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1. Жалпы ережелер 

1.1 "Сыбайлас жемқорлыққа қатысты тергеп – тексеру және шаралар қабылдау" 

құжатталған рәсімінің (бұдан әрі – рәсім) мақсаты-iso 37001 халықаралық 

стандартының 8.10-т.талаптарына сәйкес сыбайлас жемқорлық жағдайын, 

сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл саясатының бұзылуын немесе сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы іс-қимыл менеджменті жүйесінің талаптарын бағалауға 

және қолдануға болатын жерде тергеп-тексеруге бағытталған іс-қимылдарды 

регламенттеу. 

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

коммерциялық емес акционерлік қоғамында (бұдан әрі – университет) 

қолдануға арналған. 

2. Нормативтік сілтемелер 

2.1 Қазақстан республикасының заңнамалық базасы (КР): 

-Қазақстан республикасының заңы "сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл 

туралы" 2015 жылғы 18 қарашадағы № 410-v қрз 

-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 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 құжатталған процедурада терминдер мен олардың анықтамалары қр 

"сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы" заңына, қр азаматтық 

кодексіне (жалпы бөлім) және iso 37001 және қр ст iso 9000 стандарттарына 

сәйкес қолданылады. 
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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. 

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

мүдделер ұйымдағы міндеттерін орындау кезінде адамдардың шешіміне кедергі 

келтіруі мүмкін жағдай. 

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- 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. 

БМЖ-біріктірілген менеджмент жүйесі. 

Жобалық кеңсе-жобаны іске асырудың жобалық кеңсесі. 

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

университеті" КЕАҚ. 
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КС-комплаенс қызметі 

5. Жауапкершілік және өкілеттіктер 

5.1 Университеттің барлық қызметкерлері өз қызметінде осы процедураның 

талаптарын міндетті түрде қолдануға жауап береді. 

5.2 Осы рәсімде айқындалған жазбаларды басқару жауапкершілігі уәкілетті 

адамдарға жүктеледі. 

5.3 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 

6.1 сыбайлас жемқорлықтың әрбір жағдайы туындау себептерін анықтау, түзету іс-

әрекеттерін қабылдау, сондай-ақ болашақта жағдайдың қайта туындауын 

болдырмау үшін алдын алу шараларын қабылдау үшін тексеріледі. 

6.2 сыбайлас жемқорлық жағдайларын тергеп-тексеру жөніндегі іс-қимыл 

мыналарға қолданылады: 

1) жұмыс орнында жұмыс берушімен еңбек қатынастарында тұрған жұмыскерлер; 

2) қызметкердің қызметтік іссапары кезінде; 

3) жұмыскердің негізгі жұмыс орнынан тыс жерде жұмыс берушінің 

тапсырмалары мен тапсырмаларын орындау кезінде; 

4) оқу орнында оқитын адамдардың; 

5) оқу орнында оқитын адамдардың кәсіптік практикадан өтуі немесе практик 

берушіде жұмысты орындауы кезінде оларға қолданылмайды; 

6.3 сыбайлас жемқорлық (пара) фактісіне әкеп соққан Инцидент сыбайлас 

жемқорлық жағдай ретінде қаралады, ал оның мән-жайлары мен себептері осы 

рәсімге сәйкес тексеріледі. 

7. Сыбайлас жемқорлық жағдайын тергеу 

Параграф 1. Бекіту ережелері 

7.1 Әрбір сыбайлас жемқорлық жағдайы туралы бөлімше басшысы немесе көрген 

адам университет басшылығына (ректорат) немесе комплаенс қызметіне 

(бұдан әрі – КЖ) сыбайлас жемқорлыққа қарсы нормаларды сақтауды 

қамтамасыз етудің уәкілетті қызметі ретінде ISO 37001 стандартының, 5.3.2 

т.талабы бойынша дереу хабарлауға міндетті. 

