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1. Жалпы ережелер 

1) "сыйлықтар және Өкілдік шығыстар" құжатталған рәсімінің мақсаты (бұдан әрі 

– рәсім) – егер ұсыныс немесе қабылдау пара болып табылса және 8.7 т.ISO 

37001 халықаралық стандартының талаптарына сәйкес сыбайлас жемқорлық 

көрінісі ретінде негізді түрде қаралуы мүмкін болса, сыйлықтарды ұсынудың 

немесе қабылдаудың, шығыстарды төлеудің, қайырмалдықтар төлеудің және 

осындай пайда алудың алдын алуға бағытталған іс-әрекеттерді регламенттеу. 

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): 

 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 



 

 

 

«С.Ж. АСФЕНДИЯРОВ АТЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ МЕДИЦИНА УНИВЕРСИТЕТІ» КЕАҚ  
 

НАО «КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ С.Д.АСФЕНДИЯРОВА» 
 

 

Комплаенс қызметі 
 

Құжатталған рәсім 

Сыйлықтар және өкілдік шығындар 

 

Редакция: 1 
14 беттің 5 беті 

 

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: 

Сыйлық-сыйға тартушының өз қалауы бойынша сыйлық алушыға Рахат, пайда 

әкелу мақсатында толық иелігіне өтеусіз беретін зат. Сыйлық сыйлық пен 

қайырымдылыққа ұқсас мағынаға ие. 

Өкілдік шығыстар-ұйымның іскерлік қонақжайлылықтың элементі ретінде 

басқа ұйымдардың өкілдерін ресми қабылдауға және (немесе) оларға қызмет 

көрсетуге арналған шығыстары. 

Қайырымдылық-сыйлық, ақшаны қандай да бір ұйымның немесе адамның 

пайдасына беру, сондай-ақ мәжбүрлеусіз ерікті төлем, яғни қолда бар зат 

немесе алынған қызмет үшін алғыс ретінде төлеу. 

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-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. 
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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 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. 
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6. Жалпы ережелер 

1) университет басшылығы адалдық пен парасаттылық ережелеріне қайшы әрекет 

ету үшін қызметкердің мінез-құлқына әсер ету ниетімен университеттің 

сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл менеджменті жүйесінің іс-әрекеті 

саласында сыйлық немесе пайда ұсыну, сыйға тарту, бопсалау немесе алу 

құқық бұзушылық болып саналатынын және сыбайлас жемқорлық (парақорлық 

нысанында) үшін әлеуеті бар екенін мойындайды. сыйлықтарды беру мүдделер 

қақтығысын немесе мүдделер қақтығысын тудыруы мүмкін. 

2) университет басшылығы қызметкерлердің қандай сыйлықтар мен қызметтер 

қабылдауы мүмкін немесе қабылданбауы мүмкін екендігі туралы нақты 

шекараны белгілеуге міндеттенеді, бұл сыйлықтар мен пайдаларды қабылдауға 

қатысты сыбайлас жемқорлықтың ықтималдығын азайтады немесе жояды. 

3) университет қызметкерлерінің сіңірген еңбегі мен жетістіктерін ресми тану 

үшін университет басшылығы танудың әртүрлі нысандарын (грамота, алғыс 

хат, сыйлықақы және т.б.), ведомстволық және мемлекеттік наградаларды 

қолдануды ұсынады. 

4) университет қызметкеріне пара ұсыну сыбайлас жемқорлық оқиғасы болып 

табылады және сыбайлас жемқорлыққа әкелуі мүмкін, сондықтан университет 

қызметкерлері ешқашан пара алмауы керек. 
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7. Сыйлықтар 

1) университет қызметкерінің іс-әрекет (әрекетсіздік) үшін сыйлықты немесе 

қызметті оның тиісті реттелген қызметінен басқа жолмен қабылдауы пара 

болып табылады. 

