырылған рәсімде ISO 37001, ҚР СТ ISO 19011 стандарттарына 

және "мемлекеттік және мемлекеттік емес ұйымдарда құжаттау, құжаттаманы 

басқару және электрондық құжат айналымы жүйелерін пайдалану 

қағидаларына"сәйкес терминдер мен олардың анықтамалары қолданылады. 

4. Белгілер мен қысқартулар 

ІА-Ішкі аудит. 

УТ-университет басшылығының шешімі бойынша аудит бағдарламасын 

басқаратын уәкілетті тұлға. 

ТЖ-аудит тобының жетекшісі. 

СНҚ - сыртқы нормативтік құжаттама. 

ІНҚ - ішкі нормативтік құжат. 
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5. Жауапкершілік және өкілеттіктер 

1) университеттің барлық қызметкерлері өз қызметінде осы процедураның 

талаптарын міндетті түрде қолдану үшін жауап береді. 

2) осы рәсімде айқындалған жазбаларды басқару үшін жауапкершілік уәкілетті 

адамдарға жүктеледі. 

3) осы рәсімнің талаптары бойынша құжаттарды дайындау сапасы үшін 

жауапкершілік және олардағы ақпараттың дұрыстығы құжаттарды дайындаған, 

бұрыштама қойған және қол қойған (бекіткен) адамдарға жүктеледі. 

6. Қызмет түрлерінің сипаттамасы 

Параграф 1. Ұйым мен мүдделі тараптардың қажеттіліктері. 

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл менеджменті жүйесінің бар екенін 

анықтау мақсатында жоспарланған аралық арқылы ішкі аудиттер жүргізу 

қажет: 

 ұйымда әзірленген ішкі нормативтік құжаттаманың (ІНҚ) талаптарына 

сәйкес келеді; 

 СЖҚМЖ ISO стандарттарының талаптарын қанағаттандырады; 

 тиімді қолданылады және жұмыс күйінде сақталады. 

Параграф 2. Процестің кірісі мен күтілетін шығуын анықтау. 

1) процестің негізгі кірістері: 

 ұйымның және оның бөлімшелерінің мазмұны; 

 мүдделі тараптардың СЖҚМЖ-дағы талаптары; 

 СЖҚМЖ критерийлері бойынша процестердің көрсеткіштері; 

 сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін бағалау бойынша деректер. 

2) процестің негізгі нәтижелері: 

 СЖҚМЖ ІНҚ талаптарына сәйкестігін көрсету; 

 СЖҚМЖ талаптарына сәйкестігін көрсету; 

 мүдделі тараптардың СЖҚМЖ-ға қанағаттануы; 

 СЖҚМЖ нәтижелілігін үнемі арттыру. 

Параграф 3. Қызмет түрлері бойынша процесті сипаттау. 

1) ІА өткізу процесі мынадай негізгі кезеңдерді қамтиды: 

 аудитті жоспарлау; 

 аудит жүргізуге дайындық; 

 жоспарға сәйкес аудит жүргізу; 

 аудит нәтижелерін құжаттамалық ресімдеу. 

2) жылдық кезеңге аудиттер жиынтығын жоспарлау КҚКЖ (1-қосымша) аудиттер 

жүргізу бағдарламасын әзірлеу арқылы жүзеге асырылады. 

3) ішкі аудиттің жылдық бағдарламасын әзірлеуді және оның орындалуын 

бақылауды уәкілетті тұлға жүзеге асырады. 

4) ІА нәтижелері бойынша есеп бекітілгеннен кейін аудит жүргізу 
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бағдарламасының "аудит мерзімдерінің орындалғаны немесе көшірілгені 

туралы белгілер" бағанында (1-қосымша) тексерудің орындалғаны туралы 

жазба жасалады. 

5) Бағдарламада белгіленген уақытта тексеру жүргізу мүмкін болмаған жағдайда, 

уәкілетті тұлға осы тексерудің мерзімін ауыстыру туралы шешім қабылдайды. 

Бағдарламада түзетілген мерзім жазылады. 

