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1. Жалпы ережелер 

1) осы "сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін бағалау" рәсімі iso 37001 

стандартының 4.5 т.талаптарына сәйкес сыбайлас жемқорлыққа байланысты 

тәуекелдерді бағалау әдістемесін белгілеу мақсатында әзірленді. 

2) 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): 

"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 және 

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 vocabulary1 

 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 

сілтемелік құжат ауыстырусыз жойылса, онда оған сілтеме берілген Ереже осы 

сілтемені қозғамайтын бөлігінде қолданылады. 

 

3. Терминдер мен анықтамалар 

1) осы құжатталған процедурада ISO 37001 және ҚР СТ ISO 9000 стандарттарына 

сәйкес терминдер мен олардың анықтамалары қолданылады. 

2) университеттің СЖҚМЖ қолданылатын терминдер және олардың 

анықтамалары: 

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 

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. 
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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 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. Жалпы ережелер 

1) сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін бағалаудың мақсаты университеттің 

сыбайлас жемқорлыққа қарсы менеджмент жүйесі үшін берік іргетас 

қалыптастыру мүмкіндігін қамтамасыз ету болып табылады. Мұндай бағалау 

жүйе шоғырланатын сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін анықтайды; басқаша 

айтқанда, ұйым оларды төмендету, енгізу, бақылау және құзыретті персоналды, 

ресурстар мен міндеттерді тағайындау тұрғысынан басым деп санайтын 

сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін анықтайды. 

2) университеттің менеджмент жүйесі сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін 

бағалауға мүмкіндік береді, ол: 

1) ішкі және сыртқы факторларды ескере отырып, ұйым негізді түрде күте 

алатын сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін анықтау; 

2) анықталған сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне баға беруге және оларды 

басымдықтар бойынша белгілеуге; 

3) бағаланатын сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін төмендету үшін ұйымдағы 

қолданыстағы басқару құралдарының жарамдылығы мен нәтижелілігін 

айқындау. 

3) Сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін бағалау үшін өлшемшарттар сыбайлас 

жемқорлық тәуекелдерін бағалау әдістемесінде белгіленген. 
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4) тиісті сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін бағалағаннан кейін жобалық кеңсе 

тәуекелдердің әрбір санатына қолданылуы тиіс Сыбайлас жемқорлыққа қарсы 

іс-қимыл шараларының түрі мен деңгейін айқындай алады және қолда бар 

шаралардың барабар болып табылатындығын бағалауға болады. 

5) университет басшылығы өз қызметінде сыбайлас жемқорлыққа қарсы 

бағдарламаларды қабылдау үшін бөлімшелер мен үдерістер бойынша тиісті 

сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін бағалауға сүйенуі мүмкін. 

  

7. Сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін бағалау әдістемесі 

7.1 Сыбайлас жемқорлыққа байланысты тәуекелдерді бағалау бойынша жұмыстар 

жүргізуді жоспарлау 

1) тәуекелді бастапқы бағалау сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл 

менеджменті жүйесінің жобасын әзірлеу және енгізу кезінде жүргізілуге тиіс. 

Бұдан әрі тәуекелдерді бағалау тізілімдері басшылық тарапынан БМЖ 

(сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл менеджменті жүйесі интеграцияның 

бір бөлігі ретінде) талдау жүргізу кезінде жыл сайын қайта қаралады. 

2) тәуекелдерді жоспардан тыс бағалау (қайта қарау) мынадай жағдайларда 

жүргізіледі: 

1) Университет қызметі түрлерінің, оқу процестерінің, көрсетілетін 

қызметтердің, ғылыми зерттеулердің, сыртқы өзара қатынастар 

процестерінің және әкімшілік процестердің өзгеруі; 

2) заңнамалық және өзге де талаптарды өзгерту; 

3) университеттің ішкі нормативтік талаптарының өзгеруі. 

3) бастапқы кезеңде тәуекелді бағалауды жүргізу үшін орындаушылар тобы 

іріктеледі. Бұл қызмет ұжым жұмысының өнімі болуы тиіс (орындаушылардан 

бастап басшылық құрамға дейін). Түрлі мамандықтағы адамдар тобы тәуекелді 

бағалауды жүргізген кезде әлеуетті сыбайлас жемқорлық қаупі бар университет 

қызметінің жеке түрін жіберіп алу қаупі төмендейді. 

4) тәуекелдерді бағалау жөніндегі жұмыстарды үйлестіруді жоба басшысы, 

жобаны басқару командасының күшімен жүзеге асырады. 

