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«Допингке қарсы ұлттық орталық» республикалық мемлекеттік қазыналық кәсіпорынның 
2022 жылға арналған сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-шаралар жоспары 

 

№ Іс-шараның атауы Аяқтау нысаны Орындау мерзімі Жауапты 
орындаушылар 

1. 
2023 жылға арналған сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы іс-шаралар жоспарын 
әзірлеу және бекіту 

Жоспар 2022 жылғы қаңтар А. Тоқабаев  

2. 

2023 жылға арналған сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы іс-шаралар жоспарын 
және оның орындалуы туралы ақпаратты 
кәсіпорынның интернет-ресурсында 
орналастыру 

Интернет-ресурста 
орналастыру 

Жоспар бекітілгеннен 
кейін 2 жұмыс күні ішінде Т. Омарова 

3. 
Сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі 
талдау жүргізу және нәтижелері туралы 
Комитетке анықтама ұсыну 

Анықтама 
Жартыжылдық және 
жылдық қорытынды 

бойынша 

М. Бакашева, 
А. Тоқабаев 

4. 

Сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне 
жүргізілген ішкі талдаудың нәтижелерін 
және қабылданған шаралар туралы 
ақпаратты кәсіпорынның интернет-
ресурсында орналастыру 

Интернет-ресурста 
орналастыру 

Сыбайлас жемқорлық 
тәуекелдеріне ішкі талдау 

нәтижелері бойынша 
Т. Омарова 

5. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы бағытта 
мақалалар жариялау Басылым Жыл ішінде М. Бақашева, 

Т. Омарова 



6 

Қоғамда сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
көзқарасты қалыптастыру мақсатында 
мемлекеттік органдардың басшыларының, 
саяси партиялар мен қоғам белсенділердің 
қатысуымен  бүкіларалық ақпарат 
құралдарында ақпараттық-насихаттау 
жұмыстарын ұйымдастыру 

Комитет 
басшылығына 

ақпарат 

Жартыжылдық 
қорытынды бойынша М.Бақашева 

7. 

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы тақырыбы 
аясында семинарлар, дөңгелек столдар, 
брифингтер және басқа да шараларды 
ұйымдастыру және қатысу 

Семинарлар, 
дөңгелек столдар 

және тағы да басқа 
іс-шаралар 

Жартыжылдық 
қорытынды бойынша М.Бақашева 

8. 
Кәсіпорынның интернет-ресурсында 
сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-шаралар 
туралы арнайы бөлімнің жүмыс істеуі 

Интернет-ресурста 
арнайы бөлімді 

жүргізу  
Тұрақты М.Бақашева 

9. 

Қазақстан Республикасы Мәдениет және 
спорт Министрлігімен әзірленген сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы стандарттарын қатаң 
сақтау 

 Тұрақты 
Кәсіпорынның 

барлық 
қызметшілері 

10. 
Кәсіпорын қызметшілері мінез-құлқының 
сыбайлас жемқорлыққа қарсы стандартын 
өңдеу және бекіту 

Бұйрық 2023 жылғы қаңтар А. Тоқабаев 

11. 
Кәсіпорын қызметшілерінің мінез-
құлқының сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
стандартын интернет-ресурста орналастыру 

Интернет-ресурста 
орналастыру 

Стандартты бекітілгеннен 
кейін 2 жұмыс күні ішінде 

Т. Омарова 
 

12. 
Кәсіпорын директорының табысы мен мүлкі 
туралы ақпаратты кәсіпорынның интернет-
ресурсында жариялау 

Интернет-ресурста 
орналастыру 

2023 жылғы 31 наурызға 
дейін 

М. Бақашева, 
Т. Омарова 

13. 

Кәсіпорынға жұмысқа тұру барысында 
Қазақстан Республикасы Еңбек кодексінің 
талаптарына сәйкес соттылығы бар немесе 
жоқтығы туралы анықтаманы ұсынуды 
қатаң бақылау 

Жұмысқа қабылдау 
туралы бұйрықты 
әзірлеу барысында 

қадағалау 

Тұрақты У. Исимова 



14. 

Кәсіпорын қызметшілерінің біліктілік 
талаптарына сәйкес болуы, соттылығы бар 
немесе жоқтығы туралы анықтаманы 
уақытылы ұсынуын қадағалау 

Ақпарат Тұрақты У. Исимова 

15. 
Кадр қызметіне жауапты маманның 
біліктілігін арттыру мақсатында 
семинарларға қатысуын ықпал ету 

Семинарларға 
қатысу Жыл ішінде М. Бакашева 

16. 

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы шектеуді 
сақтамау жағдайына байланысты жұмысқа 
қабылдамау немесе жұмыстан босату 
туралы шешімдерді қабылдау 

Қызметтік хат Тұрақты М. Бакашева 

17. 
Мүдделер қайшылығы орын алу барысында 
Комитет басшылығына жедел ақпарат 
ұсыну 

Комитет 
басшылығына 

ақпарат 
Қажет жағдайда М. Бақашева 

18. 
Кәсіпорынға келіп түскен жеке және заңды 
тұлғалардың өтініштерін қарау мерзімдерін 
сақтау және оны бақылауға алу 

Анықтама Тоқсан сайын Барлық 
қызметшілер 

19. 
Мемлекеттік сатып алулар туралы 
заңнаманы бұзу фактілері бойынша 
Комитетке уақытылы ақпаратты ұсыну 

Ақпарат Тұрақты М. Бақашева 

20. 
Кәсіпорынның интернет-ресурсында 
мемлекеттік сатып алулар туралы бөлімнің 
жұмыс істеуі 

Интернет-ресурста 
арнайы бөлім құру Тұрақты М. Бақашева, 

Е. Кәрімбай 

21. 
2023 жылға бекітілген мемлекеттік сатып 
алулар жоспарын кәсіпорынның интернет-
ресурсында орналастыру 

Интернет-ресурста 
орналастыру 2023 жылғы қаңтар М. Бақашева, 

Т. Омарова 

 