7.2 КС қызметкерлерінің міндетті іс-әрекеттері: 

1) тиісті нысан бойынша сыбайлас жемқорлық жағдайы туралы хабарлама 

қабылдау жолымен сыбайлас жемқорлық жағдайы фактісін жазбаша тіркеуге 

(1-қосымшаны қара); 

2) оқиғаға қатысушылардан жазбаша нысанда түсініктеме Жинау (пара беруші, 

пара алушы, көрген адам, тікелей басшы және т. б.); 

3) тергеп-тексеру басталғанға дейін пара объектісін сақтауға (егер бұл мүмкін 

болса); 

4) сыбайлас жемқорлық жағдайы болған жерді фотосуретке түсіру; 
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5) Сыбайлас жемқорлық жағдайы туралы университет басшылығына хабарлау. 

7.3 Уәкілетті қызметке уақтылы хабарланбаған, не фактісі дереу басталмаған 

сыбайлас жемқорлық жағдайы (ескіру мерзіміне қарамастан) оқиға 

субъектісінің, оның уәкілетті өкілінің, көрген адамның немесе осы факті болған 

бөлімше басшысының өтініші бойынша тексеріледі. 

Параграф 2. Тексерудің белгіленген тәртібі 

7.4 Сыбайлас жемқорлық оқиғасы орын алған сәттен бастап 24 сағат ішінде 

университет басшылығы өз бұйрығымен комиссия құруы тиіс. 

7.5 Комиссияның талап етілетін құрамы: 

1) Комиссия төрағасы – университет ректоры аппаратының басшысы; 

2) Комиссия мүшелері – КЖ қызметкерлері, заңгерлер, уәкілетті органның 

өкілдері және басқа да тұлғалар. 

7.6 Әрбір сыбайлас жемқорлық жағдайын тергеп-тексеру нәтижелерін ұйым 

қарайды және сыбайлас жемқорлық (пара) фактісі туралы хабарламаны алған 

кезден бастап 5 жұмыс күні ішінде қызметкерлердің назарына жеткізеді. 

7.7 Тергеп – тексеру басшылықтың осындай сыбайлас жемқорлық жағдайларының 

алдын алу және заңнамада көзделген жазалау шараларын қолдану жөніндегі 

мәселені объективті шешу жөніндегі шараларды қабылдау туралы бұйрығымен 

немесе ерекше өкімімен аяқталады (мысалы-ҚР Әкімшілік құқық бұзушылық 

туралы Кодексінің негізінде). 

Параграф 3. Ресімдеуге және тіркеуге қойылатын талаптар 

7.8 Әрбір сыбайлас жемқорлық жағдайына жеке іс ашылады. 

7.9 Жеке істің құрамына тергеу барысында алынған, тиісті түрде ресімделген және 

есепке алынған барлық құжаттар (хабарлама, өтініш, түсіндірме, бұйрық және 

т.б.) кіруі тиіс. 

7.10 Жеке іс құжаттау ережелеріне сәйкес басқарылады. 

7.11 Әрбір сыбайлас жемқорлық жағдайын тергеп-тексеру аяқталғаннан кейін ұйым 

3 жұмыс күнінен кешіктірмей сыбайлас жемқорлық жағдайы субъектілеріне 

немесе олардың сенім білдірілген адамдарына басшылық бұйрығының немесе 

өкімінің көшірмесін беруге міндетті. 

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл бөлігінде Қазақстан Республикасы 

заңнамасының талаптары бұзылған жағдайда, университет басшылығының 

шешімі бойынша сыбайлас жемқорлық жағдайын тексеру материалдары тиісті 

жазалау шараларын қабылдау үшін құзыретті органдарға беріледі.  

7.12 Дербес іспен ресімделген әрбір сыбайлас жемқорлық жағдайы құжаттау 

қағидаларының талаптарына сәйкес тиісті түрде ресімделген сыбайлас 

жемқорлық жағдайларын тіркеу журналына енгізіледі. 

Параграф 4. Статистика және талдау 

7.13 Сыбайлас жемқорлық жағдайын тергеп-тексеру материалдары ұйымда 45 

(қырық бес) жыл бойы сақталуға тиіс, ұйым таратылған жағдайда тергеп-

тексеру материалдары міндетті түрде оның қызмет ететін жері бойынша 

мемлекеттік архивке берілуге тиіс. 
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7.14 Жұмыс беруші тиісті кезеңде ұйымда өсу фактісімен болған сыбайлас 

жемқорлық жағдайлары туралы мәліметтерді уәкілетті органдарға бере алады. 