6) Ішкі аудит барысында анықталған сәйкессіздіктерді жою жөніндегі іс – 

шараларды жүргізуді жұмыстардың орындалуын тексеру үшін Аудит жөніндегі 

топтың (бұдан әрі-ТЖ) басшысын жіберетін уәкілетті тұлға жүзеге асырады. 

Егер ТЖ сәйкессіздіктің жойылғанын мойындаса, онда сәйкессіздік туралы 

актіде тиісті жазба жасайды. 

7) түзету іс-шаралары белгіленген мерзімде жүргізілмеген жағдайда, мерзімдерді 

ауыстыру туралы мәселені уәкілетті адам шешеді. 

Параграф 4. Процесті өлшеу. 

ІА ұйымдастыру және өткізу процесінің нәтижелілігінің өлшемі түзету іс-

әрекеттері мен тәуекелдерді төмендету жөніндегі іс-шаралардың көмегімен 

одан әрі сәйкессіздіктердің туындауын болдырмау болып табылады. 

7. Менеджмент жүйесінің ішкі аудитін жоспарлау 

1) Алдағы жылға арналған ІА-ты өткізу бағдарламасын уәкілетті тұлға ағымдағы 

жылдың 20 желтоқсанына дейінгі мерзімде 1-қосымшада ұсынылған нысан 

бойынша жасауға тиіс. 

2) бағдарламаны құрастыру кезінде университетте анықталған барлық СЖҚМЖ 

процестері жыл бойы тексерілуі тиіс екенін ескеру қажет. Жеке лауазымды 

тұлғалардың қызметі де тексерілуі мүмкін. 

3) ағымдағы жылдың 25 желтоқсанына дейін университет ректорымен бекітілуі 

тиіс. 

4) ІА өткізу бағдарламасымен университет бөлімшелерінің басшылары 

таныстырылуы тиіс, олар өз кезегінде қарамағындағылардың назарына алдағы 

СЖҚМЖ ІА туралы ақпаратты жеткізуге міндетті. 

5) жоспарланғандардан басқа, сәйкессіздіктер (сыбайлас жемқорлық 

жағдайлары), шағымдар, сыбайлас жемқорлық инциденттері анықталған 

жағдайларда немесе кез келген қызметкердің бастамасы бойынша жоспардан 

тыс та жүргізілуі мүмкін. 

6) кейінгі бағдарламаларды жасау кезінде жоспарланатын уақыт кезеңінде 

уәкілетті тұлға жүргізуге тиіс аудиттердің алдыңғы бағдарламаларының 
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мониторингі мен талдау нәтижелерін ескерген жөн. 

7) бағдарлама негізінде нақты реттік немесе жоспардан тыс аудит Аудит мақсаты, 

мерзімдері, аудиторлық топтардың құрамы, аудит жөніндегі топтың басшысы, 

топтар бойынша аудиттің көлемі, ІНҚ талаптары көрсетілетін бұйрықпен 

бастамашылық етіледі. 

8) тексерілетін бөлімшелердің қызметкерлері Аудиторлық топ қатысушыларының 

құрамына енгізілмейді. 

9) уәкілетті тұлға топ басшысын және нақты аудит үшін қажетті кез келген 

техникалық сарапшыларды қоса алғанда, аудит жөніндегі топ мүшелерін 

тағайындауға тиіс. 

10) аудит жөніндегі топ аудиттің белгіленген саласы шеңберінде нақты аудиттің 

мақсаттарына қол жеткізу үшін қажетті құзыреттілікті ескере отырып 

қалыптастырылуы тиіс. Егер бір ғана аудитор болса, ол аудит тобының 

жетекшісінің барлық тиісті міндеттерін орындауы керек. 

11) егер қажет болса, онда уәкілетті адам аудит жөніндегі топты қалыптастыру 

мәселесі бойынша топ жетекшісімен кеңесуі тиіс. 

12) егер аудит жөніндегі топқа таңдалған аудиторлар қажетті құзыреттілікті 

қамтамасыз етпесе, онда оған қосымша құзыреттілігі бар техникалық 

сарапшылар енгізілуге тиіс. 

