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1. Жалпы ережелер 

1) Университетте нақты және ықтимал мүдделер қақтығысын басқарудың 

бірыңғай жүйесін құру, сондай – ақ қызметкерлер мен лауазымды тұлғалардың 

мінез-құлқына қойылатын талаптарды айқындау "мүдделер қақтығысын шешу 

қағидалары" құжатталған рәсімінің (бұдан әрі-рәсім) мақсаты болып табылады, 

оларды сақтау қызметкерлердің жеке мүдделері мен байланыстарының 

ықпалымен шешімдер қабылдау тәуекелдерін барынша азайтуға мүмкіндік 

береді. 

2) Мүдделер қақтығысын шешу қағидалары, анықтау және реттеу тәртібін, 

сондай-ақ жұмыскерлердің еңбек міндеттерін орындау барысында туындайтын 

мүдделер қақтығысының профилактикасы жөніндегі шаралар мен рәсімдерді 

айқындайды. 

3) Осы рәсім "с.ж. асфендияров атындағы қазақ ұлттық медицина университеті" 

коммерциялық емес акционерлік қоғамында (бұдан әрі – университет) 

қолдануға арналған. 

2. Нормативтік сілтемелер 

1) Қазақстан республикасының заңнамалық базасы (ҚР): 

- Қазақстан республикасының заңы" сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл 

туралы "2015 жылғы 18 қарашадағы № 410-v қрз; 

- Қазақстан республикасының "неке (ерлі-зайыптылық) және отбасы туралы" 

2011 жылғы 26 желтоқсандағы № 518-iv қрз кодексі; 

- Қазақстан республикасының азаматтық кодексі (жалпы бөлім). қр жоғарғы 

кеңесінің 1994 жылғы 27 желтоқсандағы қаулысымен қолданысқа енгізілді 

№ 269-xii; 

- Қазақстан республикасының әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексі 

2014 жылғы 5 шілдедегі № 235-v қрз; 

- 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 9000-2017-сапа менеджменті жүйелері. негізгі ережелер мен сөздік. 

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

бойынша басқарушы нұсқаулық. 

3) халықаралық стандарттар бойынша нормативтік сілтемелер: 

ISO 9000:2015 - quality management systems – fundamentals and vocabulary 

ISO 37001:2016 - anti-bribery management systems -- requirements with guidance 

for use 

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 
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сілтемелік құжат ауыстырусыз жойылса, онда оған сілтеме берілген ереже осы 

сілтемені қозғамайтын бөлігінде қолданылады. 

3. Терминдер мен анықтамалар 

1) Осы құжатталған процедурада терминдер мен анықтамалар қр "сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы" заңына, қр "неке (ерлі-зайыптылық) 

және отбасы туралы" кодексіне, қр азаматтық кодексіне (жалпы бөлім) және iso 

37001 және қр ст iso 9000 стандарттарына сәйкес қолданылады. 

2) Университеттің СЖҚМЖ қолданылатын терминдер және олардың 

анықтамалары: 

Мүдделер қақтығысы-іскерлік, қаржылық, отбасылық, саяси немесе жеке 

мүдделер ұйымдағы міндеттерін орындау кезінде адамдардың шешіміне кедергі 

келтіруі мүмкін жағдай. 

Мүліктік игіліктер-заттар, ақша, оның ішінде шетел валютасы, қаржы 

құралдары, жұмыстар, көрсетілетін қызметтер, шығармашылық зияткерлік 

қызметтің объектіге айналған нәтижелері, фирмалық атаулар, тауар белгілері 

және бұйымдарды дараландырудың өзге де құралдары, мүліктік құқықтар және 

басқа да мүлік. 

Жеке мүліктік емес игіліктер-жеке адамның өмірі, денсаулығы, қадір-қасиеті, 

абырой, игі есім, іскерлік бедел, жеке өмірге қол сұқпаушылық, жеке және 

отбасылық құпия, есім алу құқығы, автор болу құқығы, туындыға қол 

сұқпаушылық құқығы және басқа да материалдық емес игіліктер мен құқықтар. 

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. 