2) егер қызметкер өзіне сыйлық пара ретінде ұсынылды деп санаса немесе сыйлық 

ұсынысын пара ретінде қабылдауға болады деп санаса, ол сыйлық (қызмет) 

қабылдаудан бас тартып, ұсыныс жасаған адаммен барлық қарым-қатынасты 

тоқтатуы керек. 

3) Университет қызметкерлерінің қолма-қол ақша, чектер, барлық түрдегі ақша 

аударымдары, атаулы депозиттер, сыйлық төлем карталары, акциялар немесе 

өзге де бағалы қағаздар, бағалы металдардан жасалған бұйымдар, антикварлық 

бұйымдар, сән-салтанат заттары және сол сияқты ақшалай сыйлықтарды 

қабылдауына қатаң тыйым салынады. 

4) ымыралы жағдайларды болдырмаудың ең жақсы тәсілі – жемқор немесе әдепсіз 

деп қабылдануы мүмкін кез-келген акцияға немесе іс-әрекетке қатысудан бас 

тарту. Ашық процестер сыбайлас жемқорлық айыптарынан қорғаныс болып 

табылады, сондықтан университет басшылығы қызметкерлерден сыйлық 

ұсыныстары мен осындай оқиғалардың нәтижелері туралы хабарлауды талап 

етеді. 

5) университет қызметкерлері ұсынылатын сыйдың және (немесе) пайданың 

құндылығын, кезеңділігін және мақсатын, сондай-ақ қоғамдық қабылдау 

ауқымын және нақты жағдайға қатысты болуы мүмкін мүдделер қақтығысын 

ескеруі тиіс. 

6) алғыс белгісі немесе дәстүр ретінде сыйлықтар беруден бас тарту мүмкін 

болмаған жағдайда, университет қызметкерлер үшін жеке және заңды 

тұлғалардан, олардың қабылдануы осы рәсімнің және сыбайлас жемқорлыққа 

қарсы іс-қимыл саясатының қандай да бір бөлімін бұзбаған жағдайда, құны екі 

айлық есептік көрсеткіш мөлшерінен аспайтын сыйлықтар қабылдауды орынды 

деп санайды. 

7) Егер құны екі айлық есептік көрсеткіш мөлшерінен аспайтын бір сыйлық 

қызметкердің өз қызметінің тиісті регламентінен ауытқуы үшін жеткіліксіз деп 

есептелсе, онда көптеген немесе жиынтық сыйлықтардың жалпы сомасы 

сыбайлас жемқорлық көрінісі болып саналуы мүмкін. Тиісінше, субъект немесе 

осы субъектінің өкілі келесі сыйлықты ұсынған кезде, қызметкерлер 

университеттің сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясатына қайшы келетінін 

түсіндіріп, ұсынысты сыпайы түрде қабылдамауы керек. 

8) егер қызметкер сыйлықтың нақты құнына сенімді болмаса, ол сыйлыққа екі 

айлық есептік көрсеткіш мөлшерінен асатын құн ретінде қарауы тиіс. 

9) кейде қызметкер байқаусызда осы рәсімге немесе сыбайлас жемқорлыққа қарсы 

саясатқа қайшы келетін сыйлықты қабылдай алады (мысалы, егер сыйлық 

(қызмет) жасырын болса немесе оралған сыйлық алған кезде ашылмаса). Бұл 

жағдайда қызметкер тиісті мәлімдеме жасауға міндетті. 
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10) осы процедураның өлшемдері мен сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясаттың 

міндетті және нақты сақталуы үшін университеттің әр қызметкері осы 

процедуралық талаптар оның отбасы мүшелеріне және жақын туыстарына 

қатысты болады деп болжауы керек. 

 
8. Өкілдік шығыстар 

1) университет қызметкерлері іскерлік, әлеуметтік, мәдени немесе қоғамдық іс-

шараларға қатыса алады, онда символдық сыйлықтарды тапсыру немесе алмасу 

әдеттегідей жүзеге асырылады. Егер университеттің ресми өкілдері атаулы 

құны екі айлық есептік көрсеткіштен аспайтын символдық сыйлықтарды 

қабылдаса, бұл университеттің сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясатын 

бұзбайтын болса, Университет орынды және орынды деп санайды. 

