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Осы «Мемлекеттік техникалық қызмет» акционерлік қоғамының сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы стандарты (бұдан әрі – Стандарт) «Сыбайлас жемқорлыққа 

қарсы іс-қимыл туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 10-бабына, Қазақстан 

Республикасының Мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-

қимыл агенттігі әзірлеген Сыбайлас жемқорлыққа қарсы стандарттарды әзірлеу 

жөніндегі әдістемелік ұсынымдарға, сондай-ақ «Мемлекеттік техникалық қызмет» 

акционерлік қоғамының сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл саясатына сәйкес 

әзірленді және «Мемлекеттік техникалық қызмет» акционерлік қоғамының 

қызметінде сыбайлас жемқорлықтың алдын алуға бағытталған ұсынымдар мен 

талаптар жүйесін білдіреді.  

1. Қоғамдық қатынастар саласының атауы: 

Ақпараттық технологиялар және ақпараттық жүйелер, атап айтқанда 

ақпараттандыру мен ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету салаларында.  

2. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы стандартты әзірлеушінің атауы:  

«Мемлекеттік техникалық қызмет» акционерлік қоғамы  (бұдан әрі – Қоғам). 

3. Қоғамда жұмыс істейтін жұмыскерлердің мінез-құлық (әрекет ету) 

қағидалары: 

3.1 Сыбайлас жемқорлыққа қарсы стандартта қозғалатын салада жеке 

және заңды тұлғалардың құқықтары мен заңды мүдделерін іске асыру кезінде: 

1) Жеке және заңды тұлғалар құқықтарының, еркіндігі мен заңды 

мүдделерінің сақталуын және қорғалуын қамтамасыз ету, олардың өтініштерін 

уақытында қарап, олар бойынша қажет шараларды қабылдау; 

2)  қызметтерді көрсету және өзге де азаматтық-құқықтық мәмілелерді 

жүзеге асыру барысында көзделмеген құжаттарды талап етуге жол бермеу, сонымен 

қатар бюрократиядан бас тарту; 

3) ешқандай материалдық игіліктер, қызметтер және өзінің лауазымдық 

міндеттерін орындауға байланысты өзге де басымдықтар қабылдамау; 

4) жеке және заңды тұлғалардың құқықтары мен заңды мүдделерін 

қозғайтын шешімдерді қабылдаудың ашықтығын қамтамасыз ету; 

5) сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылға, сыбайлас жемқорлық құқық 

бұзушылықтарды ашуға белсенді қатысу.  

3.2 Өзінің құзыреті шеңберінде басқарушылық және өзге де шешімдерді 

дайындау мен қабылдау кезінде: 

1) мүдделер қақтығысын болдырмау, туындаған кезде оны жою бойынша 

шаралар қабылдау;  
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2) жеке мәселелерді шешкен кезде ұйымдар мен өзге тұлғалардың 

қызметіне ықпал ету үшін қызметтік жағдайын пайдаланбау; 

3) өкілеттіктерді берілген құқықтар шегінде және лауазымдық 

нұсқаулықтарға сәйкес жүзеге асыру; 

4) қызметтік міндеттерді атқару кезінде мүдделер қақтығысының, жеке 

мүдделіліктің орын алу фактілері жөніндегі ақпаратты тікелей басшыға және 

комплаенс-офицерге жеткізу; 

5) тікелей басшы мүдделер қақтығысына тартылған жағдайда, жоғары 

тұрған басшылық пен комплаенс-офицерге жүгіну; 

6) шешімдерді дайындау мен қабылдау кезінде жеке және заңды тұлғаларға 

заңсыз артықшылық танытпау; 

7) меритократия қағидаттарының сақталуын қамтамасыз ету, кадрларды 

туыстық, жерлестік пен жеке берілгендік белгілері бойынша іріктеу мен 

орналастыру жағдайларына жол бермеу, заңда көзделмеген артықшылықтар бермеу; 

8) жұмыс тәжірибесі мен атқаратын лауазымдарын ескере отырып, 

қарамағындағы жұмыскерлер арасында еңбек жүктемесін тең бөлу; 

9) қызметтік емес немесе жеке тапсырмаларды орындау үшін 

қарамағындағы жұмыскерлерді тартуға жол бермеу.  

3.3 локальдық актілердің жобаларын, Қазақстан Республикасының 

нормативтік құқықтық актілеріне өзгерістер мен толықтырулар енгізу 

жөніндегі ұсыныстарды дайындау кезінде: 

1) локальдық актілердің жобаларын, нормативтік құқықтық актілерге 

өзгерістер мен толықтырулар енгізу жөніндегі ұсыныстарды дайындау кезінде 

«Құқықтық актілер туралы» Қазақстан Республикасы Заңының нормаларын қатаң 

түрде сақтау; 

2) мыналарға: ішкі құжаттарда құқықтық реттеудің болмауына; бірдей 

немесе байланысты құқықтық қатынастарды реттейтін құқықтық және локальдық 

актілердің арасындағы айырмашылықтар мен қайшылықтарға; жеткілікті дәл 

сипатталмаған, анық емес немесе екі түрлі мағынадағы терминдердің, ұғымдардың, 

сөз тіркестерінің немесе тұжырымдамалардың пайдаланылуына; өзі немесе үшінші 

тұлғалар үшін пайда алу мақсатында, сондай-ақ жұмыскерлердің сыбайлас 

жемқорлық және өзге де құқыққа қайшы сипаттағы әрекеттер жасауына 

алғышарттар туғызатын локальдық актілердің қабылдануына жол бермеу. 

3.4 Тыныс-тіршілік саласының ерекшелігіне байланысты туындайтын 

өзге қарым-қатынастар кезінде: 

1) сыбайлас жемқорлық көріністеріне жол бермеу; 
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2) басқа тұлғаларды сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтарды жасауға 

итермелемеу; 

3) жұртшылықпен (БАҚ, азаматтық қоғам институттары) өзара іс-қимыл кезінде 

таратылуы шектелген қызметтік ақпаратты, коммерциялық құпияны және өзге де 

конфиденциалды мәліметтерді жария етпеу туралы талаптарды сақтау. 

4. Өзге талаптар: 

1) егер Қоғамның жұмыскері сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық 

туралы ақпаратты білсе немесе оның жасалу ықтималдығын ұйғарса, ол осындай 

құқық бұзушылықты болдырмау және тоқтату бойынша қажет шараларды 

қолдануға, соның ішінде Қоғамның комплаенс-офицерін дереу хабардар етуге тиіс; 

2) Қоғамның жұмыскері басқа тұлғалардың оны сыбайлас жемқорлық 

құқық бұзушылықтарды жасауға итермелемеу оқиғалары туралы Қоғамның 

комплаенс-офицерін дереу хабардар етуге тиіс; 

3) Қоғам жұмыскері Қоғамның іскерлік әдеп кодексінің талаптарын 

сақтауға міндетті; 

4) Қоғамның жұмыскері мүдделер қақтығысын туындататын өзге де еңбек 

қызметін жүзеге асырмауға тиіс.  

 

 