Жақын туыстары – ата-анасы (ата-анасы), балалары, асырап алушылар, 

асырап алынғандар, ата-анасы бір және ата-анасы бөлек аға-інілері мен апа-

сіңлілері, атасы, әжесі, немерелері, жекжаттары-жұбайының (зайыбының) аға-

інілері, апа-сіңлілері, ата-аналары мен балалары. 

Отбасы-некеден (ерлі-зайыптылықтан), туыстықтан, жекжаттықтан, бала 

асырап алудан немесе балаларды тәрбиеге алудың өзге де нысандарынан 

туындайтын және отбасы қатынастарын нығайту мен дамытуға септігін тигізуге 

арналған мүліктік және жеке мүліктік емес құқықтар мен міндеттерге 

байланысты адамдар тобы; 

Сыбайлас жемқорлық тәуекелі-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, құқыққа сыйымсыз артықшылықты 
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ұсынудан, уәде беруден, беруден, қабылдаудан немесе сұраудан болатын 

салдардың туындау ықтималдығы мен күрделілігінің құрамдастырымы. 

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. 

БМЖ-біріктірілген менеджмент жүйесі. 

Жобалық кеңсе-жобаны іске асырудың жобалық кеңсесі. 

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

университеті" КЕАҚ. 

5. Жауапкершілік және өкілеттік 

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. Жалпы ережелер 

1) Университет қызметкерінің өз лауазымдық міндеттерін тиімді атқаруының 

қажетті шарттарының бірі – университеттің лауазымды тұлғасы ретіндегі 

қызметкердің жеке мүдделері мен мүдделері арасында қайшылықтардың 

болмауы, мұндай қайшылықтар болған жағдайда-оларды уақтылы ашып 

көрсету және реттеу болып табылады. 

2) Мүдделер қақтығысы университет қызметкерінің жеке қызығушылығы оның 

лауазымдық міндеттерін бейтарап орындауына ықпал ететін немесе әсер етуі 

мүмкін жағдай ретінде анықталады. 

3) Мүдделер қақтығысы сыбайлас жемқорлық жағдайына алып келуі мүмкін 

сыбайлас жемқорлық тәуекелін тудыруы мүмкін. 

4) Сыбайлас жемқорлық тәуекелдерінің мысалдары мүдделер қақтығысы негізінде 

жағдайларды қамтиды, бірақ олармен шектелмейді: 

1) Отбасы мүшесі немесе университеттің лауазымды адамының/қызметкерінің 

досы университеттің құрылымдық бөлімшелеріне жұмысқа конкурстық 

іріктеудің тиісті рәсімдерінен өтпей, лауазымды адамның/қызметкердің 

араласуы арқылы қабылданады; 
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2) Университетте білім алып жатқан отбасы мүшесі, жақын туысы, туысы 

университеттің лауазымды адамымен/қызметкерімен байланысты 

аралық/қорытынды аттестаттау кезеңінде білімін бақылаудан өту кезінде 

артықшылықтарға ие болады; 

3) Университет жеткізушісінде жұмыс істейтін отбасы мүшесі университеттің 

лауазымды тұлғасымен/қызметкерімен байланысты материалдық 

артықшылықтарға ие болады; 

4) Университеттің өнім берушілерімен/мердігерлерімен шарт/келісімшарт 

жасау пайдасына дауыс беру, сатып алу процесіне әсер етеді. 

7. Мүдделер қақтығысын басқарудың негізгі қағидаттары 

1) Әрбір қызметкер өзінің лауазымдық міндеттерін орындай отырып, университет 

мүддесін өзінің жеке мүдделерінен жоғары қоюға міндетті. 

2) Сонымен бірге Университет өз қызметкерлерінің жеке тұлғалар ретіндегі 

құқықтарын құрметтейді және олардың негізгі жұмысынан бос уақытында, егер 

бұл олардың университеттегі лауазымдық міндеттерін орындау қабілетіне әсер 

етпесе, заңды ғылыми-білім беру, саяси және өзге де қызметпен айналысу 

құқығын мойындайды; 

3) Университет пен қызметкерлердің жеке мүдделері теңгерімінің барынша 

сақталуы қызметкерлер мен университет арасындағы өзара қарым-

қатынастардың тұрақтылығы шарттарының бірі болып табылады. 