13) аудитор-тағылымдамадан өтушілер аудит жөніндегі топқа енгізілуі мүмкін, 

бірақ аудитордың басшылығымен және қадағалауымен қатысуы тиіс. 

14) аудит барысында аудит жөніндегі топтың құрамын түзету қажет болуы мүмкін, 

мысалы, мүдделер қақтығысы немесе құзыреттілікпен проблемалар туындаған 

жағдайда. Егер мұндай жағдай туындаса, онда қандай да бір өзгерістер жасамас 

бұрын оны тиісті Тараптармен (мысалы, аудит тобының жетекшісі немесе 

уәкілетті тұлға) талқылау керек. 

8. Аудит жүргізуге дайындық 

1) КҚХЖТ та жүргізуге бұйрықта тағайындалған аудит жөніндегі топтың 

басшысы 2-қосымшадағы нысан бойынша ішкі аудит жүргізу жоспарын жасауы 

тиіс. 

2) жоспар уәкілетті тұлғамен келісілуге және басшылық оны вакцинациялау 

жүргізілгенге дейін жеті күннен кешіктірмей бекітуге тиіс. 

3) та жүргізу жоспарын жасау кезінде аудит жөніндегі топтың басшысы аудит 

мақсаттарын тұжырымдайды, аудит көлемін, аудит критерийлерін айқындайды. 

4) ІА жүргізу басталғанға дейін кемінде бес күн бұрын аудит жөніндегі топтың 
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басшысы тексерілетін персоналды аудит жоспарын ішкі электрондық пошта 

немесе ресми көшірмелер арқылы жіберу арқылы ВА жүргізілгені туралы 

жазбаша нысанда хабардар етуге тиіс. 

5) ағымдағы ішкі аудитті жүргізу жоспарының сәйкестендіру нөмірі былайша 

кодталады: 

 

 

 

онда: 

"Ішкі аудитті"білдіретін ІА - литер; 

ХХ-ағымдағы аудит жүргізу жөніндегі топтың реттік нөмірінің цифрлық 

белгілері; 

КК – соңғы сандар-аудит жүргізілген ағымдағы жылдың күндері; 

"Жоспар"дегенді білдіретін жазықтық; 

Кодтау үлгісі 2-қосымшада ұсынылған. 

 

9. Аудиторларға қойылатын талаптар 

1) университетте ІА өткізуге 1 оқудан өткен қызметкерлер тартылады. 

Университет басшылығы оқу және ішкі аудиторлармен жұмыс істеу үшін 

кандидатураларды іріктеу кезінде ҚР СТ ISO 19011 стандартының 7-бөлімінің 

талаптарын ескереді. Университетте беделі бар, сабырлы, байсалды, өз пікірін 

қорғай алатын, тиісті білімі мен жеткілікті жұмыс өтілі бар қызметкерлер 

таңдалады. 

2) аудиторлар алған білімінің құзыреттілігі мен кәсібилігін растайтын 

сертификаттарды немесе басқа да куәліктерді ала отырып, сыртқы ұйымда 

оқудан өтеді. 

3) аудиторлар 3 жылда кемінде бір рет олардың сыртқы ұйымдардағы біліктілігін 

растау үшін қайта оқытудан өтеді. 

4) Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл менеджменті жүйесінің уәкілетті 

тұлғасы аудиторларды даярлауға жауапты тұлға болып табылады. 

 

10. Ішкі аудит жүргізу 

1) ІА жүргізер алдында аудит жөніндегі топ басшысы аудиттелетін персоналды 

тағы бір рет хабардар етуі, онымен ВА-ның белгіленген жоспарының егжей-

тегжейін, белгіленген уақытты, құжаттарды, материалдарды ұсыну 

мүмкіндіктерін, тәуекелдері мен шарттарын және т. б. нақтылауы тиіс. 

2) та жүргізу барысында аудиторлар университет қызметкерлеріне сауалнама 

ІА - ХХ. КК/Жоспар  
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жүргізу, құжаттарды зерделеу және бақылау жүргізу арқылы объективті 

куәліктерді жинауды жүргізеді. 