7.2 Сыбайлас жемқорлыққа байланысты тәуекелдерді бағалау 

1) тәуекелді бағалау университеттің қызметіне сыбайлас жемқорлық 

тәуекелдерінің өткенін, бүгінін және ықтимал ықтимал әсерін анықтайтын 

тұрақты процесс болып табылады. Бұл процесс сондай-ақ университет 

орындауға міндеттеген заңнамалық және басқа да міндетті талаптарға 

байланысты сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін сәйкестендіруді көздейді. 

2) Осы бағалау ұйымның қызметіне байланысты келесі құбылыстарға жатады: 

1) ұйым қызметінің 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; 
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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). 

3) рәсім талаптарын орындау нәтижелері ҚКХЖ саласындағы саясат пен 

мақсаттарды өзектендіру кезінде және университеттің Сыбайлас жемқорлыққа 

қарсы іс-қимыл және жастарды тәрбиелеу саласындағы қызметін жоспарлау 

кезінде пайдаланылады. 

4) сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін сәйкестендіру кезінде ұйым бақылай алатын 

және оған әсер етуі мүмкін қызмет түрлерін ғана ескеру қажет. 

5) Сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін қарау кезінде мынадай ерекшеліктерді де 

ескерген жөн: 

1) сыбайлас жемқорлық әдетте жасырылады, оның алдын алу, анықтау және 

келесі шараларды қабылдау қиын болуы мүмкін; 

2) кейбір қызмет түрлері өзіне сыбайлас жемқорлық тәуекелдерінің ерекше 

түрлерін алып жүруі мүмкін; 

3) Сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін көтере алатын ұлттық немесе шетелдік 

жария лауазымды тұлғалармен өзара іс-қимылдың сипаты мен жиілігін 

бағалау қажет; 

4) қолданыстағы заңнамалық, нормативтік, келісімшарттық және кәсіби 

міндеттемелер мен міндеттерді бағалау. 

5) Сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін бағалау нәтижелері қаншалықты орынды 

және мүмкін болса, ұйым кездесетін нақты тәуекелдерді көрсетуі керек. 

6) сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін бағалау авторлық әдістемеге сәйкес 

жүзеге асырылады (куәлік №15766, 05.03.2021 ж., kazpatent.kz). 

7) сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін сәйкестендіру нәтижелері 1-

қосымшадағы нысан бойынша сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін бағалау 

тізілімінде ISO 37001 стандартының, 4.5.4-тармағының талаптарына сәйкес 

құжатталады. 

7.3 Сыбайлас жемқорлыққа байланысты тәуекелдерді бағалау кезеңдері 

1) 1 кезең. Әрбір бөлімшеде параға және осы терминге жататын іс-әрекеттерге 

әкеп соғуы мүмкін процестерді, атап айтқанда: кез келген нысанда (қаржылық 

та, қаржылық емес те) заңсыз артықшылықты тікелей немесе делдалдар 

арқылы, орналасқан жеріне қарамастан, сол қызмет шеңберінде іс-әрекет 

жасайтын немесе әрекет жасамайтын адам үшін ынталандыру немесе сыйақы 

ретінде қолданыстағы заңнаманы бұза отырып, ұсыныстар, уәделер, беру, 

қабылдау немесе сұрау салу., бұл үшін ол жауапты немесе жоғарыда 

айтылғандардың кез-келген комбинациясы және/немесе ХМЖК саласындағы 

заңнаманы орындаумен байланысты. 

Қызметтің таңдалған түрі (процесс) Тізілімнің 1-бағанына енгізіледі. 
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2) 2 кезең. Әрбір қызмет түрі үшін адамдар сыбайлас жемқорлық жағдайына, оқыс 

оқиғаға немесе ықтимал іс-әрекетке қатысушылар ретінде айқындалады. Олар 

Тізілімнің 2-бағанына енгізіледі. 

3) 3 кезең. Қызметтің әрбір түрі үшін ықтимал немесе орын алған сыбайлас 

жемқорлық тәуекелдері мен инциденттері сәйкестендіріледі. Нәтижелер 

Тізілімнің 3-бағанына енгізіледі. 

4) 4 кезең. Сыбайлас жемқорлықтың әрбір ықтимал қауіпті фактісі үшін 

материалдық та, әлеуметтік те ықтимал немесе орын алған салдарлар 

сәйкестендіріледі. Нәтижелер Тізілімнің 4-бағанына енгізіледі. 

5) 5 кезең. Сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін бағалауды құрылымдық 

бөлімшелердің басшылары жобалық кеңсенің өкілдерімен бірлесіп жүргізеді. 