2) Егер оның бөлімшесінің басшысы өзгеше көрсетпесе, қызметкер символдық 

сыйлықтарды сақтай алады. Қабылданған сыйлықтар көрсету үшін қойылуы 

немесе алушы өз қалауы бойынша пайдалануы мүмкін. 

3) құны екі айлық есептік көрсеткіштен жоғары сыйлықтар символдық сыйлықтар 

болып табылмайды. Олар ресми сыйлықтар ретінде қарастырылуы керек және 

соған сәйкес басқарылуы керек. 

4) кез-келген ресми сыйлықтар: 

 университет басшылығына мәлімделуі тиіс; 

 университеттің меншігі ретінде есепке алынады және тиісті сақтау орнында 

болады; 

 университет басшылығының шешімдері негізінде басқару. 

5) Ресми сыйлықтар алған университет қызметкерлері сыйлықты алған (тапқан) 

күннен бастап 7 күнтізбелік күн ішінде 1-қосымшадағы нысанға сәйкес 

"сыйлықты алғаны туралы хабарламаны" толтыруға және оны Университеттің 

уәкілетті өкіліне тапсыруға міндетті. 

6) ресми сыйлықтың құны белгісіз болған немесе екі айлық есептік көрсеткіштің 

құнынан асып кеткен жағдайларда бөлімше басшысы комплаенс қызметімен 

кеңесуге міндетті. Мүмкін, сыртқы тараптар үшін құндылығы аз тақырып 

университет коллекциясы үшін маңызды көркемдік немесе мәдени құндылыққа 

ие болуы мүмкін. 

 
9. Қайырымдылық және басқа да артықшылықтар 

1) университетке заңды ақшалай қайырымдылық жасағысы келетін кез-келген 

сыртқы тарап мұны университеттің экономикалық қызметіне қатысты 

нормативтік құқықтық талаптарға сәйкес жасай алады. 

2) университет қызметкерлері арқылы жеке тұлға ретінде қайырымдылық жасауға 

тыйым салынады. 

3) университет пен басқа ұйым арасында коммерциялық қатынастар болған кезде 

ресми сыйлықтан басқа кез келген сыйлықты қабылдау орынсыз деп есептеледі. 

мұндай жағдайда, алушы сыйлықты сыпайы түрде қабылдамауы керек, бұл 

университеттің сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясатына қайшы келетінін 
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түсіндіреді. қызметкерді басқаларға емес, белгілі бір компанияға қызмет 

көрсетуге ынталандыру ретінде қызмет етуі немесе қабылдауы мүмкін кез-

келген затты (қызметті) сыйға тарту мүдделер қақтығысына немесе сатып алу 

саясатына қайшы келуі мүмкін. мұны пара деп санауға да болады. 

4) егер коммерциялық қатынастар сыйлықтарды ұсыну мен қабылдауды қамтыса, 

оларды қабылдау мен пайдалану сыйлықтар немесе қосымша қызметтер бар кез 

келген коммерциялық келісім жасалғанға дейін айқындалуы қажет. 

5) университет қызметкерлеріне кейде қонақжайлылық ұсынылады (мысалы, 

тамақ пен сусындар), олардың жұмысына және университеттің өкілдігінде 

немесе істерін басқарудағы рөлінің бөлігі ретінде басқа да іс-шараларға 

байланысты. әдетте, қызметкерлер үшін университеттің өзі осындай іс-

шараларда ұсынатын қарапайым қонақжайлылық ұсыныстарын қабылдауға 

болады. жұмысшылар экстравагантты қонақжайлылықты, тұрақты немесе жиі 

қонақжайлылықты немесе шешім қабылдау процесіне әсер етуге бағытталған 

кез-келген қонақжайлылықты қабылдамауы керек. 

