
«Әбілқас Сағынов атындағы Қарағанды техникалық университеті» КеАҚ 2022-2023 оқу жылына  

арналған сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жоспары  

 

№ Іс-шараның атауы Күтілетін нәтиже 
Орындау 

мерзімі 
Жауапты 

1.  Университеттегі мүдделер қақтығысын анықтау және 

реттеу саясатын әзірлеу және бекіту 

Жеке мүдделер мен байланыстардың 

әсерінен басқарушылық және қаржылық-

экономикалық шешімдер қабылдау 

тәуекелдерін азайту, нақты және ықтимал 

мүдделер қақтығыстарын басқарудың 

бірыңғай жүйесін құру 

Мамыр 

2022 ж. 

Комплаенс-

офицер 

2.  Университетте сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясатты 

әзірлеу және бекіту 

Функционалдық міндеттерді жүзеге асыру 

кезінде Университеттің әкімшілігінің, 

профессорлық-оқытушылық құрамы мен 

қызметкерлерінің сыбайлас жемқорлыққа 

қарсы тұрақты мінез-құлқын және 

жауапкершілігін қалыптастыру. 

Университет қызметінің тиімділігін 

арттыру 

Маусым 

2022 ж. 

Комплаенс-

офицер 

3.  Университет қызметкерлері үшін сыбайлас жемқорлыққа 

қарсы іс-қимыл жөніндегі нұсқаулықты әзірлеу және бекіту 

Сыбайлас жемқорлық көріністерін дер 

кезінде анықтау және олардың жағымсыз 

салдарының алдын алу 

Маусым 

2022 ж. 

Комплаенс-

офицер 

4.  Барлық қызметкерлерді сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-

қимыл жөніндегі нұсқаулықпен таныстыру 

Сыбайлас жемқорлықтың алдын алуға 

бағытталған шараларды күшейту 

Маусым 

2022 ж. 

Комплаенс-

офицер 
5.  Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы заңнама 

талаптарын сақтау мәселелері бойынша университет 

қызметкерлері үшін түсіндіру және оқыту іс - шараларын 

өткізу 

Университет қызметкерлерінде 

парасаттылық, сыбайлас жемқорлыққа 

мүлдем төзбеушілікті қалыптастыру, әдеп 

қағидаларын сақтау және мүдделер 

қақтығысын болдырмау 

Ай сайын Комплаенс-

офицер 

6.  «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет негіздері» 

міндетті пәндер тізбесіне енгізу 

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл 

мәселелері бойынша жастардың құқықтық 

сауаттылығын арттыру 

Қыркүйек 

2022 ж 

Академиялық 

мәселелер 

жөніндегі 

проректор 
7.  Құқықтық сана деңгейін арттыруға бағытталған сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы сипаттағы тақырыптарды 

бағдарламаларға енгізу 

Құқықтық сана деңгейін арттыру  Қыркүйек 

2022 ж 

Академиялық 

мәселелер 

жөніндегі 

проректор 



№ Іс-шараның атауы Күтілетін нәтиже 
Орындау 

мерзімі 
Жауапты 

8.  Сыбайлас жемқорлыққа қарсы тақырып бойынша 

оқулықтар мен оқу құралдарын әзірлеу 

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл 

мәселелері бойынша жастардың құқықтық 

сауаттылығын арттыру 

Бір жылдың 

ішінде 

Академиялық 

мәселелер 

жөніндегі 

проректор 
9.  «Саналы ұрпақ» ерікті студенттік клубының жұмысын 

жандандыру және оның құрамына жаңа мүшелерді 

қабылдау 

Жастардың сыбайлас жемқорлық 

көріністеріне қарсы күрестегі белсенді 

ұстанымы 

Қыркүйек 

2022 ж 

«ҚХА және ӘГП» 

кафедрасының 

меңгерушісі 
10.  ISO 37001 стандартына немесе ҚР СТ 3049 - 2017 

сәйкестігін растау 

Адалдыққа, ашықтыққа, ашықтық пен 

келісімге негізделген корпоративтік 

мәдениетті қалыптастыру 

Қазан  

2022 ж. 

Комплаенс-

офицер 

11.  Университет қызметіне ІЅО 37001:16 «Сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы іс-қимыл менеджменті жүйесі» 

халықаралық сыбайлас жемқорлыққа қарсы стандартты 

енгізу бойынша жұмыс жүргізу 

Сыбайлас жемқорлықтың алдын алу, оны 

анықтау және оған қатысты шаралар 

қабылдау мақсатында әзірленген қолайлы 

және мөлшерлес шараларды енгізу 

Қазан  

2022 ж. 

Комплаенс-

офицер 

12.  Қызметкерлердің 20% -ын ISO 37001:16 «Сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы іс-қимыл менеджменті жүйесі» 

стандартына оқыту 

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті 

қалыптастыру, сыртқы және ішкі 

факторларды ескере отырып, сыбайлас 

жемқорлық тәуекелдерін анықтай білу, 

анықталған сыбайлас жемқорлық 

тәуекелдерін бағалау және басымдық беру 

Қараша  

2022 ж. 

Комплаенс-

офицер 

13.  «Парасаттылық сағаты» акциясы шеңберінде бейне-

дәрістер түсіруді ұйымдастыру, оларды кейіннен 

әлеуметтік желілерде тарату 

Білім алушыларда академиялық 

парасаттылықты қалыптастыру 

Тоқсан 

сайын 

«ҚХА және ӘГП» 

кафедрасының 

меңгерушісі 
14.  ЖОО студенттері мен магистранттары арасында қоғамда 

сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыру 

саласында жобалар конкурсын өткізу 

Жастар арасында сыбайлас жемқорлыққа 

қарсы мәдениетті қалыптастыру 

IІІ тоқсан  

2022 ж. 