Содан кейін деректер шоғырландырылады, құрылымдық бөлімшенің 

басшылығымен, жоба жетекшісімен келісіледі және жоба кураторына бекітуге 

ұсынылады. Қажет болған кезде тәуекелдерді бағалауға тәуелсіз мамандар, 

сарапшылар, қоғам қайраткерлері мен консультанттар тартылуы мүмкін. 

Тәуекел дәрежесін бағалау үшін олардың баллдардағы сандық көрінісі 

қолданылады. Тәуекелді бағалау критерийлері 1-кестеде төрт фактор бойынша 

берілген. 
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Таблица 1  

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КОРРУПЦИОННОГО РИСКА 

Оценка 

в 

баллах 

Вероятность  возникновения коррупционного случая Вероятность  

Регулярно  Происходит часто, более одного раза в день. 5 

Достаточно часто 
Происходит регулярно, не более одного раза в день, но не 

менее одного раза в неделю. 
4 

Весьма вероятно 
Происходит редко, не более одного раза в месяц, но не менее 

одного раза в квартал, или носит сезонный характер. 
3 

Вероятно 
Происходит очень редко, не более одного раза в квартал, но не 

менее одного раза в год. 
2 

Маловероятно Происходит невероятно редко, менее одного раза в год. 1 

Уровень принятия решения по виду деятельности Уровень  

Единолично    Принимает решения единолично в целом по организации 4 

Самостоятельно  
Самостоятельно принимает решения, подвержен 

периодическому контролю 
3 

Коллективно Коллективное решение 2 

Исполнительно Указание вышестоящего лица для исполнителя 1 

Тяжесть последствия факта коррупции Тяжесть  

Абсолютно  

Законодательно наказуемое деяние.  

Сильный стресс, приводящий к суициду или создающий угрозу 

жизни субъекта отношений. 
10 

Разложение морально-психологического климата коллектива. 

Стресс субъекта отношений, уход из коллектива. 

Финансовые потери для организации. 

9 
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Тяжело 

Резкое снижение качества процесса, без возможности 

коррекции или восстановления. 

Нанесение ущерба деловой репутации организации. 

8 

Провоцирует конфликт интересов в коллективе. 

Ведет к нарушению этических норм на месте работы. 
7 

Умеренно 

Резкое снижение качества процесса, с возможностью 

последующего восстановления. 

Финансовые потери для субъекта отношений. 
6 

Получение психологической травмы. 5 

Легко  

Снижение качества процесса, с возможностью  оперативной 

коррекции. 
4 

Создание  личной неприязни. 3 

Незначительно   

Дополнительные воспитательные мероприятия. 2 

На уровне коррупционного инцидента. 1 

Частота выполнения действий, при котором возможен коррупционный 

случай 
Частота  

Постоянно Более одного раза в течение всего  дня 5 

Ежедневно Не более одного раза в течение всего  дня 4 

Ежемесячно Не более одного раза в течение всего  месяца 3 

Ежеквартально Не более одного раза в течение всего  квартала (сезона) 2 

Ежегодно Не более одного раза в течение 1 года 1 

 

6) әрбір өлшемшарт сыбайлас жемқорлық тәуекелдері тізілімінде бағалау 

нәтижелерін белгілей отырып, 1-қосымшада көрсетілген нысан бойынша (5, 6, 

7, 8-бағандар) өз шәкілі бойынша бағаланады. 

7) тәуекел дәрежесінің рейтингі қаралатын критерийлердің әрқайсысы бойынша 

балдардың туындысы ретінде алынатын кешенді балл негізінде айқындалады. 

8) Рейтинг мынадай формула бойынша айқындалады: 

 

Р = В * У * Т * С 
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онда: 

Р - тәуекел рейтингі; 

В - "сыбайлас жемқорлық жағдайының туындау ықтималдығы"балы; 

У - "қызмет түрі бойынша шешім қабылдау деңгейі"балы; 

Т - "сыбайлас жемқорлық фактісінің ауырлығы салдары"балы; 

С-Балл "сыбайлас жемқорлық жағдайы болуы мүмкін әрекеттерді орындау 

жиілігі"; 

Бағалау нәтижелерінің кешенді балы сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін 

бағалау тізілімінде 9-бағанға енгізіледі. 

9) сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін саралау 2-кестеде көрсетілгендей тәуекел 

шамасын кешенді бағалауды есептеу кезінде алынған баллға байланысты 

мәндерді айқындаумен жүзеге асырылады. Бұл жағдайда авторлық әдістеме 

негізінде бес деңгей қабылданды (куәлік №15766, 05.03.2021 ж., kazpatent.kz). 
Таблица 2 

Уровень 

риска 
Баллы 

Ранг коррупционной 

опасности 

5 700-1000 Очень высокий 

4 400-699 Высокий 

3 100-399 Средний 

2 31-99 Малый  

1 1-30 Низкий 

 

Сыбайлас жемқорлық тәуекелінің деңгейі сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін 

бағалау тізілімінің 10-бағанына енгізіледі. 

7.4 Сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін төмендетуге арналған басқару 

құралдары. 

1) жүргізілген бағалау негізінде мынадай деңгейлерге жататын сыбайлас 

жемқорлық тәуекелдері: 2, 3, 4, 5 жол берілмейді (қолайсыз) деп есептеледі 

және Елеулі сыбайлас жемқорлық тәуекелдері ретінде басқаруға жатады. 

2) Жобалық кеңсе бөлімшелердің барлық тізілімдерін талдау негізінде 2-

қосымшадағы нысан бойынша "маңызды сыбайлас жемқорлық тәуекелдерінің" 

тізілімін қалыптастырады; 
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3) Жобалық кеңсе бөлімше басшысымен және қажет болған жағдайда ұйым 

басшылығымен бірлесіп, әрбір тәуекел үшін 2-қосымшаның нысаны бойынша 

тиісінше маңызды сыбайлас жемқорлық тәуекелдері тізілімінің 4 және 5-

бағандарына енгізілетін басқару шаралары арқылы тәуекелді азайту 

мүмкіндіктерін айқындайды. 

4) басқару және бақылау шараларын іске асыруға жауапты тұлға маңызды 

сыбайлас жемқорлық тәуекелдері тізілімінің 6-бағанында көрсетіледі. 

5) басқару шараларын айқындау немесе қолда бар басқару құралдарын өзгерту 

туралы мәселені қарау кезінде мынадай жүйеге сәйкес тәуекелдерді төмендету 

мүмкіндігі ескерілуге тиіс: 

1) Жедел жоспарлау және басқару; 

2) процестерді кешенді тексеру; 

3) қаржы саласындағы шаралар; 

4) қаржылық емес саладағы шаралар; 

5) бақылаудағы құрылымдарда сыбайлас жемқорлыққа қарсы тетіктерді 

енгізу; 

6) Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі міндеттемелер;  

7) сыйлықтарды, өкілдік шығыстарды, қайырмалдықтар мен осындай түрдегі 

пайданы реттейтін рәсімдер; 

8) сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл тетіктері сәйкес келмеген кездегі 

шаралар; 

9) күдік туралы хабарлау; 

10) Сыбайлас жемқорлыққа қатысты тергеп-тексеру және шаралар қабылдау; 

6) "маңызды сыбайлас жемқорлық тәуекелдерінің" тізілімі құрылымдық 

бөлімшенің басшысымен және жобалық кеңсенің басшысымен келісіледі және 

жобаның кураторы бекітіледі. 

7) сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін бағалау нәтижелері қайта қаралуға тиіс: 

1) өзгерістер мен жаңа ақпарат ұйым айқындаған сәттерде немесе жиілікпен 

тиісті түрде бағалануы үшін тұрақты негізде жүргізіледі; 

2) Ұйым қызметінің құрылымында елеулі өзгерістер болған жағдайда. 

 

8. 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. 
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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. 

9. 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 
        

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

Должность 
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 «___» ________________ 20___ г 

 

Вид деятельности 
Участники 

процесса 
Коррупционный риск 

Последствия 

факта 

коррупции  

Критерии оценки риска 
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Приложение 2 

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

                            

РЕЕСТР  

значимых коррупционных рисков  ____________________________________________________________ 
наименование подразделения 

 

 

___________№_____________   

    (дата)                  (индекс) 

Утверждаю 

Должность 

________(подпись) ______  ФИО 

 «___» ________________ 20___ г 

 

 

Вид 

деятельности 

Коррупционный 

риск 

У
р

о
в

ен
ь

 

р
и

ск
а

 

Управление рисками 

Возможности Меры  воздействия Ответственность 

1 2 3 4 5 6 
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10. 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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11. Танысу парағы 
№ 

п/п 
Т.А.Ж Лауазымы күні қолы 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 


	199a40044966713d33be09232a1a150046acd709d59f77f4cdec3295b5358e69.pdf
	c832316412592d1b6c8aa7742beb131e87ab84df2ca5353eb539908dba882652.pdf
	199a40044966713d33be09232a1a150046acd709d59f77f4cdec3295b5358e69.pdf
	1. Жалпы ережелер
	2. Нормативтік сілтемелер