4) Университет мынадай қағидаттар негізінде әрекет ететін мүдделер қақтығысын 

басқару жүйесін белгілейді: 

1) Нақты немесе ықтимал мүдделер қақтығысы немесе тіпті осындай 

қақтығыстың көрінуі туралы мәліметтерді міндетті түрде ашу; 

2) әрбір мүдделер қақтығысы үшін сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін жеке 

қарау, бағалау және оны реттеу; 

3) мүдделер қақтығысы және реттеу процесі туралы мәліметтерді ашу 

процесінің құпиялылығы (жұмыскердің қалауы бойынша); 

4) мүдделер қақтығысын реттеу кезінде университет және қызметкер, 

лауазымды тұлға мүдделерінің теңгерімін сақтау; 

5) қызметкер уақтылы ашқан және университет реттеген (алдын алған) 

мүдделер қақтығысы туралы хабарламаға байланысты қызметкерді 

қудалаудан қорғау болып табылады. 

8. Қызметкерлердің мүдделер қақтығысы кезіндегі міндеттері. 

8.1 Университет қызметкерлері міндетті: 

1) Лауазымдық міндеттеріне байланысты туындайтын мәселелер бойынша 

шешімдер қабылдау кезінде өзінің жеке мүдделерін, өзінің туыстары мен 

достарының мүдделерін ескермей, университеттің мүдделерін ғана басшылыққа 

алуға міндетті; 

2) Мүдделер қақтығысына әкеп соғуы мүмкін жағдайлар мен мән-жайлардан 

аулақ болуға тиіс; 
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3) Өзінің жеке мүдделерінің университет мүдделерімен қақтығысын уақтылы 

анықтауға, сондай-ақ нақты немесе ықтимал мүдделер қақтығысын реттеуге 

белсенді қатысуға жеке жауапкершілік алу; 

4) Олардың жеке мүдделері, отбасылық байланыстары, достық немесе басқа да 

қатынастары, жеке ұнатулары мен ұнатпаулары лауазымдық міндеттері мен 

өкілеттіктерін атқаруына ықпал етпейтіндігіне кепілдік беруге міндетті; 

5) Лауазымдық міндеттерін жүзеге асыруға байланысты туындайтын университет 

активтерін, сондай-ақ өзінің қызметтік жағдайын және/немесе іскерлік 

мүмкіндіктерін өзінің жеке, соның ішінде қаржылық мүдделерін 

қанағаттандыру үшін пайдаланбауға; 

6) Қызметтік әдепті сақтауға міндетті; 

7) Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл саясатын ұстану; 

8) Университеттің сыбайлас жемқорлыққа қарсы менеджмент жүйесінің 

талаптарын сақтау. 

8.2 Университет қызметкерлеріне тыйым салынады: 

1) Егер мүдделер қақтығысы орын алған болса, лауазымдық міндеттерін атқаруға 

міндетті; 

2) Егер мұндай әрекеттер (әрекетсіздік) университет қызметкерінің қызметтік 

өкілеттіктеріне кіретін болса, оларды ұсынған адамдардың пайдасына 

әрекеттері (әрекетсіздігі) үшін жеке өзі немесе делдал арқылы заңсыз 

материалдық сыйақы, сыйлықтар, жеңілдіктер не қызметтер алуға; 

3) Өзінің жұмыс жағдайын пайдаланғаны үшін, сондай-ақ параға сатып алуды 

жүзеге асыратын адамның мүддесінде жалпы қамқорлығы немесе жұмыс 

бойынша жол берушілік үшін сыйақы алу, мүліктік сипаттағы көрсетілетін 

қызметтерді пайдалану заңсыз болып табылады; 

4) Жұмыс қызметін материалдық-техникалық, қаржылық және ақпараттық 

қамтамасыз ету құралдарын, Университеттің басқа да мүлкі мен жұмыс 

ақпаратын қызметтік емес мақсаттарда пайдалануға құқылы. 

9. Мүдделер қақтығысының алдын алу және ашу 

1) университетке заңды ақшалай қайырымдылық жасағысы келетін кез-келген 

сыртқы тарап мұны университеттің экономикалық қызметіне қатысты 

нормативтік құқықтық талаптарға сәйкес жасай алады. 