3) ІА өткізу процесі ҚР СТ ISO 19011 стандартының ұсынымдарына сәйкес жүзеге 

асырылады. 

4) ІА аяқталғаннан кейін аудит жөніндегі топтың басшысы тексерілетін 

персоналды қорытынды кеңесте аудит нәтижелерімен таныстыруға тиіс. 

11. Ішкі аудит нәтижелерін ресімдеу 

Параграф 1. Сәйкессіздік туралы актілерді ресімдеу. 

1) ІА жүргізу барысында аудит жөніндегі топтың басшысы аудиторлармен 

бірлесіп, кез келген табылған Жмшнд немесе ІНҚ талаптарына 

(критерийлеріне) сәйкес келмеу үшін 3-қосымшаға нысан бойынша 

"сәйкессіздіктер туралы актілерді" толтыруы тиіс. 

2) сәйкессіздік туралы актінің сәйкестендіру нөмірі аудиттің сәйкестендіру 

нөмірінен тұрады және бөлшек арқылы анықталған сәйкессіздіктің реттік 

нөмірі көрсетіледі: 

 

 

 

онда: 

"Ішкі аудитті"білдіретін ІА - литер; 

ХХ-ағымдағы аудит жүргізу жөніндегі топтың реттік нөмірінің цифрлық 

белгілері; 

КК – екі Сан-ағымдағы аудит жүргізілген жылдың күні; 

"Сәйкессіздік туралы акт"дегенді білдіретін акт-литер; 

1,2,3 және т. б. - реттік сандар – ағымдағы актінің нөмірі; 

Кодтау үлгісі 3-қосымша түрінде ұсынылған. 

3) сәйкессіздіктер туралы Акт(актілер) тексерілетін лауазымды тұлғаға 

және/немесе процесс иесіне танысу үшін беріледі. Актімен танысу тиісті 

жазбамен құжатпен расталады. 

Параграф 2. Аудит нәтижелері бойынша есептерді ресімдеу. 

1) ІА аяқталғаннан кейін аудит тобының жетекшісі мыналарды құрауы тиіс "Ішкі 

аудит нәтижелері бойынша есеп" 4-қосымшаға нысан бойынша. 

2) аудит есебінің сәйкестендіру нөмірі мынадай түрде кодталады: 

 

 

 

 

онда: 

"Ішкі аудитті"білдіретін ІА - литер; 

ІА - ХХ. КК/Акт1 
 

ІА - ХХ. КК/АЕ  
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ХХ-ағымдағы аудит жүргізу жөніндегі топтың реттік нөмірінің цифрлық 

белгілері; 

КК – соңғы сандар-аудит жүргізілген ағымдағы жылдың күндері; 

"Аудит есебі" дегенді білдіретін есеп; 

Кодтау үлгісі 4-қосымша түрінде ұсынылған. 

3) есеп ISO 19011 ҚР СТ стандартының 6.5.1-тармағында көзделген мәліметтерді 

қамтуы мүмкін. 

4) жүргізілген ішкі аудит нәтижелері бойынша ресімделген есепті аудит жөніндегі 

топтың басшысы уәкілетті тұлғаға келісуге, содан кейін университет 

басшылығына бекітуге береді. 

5) бекітілгеннен кейін ІА нәтижелері бойынша есептің екінші данасы (көшірмесі) 

және сәйкессіздіктер туралы Акт(актілер) тексерілетін лауазымды тұлғаға 

және/немесе процесс иесіне танысу және түзету іс-әрекеттерін қабылдау үшін 

беріледі. 

6) актімен және есеппен танысу жоғарыда көрсетілген құжаттардағы жазбамен 

құжатпен расталады. 

7) ІА материалдары бойынша істер істер номенклатурасына сәйкес уәкілетті 

тұлғада сақталады. 

 

12. Қарау, бекіту және қайта қарау 

1) аталған құжатталған процедура университет басшылығы бекіткеннен кейін, 

бекітілген күннен бастап қолданысқа енгізіледі. 

2) қарау, тарату, сақтау, қайта қарау және қайта басып шығару құжатталған 

ақпаратты басқару жөніндегі рәсімге сәйкес жүргізіледі. 

