
2018-2020 жылдарға арналған Қазақстан Республикасының білім және ғылым саласындағы сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы іс-қимыл бойынша жоспары 

 

№ Іс-шараның атауы 

Аяқтау 

нысаны 
 

Орындау 

мерзімі 

Үйлестіруші, 

құрылымдық 

бөлімшелер, орындауға 

жауаптылар 

1 2 3 4 5 

1 

Мемлекеттік кӛрсетілетін қызметтердің сапасын арттыру 

бойынша, мемлекеттік кӛрсетілетін қызметті алудың 

ашықтығы мен жеңілдігі бойынша, халыққа электронды 

форматта кӛрсетілетін қызметтерді кӛбейту бойынша 

шаралар қолдану 

Ақпарат 

жыл 

сайын,      30 

қарашадан 

кешіктірмей 

 

Жауапты хатшы 

А.А. Ӛрсариев 

  

СЖҮД (жинақ) 

АТД, МДОБД, 

ЖЖООКБД, ТКБД, 

ЗҚХЫД, БҒСБК, БҚҚК, 

ҒК 

2 

Ведомстволық/ведомствоаралық ақпараттық жүйелерді 

біріктіру арқылы мемлекеттік кӛрсетілетін қызметтерді 

оңтайландыру және автоматтандыру бойынша шаралар 

қолдану 

  

Ақпарат 

жыл 

сайын,      30 

қарашадан 

кешіктірмей 

 

Вице-министр 

Р.А. Биғари 

  

АТД (жинақ) 

МДОБД, ЖЖООКБД, 

ТКБД, СЖҮД, ЗҚХЫД, 

БҒСБК, БҚҚК, ҒК 

3 

Мемлекеттік кӛрсетілетін қызмет белгілері бар қызметтерді 

анықтау бойынша шаралар қабылдап, әрі қарай мемлекеттік 

кӛрсетілетін қызметтер тізіліміне қосу үшін уәкілетті органға 

ұсыныс енгізу 

  

Уәкілетті 

органға 

ұсыныстар 

енгізу 

жыл 

сайын,      30 

қарашадан 

кешіктірмей 

 

Жауапты хатшы 

А.А. Ӛрсариев 

  

СЖҮЖ (жинақ) 

МДОБД, ЖЖООКБД, 



ТКБД, ЗҚХЫД, БҒСБК, 

БҚҚК, ҒК 

4 

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл, қоғамда сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы мәдениетті және құқық бұзушылыққа 

мүлдем тӛзбеушілікті қалыптастыру мәселелері бойынша 

МҚСІСЖҚІА-мен ӛзара әрекеттестікті жандандыру 

  

Бірлескен 

семинарлар, 

дӛңгелек 

үстелдер 

және басқа 

да шаралар 

жыл сайын 

Жауапты хатшы 

А.А. Ӛрсариев 

  

ЗҚХЫД (жинақ), 

Әдеп жӛніндегі уәкіл, 

СЖҮД, МДОБД, 

ЖЖООКБД, ТКБД, 

БҒСБК, БҚҚК, ҒК 

5 

Жоғары оқу орындарының сыбайлас жемқорлыққа қарсы 

комиссияларының құрамына студенттік және ҮЕҰ ӛкілдерін 

қосу арқылы олардың жұмысының ашықтығын, толықтығын 

және ӛзектілігін қамтамасыз ету 

Ақпарат 

(комиссия 

құрамын 

кеңейту 

туралы 

бұйрықтар) 

2018 жылғы 

3-тоқсан 

Вице-министр 

А.Қ. Аймағамбетов 

  

ЖЖООКБД (жинақ) 

БҒСБК 

6 

Орта білім беру ұйымдары басшыларының оқушылардың ата-

аналары ұжымының алдында, оның ішінде орта білім беру 

ұйымдарын ұстау үшін бюджеттен бӛлінген қаржы 

қаражатының жұмсалуы жӛнінде есеп беру кездесулерін 

ӛткізу 

Ақпарат 

(есеп беру 

кездесулері) 

 

жыл 

сайын,      30 

сәуірден 

кешіктірмей 

 

Вице-министр 

А.Қ. Аймағамбетов 

  

МДОБД (жинақ) 

БҒСБК 

7 

Мыналар: 

1) техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі және 

жоғары білім беру бағдарламаларын іске асыратын білім беру 

ұйымдарына оқуға түсу рәсімдерін автоматтандыру; 

2) мемлекеттік білім беру гранттарын, оның ішінде білім алу 

процесінде босаған гранттарды бӛлу рәсімдерінің ашықтығын 

арттыру бойынша шаралар қабылдау 

Ақпарат 

2019 

жылғы     30 

мамырдан 

кешіктірмей 

Вице-министрлер 

Б.А. Асылова 

А.Қ. Аймағамбетов 

Т.І. Ешенқұлов 

  

ЖЖООКБД (жинақ) 

ТКБД, ЗҚХЫД, БҒСБК 



  

8 
Мемлекеттік жоғары оқу орындарында Академиялық адалдық 

кодексін әзірлеуді және енгізуді қамтамасыз ету 

Ақпарат 

(әдістемелік 

ұсынымдар) 

2018 жылғы 

2-тоқсан 

Вице-министр 

А.Қ. Аймағамбетов 

  

