
ШЖҚ «ҚАЛАЛЫҚ БАЛАЛАР СТОМАТОЛОГИЯЛЫҚ 

ЕМХАНАСЫ» МКК ІСКЕРЛІК ӘДЕП КОДЕКСІ  

  

1. Кодекстің мақсаты 

1.1. Осы іскерлік әдеп Кодексі (одан әрі – Кодекс) Қазақстан Республикасы заңнамасының 

ережелеріне сай құрастырылды және іскерлік әдептің негізін қалаушы құндылықтар мен 

қағидаларды белгілейді.  

1.2. Іскерлік әдеп Кодексі ШЖҚ «Қалалық балалар стоматологиялық емханасы» МКК 

дамыту үшін басқару және Қазақстан Республикасы заңнамасының нормалары мен 

әдептілік нормаларын дәл қолдану негізінде мүдделі тұлғалармен тиімді өзара әрекеттесу 

құралы болып табылады.  

1.3. Кодекстің сенімді беделге қол жеткізу бойынша маңызды құрамдас бөлігі – сенімділік 

ортасын қалыптастыру және бірыңғай стратегияны жүзеге асыру. Емхана осы мақсаттарда 

емханада жұмыс жасағысы және жетістікке жеткісі келетін жоғары кәсіби және жауапты 

қызметкерлерді, Емхананың корпоративтік ережелері мен рухының негізгі қағидалары 

жақын және түсінікті, корпоративтік құндылықтарға, салт-дәстүрлерге, қалыптасқан өзара 

қарым-қатынастар нақышына ортақтастық ахуалын құруға қабілетті қызметкерлерді 

бекіту мен тарту саясатын жүргізеді. Тілдесудің міндетті іскерлік нақышы мен 

қызметкерлердің сыртқы келбеті Емхананың бет-бейнесін және іскерлік беделін қолдауға 

септігін тигізеді. 

1.4. Емхананың Жарғысымен және басқа ішкі құжаттарымен айқындалған стратегиялық 

мақсаттар мен міндеттерді іске асыруға қажетті корпоративтік басқарудың, кәсіптік және 

іскерлік әдептіліктің жоғары деңгейін қамтамасыз ету осы Кодекстің мақсаты болып 

табылады.  

 2. Кодексте пайдаланылатын ұғымдар мен терминдер: 

2.1. Іскерлік әдеп – Емхананың корпоративтік қатынастарының барлық қатысушылары өз 

қызметінде басшылыққа алатын іскерлік тілдесудің әдептілік қағидалары мен 

нормаларының жиынтығы; 

2.2. Мүдделі тұлға – заңнамамен және Жарғымен қарастырылған құқықтарын іске асыру 

Компанияның қызметімен байланысты тұлға; 

2.3. Мүдделер жанжалы – Емхананың корпоративтік қатынастарына қатысушының жеке 

қызығушылығының лауазымды міндеттерді риясыз орындауға ықпал ететін немесе ықпал 

етуі мүмкін жағдай; 

2.4. Корпоративтік мәдениет – Емхана үшін ерекше құндылықтар, қағидалар, мінез-құлық 

пен қатынас нормалары; 



2.5. Қызметкер – Емханамен еңбек қатынастарында тұратын және еңбек шарты бойынша 

тікелей жұмыс атқаратын тұлға; 

2.6.  Корпоративтік қатынастар қатысушысы – Емхананың лауазымды тұлғалары, 

қызметкерлері, мүдделі тұлғалары. 

 3. Іскерлік әдеп құндылықтары мен қағидалары 

3.1. Емхана қызметкерлерінің парасаттылығы, сенімділігі мен кәсібилігі, олардың 

еңбегінің тиімділігі, өзара көмегі, тұтастай алғанда, бір-бірін, мүдделі тұлғаларды және 

қоғамды сыйлаушылық Емхананың қызметі қалыптасатын негіз қалаушы құндылықтар 

болып табылады. 

Әр қызметкер жоғарғы үлгілерге және жалпы адамзаттық құндылықтарға сай мінез-

құлықты ұстанған жағдайда жұмыстың оң нәтижелерін қамтамасыз ету мүмкін.  