 
10. Қорытынды ережелер 

1) университеттің құрылымдық бөлімшелерінің басшылары осы рәсімнің 

талаптарын өз қызметкерлеріне жеткізеді. 

2) университет осы рәсім бұзылды деп пайымдауға негізі бар университет 

қызметкерлері тікелей басшыларға немесе комплаенс қызметіне осы саясатты 

талаптар бөлігінде бұзған немесе бұзуға әлеуетті мүмкіндігі бар тұлғалар 

туралы, атап айтқанда: 

3) жұмыскерге сыйлықты пара ретінде ұсынса немесе ол сыйлық ұсынысын пара 

ретінде қабылдауға болады деп есептесе; 

4) егер қызметкер университеттің басқа қызметкерінің пара ретінде сыйлық 

(қызмет) алғанына куә болды деп санаса; 

5) егер қызметкер байқаусызда осы рәсімге немесе сыбайлас жемқорлыққа қарсы 

саясатқа қайшы келетін сыйлықты қабылдаса. 

6) сыйлық алу жағдайында күмән мен түсініксіздік болған жағдайда, нақты кеңес 

алу үшін өзіңіздің басшыңыздан немесе комплаенс қызметінің мамандарынан 

кеңес алу керек. 

7) университет басшылығы осы рәсімнің талаптарын сақтауға немесе 

университетке осы рәсімнің ықтимал немесе орын алған бұзушылықтары 

туралы хабарлауға байланысты бірде-бір қызметкер жауапкершілікке 

тартылмайтынына және университеттің бастамасы бойынша өзге де қолайсыз 

салдарларға тап болмайтынына кепілдік береді. 
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11. 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. 

12. 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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УВЕДОМЛЕНИЕ 

о получении подарка 

 кому     

(Должность, Ф.И.О.) 

  от   

(Ф.И.О., должность лица, сдавшего подарок) 

Извещаю о  
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получении   

(место и дата получения) 
подарка(ов) на   

(наименование мероприятия, конференции, 
 

служебной командировки, официальной встречи и т.д.) 

 

№ 

п/п 

Наименование подарка Характеристика подарка, 

его описание 

Количество 

предметов 

Стоимость (тенге), 

вид документа 1 

1     

2     

Итого     

 

Лицо, представившее 

уведомление    “  ”  20  г. 

 (подпись)  (ФИО)        

Лицо, принявшее уведомление    “  ”  20  г. 

 (подпись)  (ФИО)        

 

Регистрационный номер 

 

 от “  ”  20  г. 

                                       
1
 Заполняется при наличии документов, подтверждающих стоимость подарка. 
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13. 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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№ 