7.15 Университет басшылығы жыл сайын сыбайлас жемқорлық жағдайларының 

себептеріне жан-жақты талдау жүргізіп, оларға жол бермеу шараларын 

қолданып, жұмыскерлерді алынған нәтижелер туралы хабардар етуге міндетті.  

8. Қорытынды ережелер 

8.1 Университеттің құрылымдық бөлімшелерінің басшылары осы рәсімнің 

талаптарын өз қызметкерлеріне жеткізеді. 

8.2 Сыбайлас жемқорлық жағдайларын толық, объективті және уақтылы тергеп-

тексеру, ресімдеу және тіркеу үшін университет басшылығы жауапты болады. 

8.3 Сыбайлас жемқорлық жағдайларын дұрыс және уақтылы тергеп-тексеру мен 

есепке алуды бақылау жоспарлы тексерулер, аккредиттеу және ішкі және 

сыртқы аудиттер барысында жүргізіледі. 

8.4 Сыбайлас жемқорлық тергеп-тексеру субъектісінің, оның сенім білдірілген 

адамының немесе өзге де мүдделі адамның сыбайлас жемқорлық жағдайын 

тергеп-тексерудің барлық материалдарымен танысуға және қажетті үзінді 

көшірмелерді жүзеге асыруға құқығы бар. Сыбайлас жемқорлық жағдайын 

тергеп-тексеру, ресімдеу немесе тіркеу мәселелері бойынша өздері келіспеген 

жағдайда, олардың уәкілетті органға немесе сотқа жүгіну арқылы шағымдануға 

құқығы бар. 

8.5 Университет осы рәсім бұзылған деп пайымдауға негізі бар университет 

қызметкерлері тікелей басшыларға немесе комплаенс қызметіне осы рәсімді 

бұзған немесе бұзуға ықтимал мүмкіндігі бар адамдар туралы дереу 

хабарлайды деп күтеді. 

8.6 Сыбайлас жемқорлық жағдайларын тергеумен байланысты жағдайға күмән мен 

түсініксіздік болған жағдайда, нақты консультациялар алу үшін кеңес алу үшін 

өз басшыңызға немесе комплаенс қызметіне жүгіну қажет. 

8.7 Университет басшылығы осы рәсімнің талаптарын сақтауға немесе университет 

басшылығына осы рәсімнің бұзылуы туралы хабарлауға байланысты бірде-бір 

қызметкер жауапкершілікке тартылмайтынына және университеттің бастамасы 

бойынша өзге де қолайсыз салдарларға тап болмайтынына кепілдік береді.  

9. Қарау, бекіту және қайта қарау 

9.1 осы құжатталған процедура 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 құжатталған процедураны мерзімді тексеру аудит жүргізу кезінде 

жүргізіледі. 

9.4 университеттің кез келген қызметкері осы құжатталған рәсімді өзгерту жөнінде 

ұсыныстар енгізуге құқылы, өзгерістер енгізу рәсімі құжатталған ақпаратты 

басқару жөніндегі рәсімнің талаптарына сәйкес жүзеге асырылады. 

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 ВшНД талаптары өзгерген кезде, сәйкессіздіктер 

анықталған кезде, ішкі және сыртқы аудиттердің нәтижелері бойынша 

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 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 коррупционном случае 

 кому     

(Должность, Ф.И.О.) 

  от   

(Ф.И.О., должность) 

Извещаю о факте 

коррупционного случая   

(место и дата факта) 

 ________________________________________________________________________ 

 (наименование события, вида деятельности и т.д) 

Предполагаемые или фактические участники события 

   

 

________________________________________________________________________ 

 

Лицо, представившее 

уведомление    “  ”  20  г. 

 (подпись)  (ФИО)        

 

Лицо, принявшее 

уведомление    “  ”  20  г. 

 (подпись)  (ФИО)        

Регистрационный номер 

 

 от “  ”  20  г. 
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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 

 
№ 

п/п 
Т.А.Ж Лауазымы күні қолы 
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