ЖЖООКБД 

9 

Білім берудің тиісті деңгейлерінің мемлекеттік жалпыға 

міндетті білім беру стандартының жалпы білім беру пәндері 

циклін таңдау бойынша компонентінде "Сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы мәдениет негіздері" пәнін кӛздеу 

Ақпарат 

(Қазақстан 

Республикас

ы 

Үкіметінің 

қаулысы) 

2018 жыл 

2-тоқсан 

Вице-министрлер 

А.Қ. Аймағамбетов 

Б.А. Асылова 

  

МДОБД (жинақ) 

ТКБД, ЖЖООКБД, 

БҚҚК 

10 
Жоғары оқу орындарында академиялық адалдық жағдайына 

мониторинг жүргізу 

Ақпарат 

әлеуметтану

шылық 

зерттеулер 

2019 – 2020 

жылдар 

Вице-министр 

А.Қ. Аймағамбетов 

  

ЖЖООКБД 

11 

Техникалық және кәсіптік білім беру бағдарламаларын іске 

асыратын білім беру ұйымдарында және жоғары оқу 

орындарында "Таза сессия" акциясын ӛткізу 

Ақпарат 

(акциялар) 

жыл 

сайын,      10 

мамырдан 

кешіктірмей 

 

Вице-министрлер 

Б.А. Асылова 

А.Қ. Аймағамбетов 

  

ТКБД, ЖЖООКБД 

12 

БҒМ орталық аппаратының, комитеттердің, аумақтық 

органдардың және ведомстволық бағынысты ұйымдардың 

қызметкерлеріне қатысты жағымсыз жарияланымдар туралы 

мәліметтерді анықтауға бағытталған БАҚ-дағы 

жарияланымдарға, мақалаларға мониторинг жүргізу 

Талдау үнемі 

Жауапты хатшы 

А.А. Ӛрсариев 

  

Әдеп жӛніндегі уәкіл 

(жинақ) 

Баспасӛз қызметі, ПБҚ 

13 Министрлікте, ведомстволық бағынысты ұйымдарда Ақпарат үнемі Жауапты хатшы 



мүдделер қақтығысын болдырмау бойынша шаралар 

қабылдау 

Қажетті 

шараларды 

қолдау 

А.А. Ӛрсариев 

  

Әдеп жӛніндегі уәкіл 

(жинақ) 

ӘЖМСАД, ЖЖООКБД, 

ТКБД, ІАД, МДОБД, 

СЖҮД, ПБҚ, БҒСБК, ҒК, 

БҚҚК, ведомстволық 

бағынысты ұйымдар 

14 

Қазақстан Республикасының Білім және ғылым 

министрлігінде ӛткізілген сыртқы сыбайлас жемқорлық 

тәуекелдерін талдау қорытындылары бойынша ұсынымдарын 

жүзеге асыру туралы іс-шаралар жоспарынының орындалуын 

қамтамасыз ету 

Ақпарат 

 

2018 

жылғы     30 

тамыз 

Жауапты хатшы 

А.А. Ӛрсариев 

  

ЗҚХЫД, СЖҮД, ПБҚ, 

ЖЖООКБД, МДОБД, 

ТКБД, АТД, БЖД, ІАД, 

ӘЖМСАД, БҒСБК, БҚҚК, 

ҒК 

15 

Қазақстан Республикасының 2015 – 2025 жылдарға арналған 

сыбайлас жемқорлыққа қарсы стратегиясын іске асыру 

бойынша 2018 – 2020 жылдарға ведомстволық жоспарлар 

әзірлеу және бекіту 

Ақпарат 

ведомствол

ық 

жоспарлар 

2018 жылғы 

шілде 

БҒСБК, ҒК, БҚҚК, 

ведомстволық бағынысты 

ұйымдар 

16 

Білім және ғылым саласындағы 2018 – 2020 жылдарға 

арналған сыбайлас жемқорлыққа қарсы Жоспарының іске 

асырылу барысы туралы есептерді БАҚ-та, сондай-ақ БҒМ 

сайтында жариялау 

Ақпарат 

жарияланым

дар 

жыл 

сайын,      30 

қаңтарға дейін 

Баспасӛз қызметі (жинақ) 

Барлық құрылымдық 

бӛлімшелер 

 

 

 



Аббревиатуралардың толық жазылуы: 

МҚІСЖҚІА – 
Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа 

қарсы іс-қимыл агенттігі; 

БҒМ – Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі 

ЗҚХЫД – Заң қызметі және халықаралық ынтымақтастық департаменті 

СЖҮД – Стратегиялық жоспарлау және үйлестіру департаменті 

ӘЖМСАД – Әкімшілік жұмыс және мемлекеттік сатып алу департаменті 

ҚД – Қаржы департаменті 

ҒК – Ғылым комитеті 

БҚҚК – Балалардың құқықтарын қорғау комитеті 

БҒСБК – Білім және ғылым саласындағы бақылау комитеті 

ЖЖООКБД – Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім департаменті 

ТКБД – Техникалық және кәсіптік білім департаменті 

МДОБД – Мектепке дейінгі және орта білім департаменті 

ІАД – Ішкі аудит департаменті 

БЖД – Бюджетті жоспарлау департаменті 

ПБҚ – Персоналды басқару қызмет 

АТД – Ақпараттық технологиялар департаменті 

 