2) Университет мүдделердің ықтимал және нақты қақтығыстары туралы 

мәліметтерді ашудың (хабарлаудың) мынадай жүйесін белгілейді: 

1) жұмысқа қабылдау кезінде мүдделер қақтығысы туралы мәліметтерді ашу; 

2) жаңа лауазымға тағайындау кезінде мүдделер қақтығысы туралы 

мәліметтерді ашу; 

3) мүдделердің жаңа нақты немесе ықтимал қақтығысын туғызатын немесе 

туындатқан жағдайлардың (мән-жайлардың) туындауына қарай мүдделер 

қақтығысы туралы мәліметтерді біржолғы ашу. 

3) мүдделер қақтығысы туралы мәліметтерді ашу 1 – қосымшаға сәйкес нысан 

бойынша мүдделер қақтығысы туралы хабарламаны (бұдан әрі-хабарлама) 

толтыру арқылы жазбаша түрде жүзеге асырылады. 
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4) Университет мүдделер қақтығысы туралы мәліметтерді жасыруды және/немесе 

әдейі уақтылы емес, не толық емес ашуды кез келген себептер бойынша оның 

сенімін теріс пайдалану және алдау ретінде қарайды. 

5) Сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясатты және мүдделер қақтығысын шешу 

ережелерін сақтау мақсатында университеттің барлық қызметкерлері 

комплаенс қызметіне сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс – қимыл саясатына 

сәйкестік декларациясын (бұдан әрі-Декларация) толтырады және ұсынады. 

6) декларацияда немесе хабарламада көрсетілген мәліметтердің мониторингі мен 

талдауын уәкілетті мамандар жедел, жоспарлы немесе ішінара тексеру 

форматында жүзеге асырады. 

7) декларацияда немесе хабарламада қызметкер (лауазымға кандидат) көрсеткен 

мәліметтердің мониторингі мен талдау деректері университет басшылығының 

басқарушылық шешімдер қабылдауы үшін негіз болып табылады. 

8) толтырылған және қол қойылған Декларация немесе хабарлама қызметкердің 

жеке ісінде сақталады. 

10.  Мүдделер қақтығысын реттеу 

1) Университет ұсынылған мәліметтерді құпия түрде қарау және мүдделер 

қақтығысын мәліметтерді декларацияда немесе хабарламада тексеру арқылы, 

сондай-ақ жедел әдіспен реттеу міндеттемесін өзіне алады. 

2) келіп түскен ақпаратты тексеру нәтижелері бойынша туындаған (туындауы 

мүмкін) жағдай мүдделер қақтығысы болып табылатыны немесе табылмайтыны 

анықталуға тиіс. 

3) мүдделер қақтығысы болып табылмайтын ахуал реттеудің арнайы тәсілдерін 

қажет етпейді. 

4) Егер қызметкерде мүдделер қақтығысы орын алған жағдайда, онда оның 

тікелей басшысы мынадай шараларды қабылдайды: 

1) қызметкердің жеке мүдделеріне қатысты болуы мүмкін Университеттің 

нақты ақпаратына қызметкердің қол жеткізуін шектеу; 

2) мүдделер қақтығысының ықпалында болатын немесе болуы мүмкін 

мәселелер бойынша шешімдерді талқылауға және қабылдау процесіне 

қатысудан қызметкердің ерікті түрде бас тартуы немесе оны шеттету 

(тұрақты немесе уақытша) негіз болып табылады; 

3) жұмыскердің функционалдық міндеттерін қайта қарау және өзгерту; 

4) жұмыскерді мүдделер қақтығысына байланысты емес еңбек функцияларын 

орындауды көздейтін лауазымға ауыстыру (жұмыскердің келісімімен); 

5) қызметкердің университет мүдделерімен қайшылық туғызатын өзінің жеке 

мүддесінен бас тартуы. 

