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Нұр-Сұлтан қаласы әкімдігінің «№ 1 қалалық емхана» ШЖҚ МКК 

 сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызметінің ережесі 

 

1. Жалпы ережелер 

 

         1.1. Қазақстан Республикасының 2015 жылғы 18 қарашадағы «Сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы» № 410-V ҚРЗ Заңындағы16-баптың 

талаптарына, Нұр-Сұлтан қаласы әкімдігінің «№ 1 қалалық емхана» ШЖҚ МКК 

директорының 2021 жылғы 29 наурыздағы № 89-Ӛ бұйрығына сәйкес Нұр-Сұлтан 

қаласы әкімдігінің «№ 1 қалалық емхана» ШЖҚ МКК-де құрылымдық 

бӛлімшелерінің қызметкерлері санынан сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-

қызметі құрылды.  
 

2. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызметінің атқаратын қызметі 

2.1. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызметке мынадай 

функцияларды жүктеледі:  

1) сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл және сыбайлас жемқорлыққа 

қарсы мәдениетті қалыптастыру мәселелері бойынша түсіндіру іс-

шараларын жүргізу; 

2) мүдделер қақтығысын анықтау, мониторингтеу және реттеу бойынша 

шаралар қабылдау; 

3) корпоративтік әдеп құныдылықтарын дамыту; 

4) Емхана жұмыскерлерінің сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнаманы, 

сондай-ақ корпоративтік Әдеп кодексін (болған кезде) сақтауын бақылау; 

5) «Сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау жүргізудің үлгілік 

қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет істері 

және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі Тӛрағасының 2016 жылғы 

19 қазандағы №12 бұйрығына сәйкес азаматтық және бизнес-қоғамдастық 

институттарының ӛкілдерін тарта отырып, сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне 

ішкі талдау жүргізу; 

6) сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне жүргізілген ішкі талдау нәтижелері 

туралы ақпаратты жария ашуды қамтамасыз ету; 

7) сыбайлас жемқорлық фактілері туралы ӛтініштер (шағымдар) негізінде 

қызметтік тексерулер жүргізу және/немесе оларға қатысу; 

8) Емхананың қызметіндегі сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін тӛмендету 

жӛніндегі жұмысты үйлестіру; 

9) Емхананың қызметіндегі сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне сыртқы 

талдау жүргізу кезінде сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жӛніндегі уәкілетті 

органға жәрдем кӛрсету; 



10) сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнамадағы, сыбайлас жемқорлыққа 

байланысты істер бойынша сот практикасындағы ӛзгерістерді мониторингтеу және 

талдау. 

2. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызметінің  

құқықтары мен міндеттері 

 

3.1.Құқықтары: 

1) Емхананың ішкі құжаттарымен регламенттелген, бекітілген рәсімдер 

шеңберінде Емхананың құрылымдық бӛлімшелерінен ақпарат пен материалдарды, 

оның ішінде коммерциялық және қызметтік құпияны құрайтын ақпарат пен 

материалдарды сұрата және ала алады; 

 3.2. Міндеттері: 

 1) олардың құзыретіне жататын мәселелерді Емхана басшысының немесе 

сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызмет есеп беретін ӛзге тұлғаның 

(органның) қарауына шығаруға бастамашылық жасай алады ; 

2) ықтимал сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар немесе Қазақстан 

Республикасының сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы заңнамасын 

бұзушылықтар туралы келіп түскен хабарламалар бойынша қызметтік тексерулер 

жүргізуге бастамашылық жасай алады;  

3) олардың құзыретіне жататын мәселелер бойынша мәжілістер 

ұйымдастыра және ӛткізе алады;   

4)  Емхана және оның үлестес тұлғалары туралы ақпараттың, сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызмет функцияларын жүзеге асыру кезеңінде 

белгілі болған инсайдерлік ақпараттың құпиялылығын сақтауға міндетті;   

5) сыбайлас жемқорлықтың, корпоративтік Әдеп кодексін және сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы комплаенс мәселелері бойынша ӛзге де ішкі саясаттар мен 

рәсімдерді бұзудың болжамды немесе нақты фактілері бойынша сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызметіне жүгінген адамдардың құпиялылығын 

қамтамасыз етуге міндетті;  

6) сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл саласындағы заңнаманы бұзудың 

болуына немесе ықтимал мүмкіндігіне байланысты кез келген жағдайлар туралы 

Емхананың басшысын және/немесе сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-

қызмет есеп беретін ӛзге де адамды (органды) уақтылы хабардар етуге міндетті;   

7)  Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмейтін ӛзге де 

әрекеттерді жүзеге асыра алады.  

3.3. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызметі ұйым жұмыскерлерін 

жұмысқа қабылданған сәттен бастап басқа лауазымға тағайындалған кезде, сондай-

ақ біліктілігін арттырған кезде (жылына, кемінде, 1 рет) сыбайлас жемқорлыққа 

қарсы заңнама талаптарына жүйелі оқытуды қамтамасыз етуі керек. 

Оқыту нысандарын ӛткізу әдістерін (дәрістер, семинарлар, тренингтер) 

сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызмет дербес айқындайды.  

3.4. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызметтерге әдістемелік және 

ақпараттық қолдауды сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жӛніндегі уәкілетті 

орган мен оның аумақтық бӛлімшелері кӛрсетеді. 

 