3) осы құжатталған рәсімді мерзімді тексеру аудит жүргізу кезінде жүргізіледі. 

4) университеттің кез келген қызметкері осы құжатталған рәсімді өзгерту жөнінде 

ұсыныстар енгізуге құқылы, өзгерістер енгізу рәсімі құжатталған ақпаратты 

басқару жөніндегі рәсімнің талаптарына сәйкес жүзеге асырылады. 

5) өзгерістер енгізу кезінде ҚР СТ ИСО/ТО 10013 стандартымен анықталатын 

құжаттың құрылымы бұзылмауы тиіс. 

6) қайта басып шығару ішкі және сыртқы аудиттердің нәтижелері бойынша Іқә 

талаптары өзгерген кезде, сәйкессіздіктер анықталған кезде қажеттігіне қарай 

жүзеге асырылады. Басылымның жаңа жылын өзектендіре отырып, құжатты 

міндетті түрде мерзімді қайта қарау мерзімі әрбір 5 жылды құрайды. 

7) жазбалар осы құжаттың тиісті бөлімдерінде көрсетілген нысандар бойынша 

жүргізіледі және құжаттау және құжаттаманы басқару қағидаларына сәйкес 

басқарылады. 

13. Құпиялылық 

Осы рәсім ҚазҰМУ ішкі нормативтік құжаты болып табылады және ҚазҰМУ 

ректорының рұқсатымен сертификаттау органдарының сарапшыларынан және 

серіктес тұтынушылардан (олардың талабы бойынша) басқа Тараптарға 

ұсынуға жатпайды. 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 

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

ПРОГРАММА 

проведения внутренних аудитов системы менеджмента противодействия коррупции на  __________ год 

 

 

___________№_____________   

    (дата)                  (индекс) 

Утверждаю 

Должность 

________(подпись) ______  ФИО 

 «___» ________________ 20___ г 

 

Информация по программе аудита 

1.  Цели программы аудита.  

2.  Риски и возможности, связанные с программой 

аудита и действия по их обработке. 

 

3.  Область (объем, границы, места) каждого 

аудита в рамках программы аудита. 

 

4.  Типы аудита (например, внутренние или 

внешние). 

 

5.  Критерии аудита.  

6.  Методы аудита, которые будут использоваться.  

7.  Критерии отбора членов группы по аудиту.  

8.  Обязательная документированная информация.  

Ресурсы для программы аудита 

1.    

2.    
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График аудитов 

№ 

п/п 

Наименование подразделения, 

процесса или вида деятельности 

Период проведения 

Состав аудиторской 

группы 

Отметки о 

выполнении или 

переносе сроков 

аудита Я
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1.  Управление по персоналу Гр 1            
1) ФИО 

2) ФИО 
Выполнено  

2.  Департамент хозяйственного 

обеспечения 

 Гр 2           
3) ФИО 

4) ФИО 

5) ФИО 

Перенесено  

3.  Отдел закупа   Гр 3          

6) ФИО Выполнено 

           

 

               Разработал:   

                              Должность   ________(подпись) ________   Имя Отчество Фамилия    «___» _________________ 20____г. 

           

               Согласовано:   

                              Должность   ________(подпись) ________   Имя Отчество Фамилия    «___» _________________ 20____г. 

 

Примечание: Красным цветом (курсивом) – пример для заполнения.                                                                   
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

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

ПЛАН 

проведения внутреннего аудита системы менеджмента противодействия коррупции № ВА-хх.хх / Пл. 

 

 

___________№_____________   

    (дата)                  (индекс) 

Утверждаю 

Должность 

________(подпись) ______  ФИО 

 «___» ________________ 20___ г 

 

 

 

Продолжительность аудита 

 

с 12 октября 2021 г. по 15 октября 2021 г. 

Основание для проведения проверки 

Программа проведения внутренних аудитов на 2021 г.  