3.2. Емхана іскерлік әдептің келесі қағидаларын басшылыққа алады: 

- шыншылдық; 

- өзара сыйластық; 

- сенім; 

- әділдік; 

- адалдық; 

- ашықтылық; 

- жауапкершілік. 

3.3. Емхана өз жұмысын жүзеге асыруда: 

3.3.1. Қазақстан Республикасының, мемлекеттік органдар заңнамасының, Емхана 

қызметіне қатысты басқа құжаттардың нормаларын сақтайды; 

3.3.2.  Адам құқықтарын сақтаауды және сыйлауды қамтамасыз етеді; 

3.3.3. Әділ және адал әрекет етеді, пара алмайды және осы тәрізді теріс іскерлік 

тәжірибеден және сыйлықтар беру және алу дағдысынан бойын аулақ салады; 

3.3.4. Әдептілік қағидаларын сыйлау және сақтау арқылы лауазымды тұлғалар мен 

қызметкерлерге әділ қарайды; 

3.3.5. Мүдделі тұлғалармен барлық қаарым-қатынастарының өзара тиімді болуына 

ұмтылады; 



3.3.6. Қоршаған ортаны күтіп ұстайды. 

 4. Лауазымды тұлғалар мен қызметкерлер 

4.1. Лауазымды тұлғалар мен қызметкерлер кәсіби функцияларын жанжалдасулардан 

аулақ жүру арқылы Емхананың мүдделері аясында тиісті қамқор мен абайлау тұрғысынан 

адал және саналы орындауды өз міндетіне алады. 

4.2. Өз мойнына алған міндеттемелер үшін жауапкершілік мәртебесі мен лауазымына 

қарамастан, барлық лауазымды тұлғалар мен қызметкерлерге бірдей дәрежеде қатысты.  

4.3. Емхананың лауазымды тұлғалары Емхананың стратегиялық мақсаттарына қол жеткізу 

үшін іскерлік әдептің негізін қалаушы құндылықтар мен қағидаларды ескере отырып, 

іскерлік шешімдер қабылдайды және олардың алдына қойылған міндеттерді іске асыруға 

толық жауапты болады. 

4.4. Емхананың лауазымды тұлғалары мен қызметкерлері жоғары кәсіби жұмыс үшін 

барлық күш-жігерін жұмсауы керек, Емхананың мүлкіне ықыласпен қарауы, оны ұтымды 

және тиімді пайдалануы қажет.  

4.5. Емхананың лауазымды тұлғалары мен қызметкерлері жұмысқа деген қатынасымен 

және мінез-құлқымен ұжымдағы тұрақты және жағымды жағдайды қалыптастыруға 

атсалысуы керек.  

4.6. Әр қызметкер мен лауазымды тұлғалар лауазымды міндеттерін орындау барысында 

жеке қатынастарын немесе жеке пайдасын емес, Емхананың мүдделерін басшылыққа 

алуы тиіс. Емхананың қорларын лауазымды тұлғаның немесе қызметкердің, сонымен 

бірге олардың достары мен туыстарының жеке пайда табуын қолдау үшін пайдалануға 

тыйым салынады. Достармен немесе тумалармен іскерлік қатынастарға түсуге тыйым 

салынады.  

4.7. Лауазымды тұлғалар мен қызметкерлердің кез-келген нақты немесе солай 

қабылданатын мүдделер жанжалынан аулақ болғаны және өзіне (немесе өзімен 

байланысты мүдделерге) де, басққаларға да қатысты нақты немесе солай қабылданатын 

мүдделер жанжалы пайда болуы мүмкін жағдайларға жол бермегені жөн. 

4.8. Емханаға жұмысқа қабылдау кезінде қандай да бір белгілер бойынша ешқандай 

кемсітушілікке жол берілмейді. Мамандарды таңдау мен жоғарылату кәсіптік қабілеттер, 

білімдер мен дағдылар негізінде ғана жүзеге асырылады.  

4.9. Емхана Компанияның ішкі құжаттарына сәйкес өздігінен білім алуға және кәсіби 

дамуға ұмтылатын қызметкерлерді лайықты бағалай отырып, барлық деңгейдегі 

қызметкерлердің біліктілігін көтеру үшін бірлей жағдайлар жасайды. 