6) жұмыскерді оның бастамасы бойынша қызметтен шығару; 

5) лауазымды тұлғада нақты немесе ықтимал мүдделер қақтығысының болуы 

туралы ақпаратты талдау нәтижелері бойынша мүдделер қақтығысын реттеудің 

мынадай шаралары қабылданады: 

1) лауазымды тұлғаның лауазымдық тұлғаның жеке мүдделеріне қатысты 

болуы мүмкін Университеттің нақты ақпаратына қол жеткізуін шектеу; 
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2) лауазымды адамның мүдделер қақтығысы ықпалында болатын немесе 

болуы мүмкін мәселелер бойынша шешімдерді талқылауға және қабылдау 

процесіне қатысудан өз еркімен бас тартуы немесе оны (тұрақты немесе 

уақытша) шеттетуі; 

3) университеттің мүдделерімен қайшылық туғызатын лауазымды тұлғаның 

өзінің жеке мүддесінен бас тартуы. 

6) Мүдделер қақтығысын реттеу шараларының осы тізбесі түпкілікті болып 

табылмайды. Мүдделер қақтығысын реттеудің әрбір нақты жағдайында 

университеттің және мүдделер қақтығысы туралы мәліметтерді ашқан 

қызметкердің уағдаластығы бойынша жанжалды реттеудің өзге де шаралары 

табылуы мүмкін. 

7) мүдделер қақтығысына байланысты тәртіптік теріс қылық жасағаны үшін 

университет қызметкеріне қатысты мынадай жаза түрлері қолданылуы мүмкін: 

1) ескерту; 

2) сөгіс; 

3) қатаң сөгіс; 

4) жұмыстан босату. 

8) Қазақстан Республикасының заңдарында өзге де жаза түрлері белгіленуі 

мүмкін. 

9) университет қызметкеріне қатысты жаза келесі кезеңде қолданыла алмайды: 

1) қызметкердің еңбекке уақытша қабілетсіздігі; 

2) Жұмыскер демалыста немесе іссапарда болған; 

3) қызметкер қоғамдық немесе өзге де міндеттерді орындау уақытында өзінің 

лауазымдық міндеттерін атқарудан босатылған жағдайларда еңбек 

міндеттерін орындаудан босатылады; 

4) жұмыскер даярлауда, қайта даярлауда, біліктілігін арттыру курстарында 

және тағылымдамада болған; 

5) университет қызметкерінің тәртіптік теріс қылық жасағаны туралы 

Мемлекеттік органдардың актілеріне оның сот тәртібімен шағым жасауы 

кезеңінде қолданылмайды. 

11.  Қорытынды ережелер 

1) Университеттің құрылымдық бөлімшелерінің басшылары осы рәсімнің 

талаптарын өз қызметкерлеріне жеткізеді. 

2) Университет осы құжаттың талаптары бұзылған немесе осындай 

бұзушылықтың ықтимал мүмкіндігі бар деп пайымдауға негізі бар университет 

қызметкерлері бұл туралы тікелей басшыларға немесе комплаенс қызметіне, 

осы рәсімді бұзған немесе бұзуға ықтимал мүмкіндігі бар адамдар туралы дереу 

хабарлайды деп күтеді. 

3) Университет басшылығы осы рәсімнің талаптарын сақтауға немесе 

университетке осы құжаттың ықтимал немесе орын алған бұзушылықтары 

туралы хабарлауға байланысты бірде-бір қызметкердің университет тарапынан 

жауаптылыққа Тартылмайтынына және университеттің бастамасы бойынша 

өзге де қолайсыз салдарларға ұшырамайтынына кепілдік береді. 
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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 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 

 
 
 

 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

о конфликте интересов 

 кому     

(Должность, Ф.И.О.) 

  от   

(Ф.И.О., должность заявителя) 

Настоящим уведомляю, что ситуация в отношении меня / работников Университета, 

имевшая  

место 

                                                                    (место и дата случая) 

 

в части:   

                                                                      (описание ситуации) 

 

 

 

 

Рассматривается мною как конфликт интересов и требует оценки и решения. 

 

Лицо, представившее 

уведомление    “  ”  20  г. 

 (подпись)  (ФИО)        

 

Лицо, принявшее 

уведомление    “  ”  20  г. 

 (подпись)  (ФИО)        

Регистрационный номер 

 

 от “  ”  20  г. 
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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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