 приказ №                 от «____»                     2021 г. 
план-график или номер приказа 

Язык проведения аудита 

русский, казахский, 

английский 

Цели аудита: 

 Оценка соответствия СЖҚМЖ требованиям стандарта ISO 37001 

 Оценка соответствия реализации процессов требованиям ВНД. 

 Оценка соответствия деятельности сотрудников требованиям ВшНД 

 Другое_______________________________________________________________ 

Группа аудиторов: 

1. Руководитель группы по аудиту Ильманов А. 

2. Аудитор Петров Б. 

3. Аудитор Сериков В. 

4. Технический эксперт Абдурахманов Г. 

Дата/ 

время 

Область аудита 

(наименование подразделения, 

процесса или должности) 

Критерии аудита 
Аудируемая персона 

(ФИО) 

Ознакомлен 

(роспись) 

Аудиторы, проводящие 

проверку 

12.10.21 Управление по персоналу Карта процесса Буранбаев А.В.    Ильманов А. 
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9.30-16.00 Петров Б. 

12.10.21 

11.00-17.30 

Департамент хозяйственного 

обеспечения 
Карта процесса Мукашев М.В.      

Петров Б. 

Сериков В. 

13.10.21 

14.00-15.30 
Отдел закупа Карта процесса Иванов В.  

Ильманов А. 

Сериков В. 

14.10.21 
при аудите 

подразделений 

Разработка документации 
Документированная 

процедура 

Все сотрудники 

подразделений 
 

Ильманов А. 

Петров Б. 

Сериков В. 
 

 

             

                Разработал:   

                              Должность   ________(подпись) ________   Имя Отчество Фамилия    «___» _________________ 20____г. 

           

               Согласовано:   

                              Должность   ________(подпись) ________   Имя Отчество Фамилия    «___» _________________ 20____г. 

 

 

Примечание: Красным цветом (курсивом) – пример для заполнения. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

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

АКТ  

о несоответствии, выявленном в ходе аудита № ВА-хх.хх/Акт1 

 

ЧАСТЬ 1 - ИДЕНТИФИКАЦИЯ 

1. Проверяемое должностное лицо, процесс или субъект 

Управление инфраструктурой –  Буранбаев А.В.  ________ 

2. Руководитель аудиторской группы:    Ильманов А. 

3. Аудиторы:         Петров Б., Сериков В. 

4. Дата проверки: 12.10.21 

ЧАСТЬ 2 -  НЕСООТВЕТСТВИЕ 

1. Критерий аудита.   Стандарт ISO 37001, п.7.3. 

2. Свидетельство аудита.     Нет  

3. Наблюдение аудита.  Нет осведомленности персонала 

 

Руководитель группы по аудиту (Ф.И.О.)  Ильманов А..  (подпись) _______________________________                          

Дата: 12.10.21 

ЧАСТЬ 3 -  АНАЛИЗ НЕСООТВЕТСТВИЯ - ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИЧИН 

Должностное лицо не знакомо с требованиями стандарта ISO 37001, п.7.3. 

 

ЧАСТЬ 4 - КОРРЕКЦИИ 

Обеспечить осведомленность персонала 

 

ЧАСТЬ 5- КОРРЕКТИРУЮЩИЕ ДЕЙСТВИЯ 

Ознакомить персонал с требованиями стандарта ISO 37001, п.7.3. 

 

1. Планируемый срок исполнения   16.10.21 

2. Руководитель подразделения (Ф.И.О.) Буранбаев А.В.    (подпись)_______________________               

Дата: 12.10.21 

ЧАСТЬ 6 – ВЕРИФИКАЦИЯ ПРЕДПРИНЯТЫХ МЕР 

1. Замечания по выполнению:  нет 

_________________________________________________________________________________________ 

2. Фактическая дата выполнения: 16.10.21 

3. Аудитор:  Сериков В.____________________________________________________ 

                                           (Ф. И. О., должность, подпись)                         Дата: 20.10.21 г. 

 

Примечание: Красным цветом (курсивом) – пример для заполнения. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

 

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

 

ОТЧЕТ 

по результатам внутреннего аудита системы менеджмента противодействия коррупции № ВА-хх.хх/Отч. 