п/п 
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	cf75b943bd58774bf8bc7cc91ee1b4619e1687b927b0fe93e6759845dcad1338.pdf
	6f1543c04a809d50fadbde9bb223964d75f03571acae70a73ea36b27a3fed352.pdf
	cf75b943bd58774bf8bc7cc91ee1b4619e1687b927b0fe93e6759845dcad1338.pdf
	1. Жалпы ережелер
	2. Нормативтік сілтемелер
	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:
	4.   Белгілер мен қысқартулар
	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) университет басшылығы адалдық пен парасаттылық ережелеріне қайшы әрекет ету үшін қызметкердің мінез-құлқына әсер ету ниетімен университеттің сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл менеджменті жүйесінің іс-әрекеті саласында сыйлық немесе пайда ұсыну, с...
	2) университет басшылығы қызметкерлердің қандай сыйлықтар мен қызметтер қабылдауы мүмкін немесе қабылданбауы мүмкін екендігі туралы нақты шекараны белгілеуге міндеттенеді, бұл сыйлықтар мен пайдаларды қабылдауға қатысты сыбайлас жемқорлықтың ықтималды...
	3) университет қызметкерлерінің сіңірген еңбегі мен жетістіктерін ресми тану үшін университет басшылығы танудың әртүрлі нысандарын (грамота, алғыс хат, сыйлықақы және т.б.), ведомстволық және мемлекеттік наградаларды қолдануды ұсынады.
	4) университет қызметкеріне пара ұсыну сыбайлас жемқорлық оқиғасы болып табылады және сыбайлас жемқорлыққа әкелуі мүмкін, сондықтан университет қызметкерлері ешқашан пара алмауы керек.
	7. Сыйлықтар
	1) университет қызметкерінің іс-әрекет (әрекетсіздік) үшін сыйлықты немесе қызметті оның тиісті реттелген қызметінен басқа жолмен қабылдауы пара болып табылады.
	2) егер қызметкер өзіне сыйлық пара ретінде ұсынылды деп санаса немесе сыйлық ұсынысын пара ретінде қабылдауға болады деп санаса, ол сыйлық (қызмет) қабылдаудан бас тартып, ұсыныс жасаған адаммен барлық қарым-қатынасты тоқтатуы керек.
	3) Университет қызметкерлерінің қолма-қол ақша, чектер, барлық түрдегі ақша аударымдары, атаулы депозиттер, сыйлық төлем карталары, акциялар немесе өзге де бағалы қағаздар, бағалы металдардан жасалған бұйымдар, антикварлық бұйымдар, сән-салтанат затта...
	4) ымыралы жағдайларды болдырмаудың ең жақсы тәсілі – жемқор немесе әдепсіз деп қабылдануы мүмкін кез-келген акцияға немесе іс-әрекетке қатысудан бас тарту. Ашық процестер сыбайлас жемқорлық айыптарынан қорғаныс болып табылады, сондықтан университет б...
	5) университет қызметкерлері ұсынылатын сыйдың және (немесе) пайданың құндылығын, кезеңділігін және мақсатын, сондай-ақ қоғамдық қабылдау ауқымын және нақты жағдайға қатысты болуы мүмкін мүдделер қақтығысын ескеруі тиіс.
	6) алғыс белгісі немесе дәстүр ретінде сыйлықтар беруден бас тарту мүмкін болмаған жағдайда, университет қызметкерлер үшін жеке және заңды тұлғалардан, олардың қабылдануы осы рәсімнің және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл саясатының қандай да бір б...
	7) Егер құны екі айлық есептік көрсеткіш мөлшерінен аспайтын бір сыйлық қызметкердің өз қызметінің тиісті регламентінен ауытқуы үшін жеткіліксіз деп есептелсе, онда көптеген немесе жиынтық сыйлықтардың жалпы сомасы сыбайлас жемқорлық көрінісі болып са...
	8) егер қызметкер сыйлықтың нақты құнына сенімді болмаса, ол сыйлыққа екі айлық есептік көрсеткіш мөлшерінен асатын құн ретінде қарауы тиіс.
	9) кейде қызметкер байқаусызда осы рәсімге немесе сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясатқа қайшы келетін сыйлықты қабылдай алады (мысалы, егер сыйлық (қызмет) жасырын болса немесе оралған сыйлық алған кезде ашылмаса). Бұл жағдайда қызметкер тиісті мәлімдем...
	10) осы процедураның өлшемдері мен сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясаттың міндетті және нақты сақталуы үшін университеттің әр қызметкері осы процедуралық талаптар оның отбасы мүшелеріне және жақын туыстарына қатысты болады деп болжауы керек.