4.10. Емханада барлығына бірдей мүмкіндіктерді міндетті қамтамасыз ету арқылы заңды 

негізден басқасында кейбір лауазымды тұлғалар мен қызметкерлерге қандай да бір 

артықшылықтар мен жеңілдіктер берілмейді. 



4.11. Емхана қызметкерлері өз қызметін жүзеге асыруда әдептіліктің, мораль мен мінез-

құлықтың жалпыға бірддей нормаларын басшылыққа алуы қажет.  

4.12. Емхананың лауазымды тұлғалары қабылдайтын шешімдер ашықтылық пен пара-

парлық қағидаларына негізделуі тиіс. Лауазымды тұлғалар Компанияның ішкі 

құжаттарын есепке ала отырып, құпиялылық нормаларын бұзбай, шынайы ақпаратты бір-

біріне дер кезінде ұсынады.  

4.13. Лауазымды тұлғалар Емханамен немесе басқа мәселелермен байланысты 

келісімдерде, шарттарда, жобаларда кез-келген коммерциялық немесе басқа мүдделілік 

туралы (тікелей немесе жанама) ішкі құжаттармен қарастырылған ретте Емхананың 

Директорлар кеңесіне шұғыл хабарлауға міндетті.  

4.14. Лауазымды тұлғалар басқа ұйымдарда жұмысты орындау және/немесе лауазымды 

атқару туралы, тұрақты (негізгі) жұмыс орнын (қызметін, кәсіпкерлік қызметін және т.б.) 

өзгерту жөнінде белгіленген тәртіпте Емхана басшылығын құлақдар етуі тиіс.  

4.15. Лауазымды тұлғалар шешілімінде мүдделілік бар мәселелер бойынша Емхана 

басшылығына уақытында хабарлауы қажет және талқылау мен дауыс беруге қатыспауы 

керек.  

4.16. Емхананың лауазымды тұлғалары мен қызметкерлері келесілерді қабылдауға 

құқылысыз: 

- өзінің функциялық міндеттемелерін орындағаны үшін тиісті функцияларды 

орындамайтын ұйымдар мен жеке тұлғалардан ақша, қызметтер және басқа түрлерде 

сыйақы алу; 

- өзінің функцияларын орындаумен байланысты не болмаса хаттамалық және ресми іс-

шаралар өткізу кезінде жалпыға бірдей қабылданған сыпайылық пен қонақжайлық 

нормаларына сәйкес символикалық көңіл бөлу мен кәдесыйлардан басқа жұмыс бойынша 

тәуелді тұлғалардан сыйақылар және қызметтер. 

4.17. Компания қызметкерлері коммерциялық, қызметтік және заңмен қорғалатын басқа 

құпияны жарияламауға, сонымен бірге қауіпсіздік тәртібімен байланысты ережелер мен 

рәсімдерді сақтауға міндеттеледі.  

4.18. Емхананың лауазымды тұлғалары мен қызметкерлері міндетті: 

- шыққан тегіне, әлеуметтік, лауазымдық және мүліктік жағдайына, жынысына, нәсіліне, 

дінге деген қатысына, ұстанымдарына, мекенжайына немесе кез-келген басқа мән-

жайларға қарамастан адам мен азаматтың ар-намысын құрметтеуге; 

- Мемлекет нышандары – Елтаңбаны, Туды, Гимнді сыйлауға; 

- корпоративтік символикаға сыйластық танытуға; 



- жалпыға бірдей адамгершілік-әдептілік нормаларын сақтауға, мемлекеттік және басқа 

тілдерге, барлық халықтардың ұлт-дәстүрлері мен әдет-ғұрыптарына құрметпен қарауға; 

- киімнің корпоративтік үлгісін сақтауға және сыртқы келбетін күтінуге (белгілі бір киім 

үлгісін кию немесе киімнің іскерлік түрін таңдау); 

- еңбек және орындаушылық тәртібін сақтауға; 

- сыпайы, биязы, қайырымды және жайдары болуға; 

- немқұрайлылық пен дөрекілікке жол бермеуге; 

- егер ол толыққанды болмаса да атсалысуға алғыс айтуға; 

- басқаның пікіріне зейін қоюға; 

- сөз бен істің бірлігін сақтауға, уәделерді орындауға; 

- өз қателерін жасырмауға/мойындауға. 