 

 

___________№_____________   

    (дата)                  (индекс) 

Утверждаю 

Должность 

________(подпись) ______  ФИО 

 «___» ________________ 20___ г 

 

Продолжительность аудита  

 

с 12 октября 2021 г. по 15 октября 2021 г. 

Основание для проведения проверки 

Программа проведения внутренних аудитов на 2021 г.  

    приказ №           от «    »                  2021 г. 
программа или номер приказа 

Язык проведения аудита 

русский, казахский, 

английский 

Цели аудита: 

 Оценка соответствия СЖҚМЖ требованиям стандарта ISO 37001 

 Оценка соответствия реализации процессов требованиям ВНД. 

 Оценка соответствия деятельности сотрудников требованиям ВшНД 

 Другое___________________________________________________________

_______ 

Группа аудиторов: 

1. Руководитель группы по аудиту Ильманов А. 

2. Аудитор Петров Б. 

3. Аудитор Сериков В. 

4. Технический эксперт Абдурахманов Г. 

 

№ 

п/

п 

Область аудита 

(наименование подразделения, 

процесса или должности) 

Критерии аудита Свидетельства аудита Наблюдения аудита  
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1.  

Материально-техническое 

обеспечение 

 

Должностные инструкции 

Положение об отделе 

Карта процесса 

Политика  

Цели  

 

Планы 

Отчеты 

Документация по деятельности 
 

 
Нет осведомленности персонала об 

СЖҚМЖ 

2.  
Управление персоналом 
 

Карта процесса 

Документы по кадрам 

Журналы регистрации 

Планы 

Отчеты 

Документация по деятельности  
Соответствует  

3.  Отдел закупа  

ВНД 

Политика  

Цели  

 

Планы 

Отчеты 

Документация по деятельности 

 

Политика и цели не доведены до 

сведения персонала 

 Рекомендации по улучшению  Выявлено несоответствий = 2 

1. Провести дополнительное обучение среди сотрудников. 

2. Поместить информацию о политике на сайте  

3. Оптимизировать формы отчетов. 

 

Разногласия по результатам аудита 

Отсутствуют  

 

               Составил: 

                              Руководитель группы аудиторов   ________(подпись) ________   Имя Отчество Фамилия    «___» _________________ 20____г. 

           

 

Примечание: Красным цветом (курсивом) – пример для заполнения. 
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14. Өзгерістерді тіркеу парағы 

№ 

п/п 

Парақ нөмірлері Өзгерістер 

еңгізү 

негізі 

Қолы Т.А.Ж.  Күні Өзгерістерді 

енгізу күні ауыст

ырыл

ған 

жаңа жойылға

н 
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15. Танысу парағы 

№ 

п/п 
Т.А.Ж Лауазымы күні қолы 
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	1. Жалпы ережелер
	1) Осы құжатталған рәсімнің мақсаты - ISO 37001 стандартының талаптарына сәйкес сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс – қимыл менеджменті жүйесінің (бұдан әрі-СЖҚМЖ) ішкі аудиттерін жүргізу процесін басқару тәртібін белгілеу.
	2) Осы құжатталған рәсім "С.Ж. Асфендияров атындағы Қазақ Ұлттық Медицина Университеті" коммерциялық емес акционерлік қоғамында (бұдан әрі – Университет) қолдануға арналған.
	3) бұл процедура аудит жүргізудің жалпы алгоритмі мен терминологияны сақтай отырып, ҚР СТ ISO 19011 стандартының ұсынымдары негізінде әзірленген.
	2. Нормативтік сілтемелер
	1) Қазақстан Республикасының Заңнамалық базасы (ҚР):
	"Мемлекеттік және мемлекеттік емес ұйымдарда құжаттама жасау, құжаттаманы басқару және электрондық құжат айналымы жүйелерін пайдалану қағидалары". Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2018 жылғы 31 қазандағы № 703 қаулысы.
	2) Ұлттық (мемлекеттік) стандарттар бойынша нормативтік сілтемелер:
	ҚР СТ ISO 19011-2019-менеджмент жүйелерінің аудиті бойынша басқарушы нұсқаулар.
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