	8. Өкілдік шығыстар
	1) университет қызметкерлері іскерлік, әлеуметтік, мәдени немесе қоғамдық іс-шараларға қатыса алады, онда символдық сыйлықтарды тапсыру немесе алмасу әдеттегідей жүзеге асырылады. Егер университеттің ресми өкілдері атаулы құны екі айлық есептік көрсет...
	2) Егер оның бөлімшесінің басшысы өзгеше көрсетпесе, қызметкер символдық сыйлықтарды сақтай алады. Қабылданған сыйлықтар көрсету үшін қойылуы немесе алушы өз қалауы бойынша пайдалануы мүмкін.
	3) құны екі айлық есептік көрсеткіштен жоғары сыйлықтар символдық сыйлықтар болып табылмайды. Олар ресми сыйлықтар ретінде қарастырылуы керек және соған сәйкес басқарылуы керек.
	4) кез-келген ресми сыйлықтар:
	 университет басшылығына мәлімделуі тиіс;
	 университеттің меншігі ретінде есепке алынады және тиісті сақтау орнында болады;
	 университет басшылығының шешімдері негізінде басқару.
	5) Ресми сыйлықтар алған университет қызметкерлері сыйлықты алған (тапқан) күннен бастап 7 күнтізбелік күн ішінде 1-қосымшадағы нысанға сәйкес "сыйлықты алғаны туралы хабарламаны" толтыруға және оны Университеттің уәкілетті өкіліне тапсыруға міндетті.
	6) ресми сыйлықтың құны белгісіз болған немесе екі айлық есептік көрсеткіштің құнынан асып кеткен жағдайларда бөлімше басшысы комплаенс қызметімен кеңесуге міндетті. Мүмкін, сыртқы тараптар үшін құндылығы аз тақырып университет коллекциясы үшін маңызд...
	9. Қайырымдылық және басқа да артықшылықтар
	1) университетке заңды ақшалай қайырымдылық жасағысы келетін кез-келген сыртқы тарап мұны университеттің экономикалық қызметіне қатысты нормативтік құқықтық талаптарға сәйкес жасай алады.
	2) университет қызметкерлері арқылы жеке тұлға ретінде қайырымдылық жасауға тыйым салынады.
	3) университет пен басқа ұйым арасында коммерциялық қатынастар болған кезде ресми сыйлықтан басқа кез келген сыйлықты қабылдау орынсыз деп есептеледі. мұндай жағдайда, алушы сыйлықты сыпайы түрде қабылдамауы керек, бұл университеттің сыбайлас жемқорлы...
	4) егер коммерциялық қатынастар сыйлықтарды ұсыну мен қабылдауды қамтыса, оларды қабылдау мен пайдалану сыйлықтар немесе қосымша қызметтер бар кез келген коммерциялық келісім жасалғанға дейін айқындалуы қажет.
	5) университет қызметкерлеріне кейде қонақжайлылық ұсынылады (мысалы, тамақ пен сусындар), олардың жұмысына және университеттің өкілдігінде немесе істерін басқарудағы рөлінің бөлігі ретінде басқа да іс-шараларға байланысты. әдетте, қызметкерлер үшін у...
	10. Қорытынды ережелер
	1) университеттің құрылымдық бөлімшелерінің басшылары осы рәсімнің талаптарын өз қызметкерлеріне жеткізеді.
	2) университет осы рәсім бұзылды деп пайымдауға негізі бар университет қызметкерлері тікелей басшыларға немесе комплаенс қызметіне осы саясатты талаптар бөлігінде бұзған немесе бұзуға әлеуетті мүмкіндігі бар тұлғалар туралы, атап айтқанда:
	3) жұмыскерге сыйлықты пара ретінде ұсынса немесе ол сыйлық ұсынысын пара ретінде қабылдауға болады деп есептесе;
	4) егер қызметкер университеттің басқа қызметкерінің пара ретінде сыйлық (қызмет) алғанына куә болды деп санаса;
	5) егер қызметкер байқаусызда осы рәсімге немесе сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясатқа қайшы келетін сыйлықты қабылдаса.
	6) сыйлық алу жағдайында күмән мен түсініксіздік болған жағдайда, нақты кеңес алу үшін өзіңіздің басшыңыздан немесе комплаенс қызметінің мамандарынан кеңес алу керек.
	7) университет басшылығы осы рәсімнің талаптарын сақтауға немесе университетке осы рәсімнің ықтимал немесе орын алған бұзушылықтары туралы хабарлауға байланысты бірде-бір қызметкер жауапкершілікке тартылмайтынына және университеттің бастамасы бойынша ...
	11. 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 қа...
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