Жастар саясаты 

департаменті 

15.  Сыбайлас жемқорлыққа қарсы тақырыптағы әлеуметтік 

желілердегі әлеуметтік ролик, үздік тик ток конкурсын 

өткізу 

Заманауи қарым-қатынас құралдарын 

қолдана отырып, жастарды сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы іс-қимылға тарту 

IV тоқсан  

2022 ж. 

Жастар саясаты 

департаменті, 

 

«Жас Орда» ЖҚ  
16.  9 желтоқсан – Халықаралық сыбайлас жемқорлыққа қарсы 

күрес күніне арналған флэш-моб өткізу 

Сыбайлас жемқорлық көріністері 

проблемасына жастардың назарын аудару 

9 желтоқсан  

2022 ж. 

«Жас Орда» ЖҚ  

17.  Сыбайлас жемқорлыққа қарсы тақырыпта үздік эссе, 

әңгіме, өлеңге конкурстар өткізу 

Жастар арасында сыбайлас жемқорлыққа 

қарсы мәдениетті қалыптастыру 

I тоқсан  

2023 ж. 

Тәрбие жұмысы 

жөніндегі 

проректор  



№ Іс-шараның атауы Күтілетін нәтиже 
Орындау 

мерзімі 
Жауапты 

18.  2022-2023 оқу жылының күзгі және көктемгі 

семестрлерінің қорытындылары бойынша сыбайлас 

жемқорлықты қабылдау мәселелері бойынша студенттерге 

жасырын сауалнама жүргізу  

Университет қызметінде сыбайлас 

жемқорлық тәуекелдерін анықтау және 

жолын кесу 

Қаңтар, 

мамыр  

2023 ж. 

Комплаенс-

офицер  

19.  Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мониторингті және 

сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау жүргізу 

Университет қызметінде сыбайлас 

жемқорлық тәуекелдерін анықтау және 

жолын кесу 

I тоқсан  

2023 ж. 

Комплаенс-

офицер  

20.  Әлеуметтік желілерде және университет теледидарында 

сыбайлас жемқорлыққа қарсы бейне және аудиороликтерді 

әзірлеу және көрсету (сондай-ақ ұлы адамдардың әңгімелерімен 

минуттық бейнероликтерді түсіруді ұйымдастыру) 

Заманауи мүмкіндіктер арқылы 

азаматтардың санасына әсер ету 

Тұрақты 

негізде 

Тәрбие жұмысы 

жөніндегі 

проректор,  

 

 ЦУДД директоры 

 
21.  Студенттік ортада сыбайлас жемқорлық көріністерінің 

алдын алуға арналған тақырыптық кураторлық сағаттар 

өткізу 

Жастар арасында сыбайлас жемқорлыққа 

қарсы мәдениетті қалыптастыру 

Бір жылдың 

ішінде 

Кураторлар 

кеңесінің 

төрағасы 
22.  Парасаттылықты қалыптастыруға бағытталған іс-

шараларды «Парасат жолы» орталығының базасында 

өткізу 

Көрнекті тарихи және қазіргі заманғы 

қайраткерлердің мысалында жастарға адал 

және сатылмайтын жұмыс арқылы 

жетістікке жетуге болатындығын көрсету 

Бір жылдың 

ішінде 

Тәрбие жұмысы 

жөніндегі 

проректор, 
 

«ҚХА және ӘГП» 

кафедрасының 

меңгерушісі 
23.  Құқық қорғау органдарының, прокуратураның, ҚР 

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің және 

т. б. өкілдерін шақыра отырып, ПОҚ және білім алушылар 

арасында сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл бойынша 

қонақ тренингтерін, семинарлар мен дөңгелек үстелдер 

өткізу 

Жастардың құқықтық сауаттылығын 

арттыруға және сыбайлас жемқорлыққа 

қарсы мәдениетті қалыптастыруға ықпал 

ететін жоғары білікті сарапшылар тобымен 

жастардың өзара іс-қимылы 

Бір жылдың 

ішінде 

Тәрбие жұмысы 

жөніндегі 

проректор, 
 

«ҚХА және ӘГП» 

кафедрасының 

меңгерушісі 
24.  Университет сайтында ашық ақпарат орналастыру: 

- жатақханалардағы орын саны бойынша; 

- бос гранттардың болуы, оларды бөлу және шешімдер 

бойынша; 

- сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар туралы 

хабарламалар беру тәсілдері туралы; 

Ақпараттық ашықтық қағидатын сақтау Тұрақты 

негізде 

СБ басшысы 

 

Комплаенс-

офицер 



№ Іс-шараның атауы Күтілетін нәтиже 
Орындау 

мерзімі 
Жауапты 

- білім алушылар мен ПОҚ арасында сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы сананы қалыптастыру бойынша 

 
25.  Бағаны көтеру, тауарлар мен қызметтерді сатып алу мен 

қабылдаудың орындылығы тұрғысынан мемлекеттік сатып 

алуға мониторинг жүргізу 

МСжЖБ қызметінің сыбайлас жемқорлық 

қатерін анықтау. Университет қызметінің 

тиімділігін арттыру 

Тұрақты 

негізде 

Атқарушы 

директор 

26.  Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл бойынша осы 

жоспардың орындалуы туралы есеп дайындау 

Жоспардың орындалуы туралы есеп Маусым 

2023 ж. 

Комплаенс-

офицер 
 