4.19. Лауазымды тұлғалар мен қызметкерлер құқықтарының бұзылуына әкелетін кез-

келген жағдай Қазақстан Республикасы заңнамасының нормаларына және Емхананың 

ішкі құжаттарына сәйкес қарастырылуы керек. 

4.20. Кодекс ережелеріне қатысты мәселелер және/немесе жұмыс барысында пайда болған 

әдептілік сұрақтары және сыбайлас жемқорлық пен басқа құқыққа қарсы іс-әрекеттер 

туралы деректер бойынша Емхананың лауазымды тұлғалары мен қызметкерлері бас 

директорға жүгінуге құқылы. Бұл кезде олардың құқықтары осындай жүгіну кезінде 

қысымшылық жасалмауы тиіс.  

4.21. Орын алған жағдай Емхананың жұмыс орнында шешу кезінде тексерілген деректер 

мен шынайы ақпарат басшылыққа алынады.  

 5. Мемлекеттік органдармен және мекемелермен өзара қарым-қатынастар  

5.1. Емхана мемлекеттік органдармен және мекемелермен өзара қарым-қатынастарды 

тараптардың тәуелсіздігі негізінде Қазақстан Республикасы заңнамасының, Емхана 

Жарғысының және ішкі құжаттарының талаптарына сай жүзеге асырады. Емхана 

мемлекеттік органдардың шешімдеріне ықпал жасау әрекеттеріне жол бермейді.  

 6. Іскер серіктестермен өзара қарым-қатынастар 

6.1. Емхана іскер серіктестермен өзара пайда, шарт жағдайларына сәйкес өз 

міндеттемелеріне ашық және толық жауапкершілік қағидаларында өзара әрекеттеседі.  

6.2. Емхана іскер серіктестермен келісімшарт/шарт жағдайларын сақтайды және оларға 

қатысты өз міндеттемелерін орындайды. 



6.3. Емхана Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес ең төменгі бағаларды, ең 

үздік сапаны, тауарларды, жұмыстарды және қызметтерді жеткізудің жақсы реттерін 

ұсынатын және жақсы беделге ие тауарлар мен жұмыстарды және қызметтерді 

жеткізушілерді таңдайды.  

6.4. Емхана өз қызметінде іскер серіктестерге негізделмеген жеңілдіктер мен 

артықшылықтар ұсынылуына жол бермейді.  

7. Компания мен әлеумет 

7.1. Емхана өзінің қоғам алдындағы жауапкершілігін ұғынады.  

7.2. Емхана әлеуметтік елеулі сұрақтарды шешуге оң ықпал етуге ұмтылады.  

7.3.  Емхана әлеуметке қызмет етуге тырысады, білім мен білім беру және басқа 

әлеуметтік бағдарламалар деңгейін көтеруге бағыталған бағдарламаларды қолдайды.  

7.4. Емхана өзін қоғамдық ортаның ажырамас құрамы ретінде қарастырады, ол сонда 

жұмыс жасайды және сонымен сыйластық, сенім, шыншылдық пен әділділік 

қағидаларына негізделген берік қатынастар орнатуға ұмтылады. 

7.5. Емхана жаңа жұмыс орындарын ашуға және бекітілген жоспарларға сәйкес 

қызметкерлердің кәсіби білліктілігін көтеруге ұмтылады.  

7.6. Емхана қоғамдық қатынастарды жетілдіру, қоршаған ортаны жақсарту мен өмір 

қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсаттарында ұйымдармен (қоғамдық, үкіметтік емес және 

басқалармен) сындарлы қатынастар орнатуға тырысады. 

7.7. Емхана беделі күмәнді заңды және жеке тұлғалармен ынтымақтасудан бас тарту 

міндеттемесін мойнына алады.  

 8. Жауапкершілік 

8.1. Әр қызметкер өз мінез-құлқы аясында әдептілік нормаларын сақтауға жауап береді.  

8.2. Осы Кодекстің нормаларын сақтау Емхананың барлық лауазымдық тұлғалары мен 

қызметкерлері үшін міндетті болып табылады.  

8.3. Осы Кодекстің нормаларын бұзу белгіленген ретте тәртіптік жауапкершілікке әкеледі. 

 

 


