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«Қарағанды медицина университеті» КеАҚ 

Басқарма Тӛрағасы – Ректорының  

2019 жылғы __________ 

№______бұйрығына 

2-қосымша  

   

«Қарағанды медицина университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамының сыбайлас жемқорлыққа 

қарсы іс-қимыл жөніндегі  2019-2020 оқу жылына арналған іс-шаралар жоспары 

 
№ 

р/н 

Іс-шаралар мазмұны Аяқтау нысаны Орындауға жауаптылар Орындалу мерзімі 

1. Нормативтік-құқықтық базаны жетілдіру және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл бойынша  ұйымдастыру 

шешімдерін дайындау  

1.1. Университеттегі адалдықты, этиканы сақтау 

және сыбайлас жемқорлықтың алдын-алу 

жұмыстарын жүргізе отырып, бекітілген штат 

саны шегінде штат бірліктерін бӛле отырып, 

комплаенс-кеңсесінің штаттық құрылымына 

енгізу 

Штаттық құрылым АРБД 2019ж., шілде 

1.2. «Қарағанды медицина университеті» КеАҚ 

сыбайлас жемқорлыққа қарсы стандартын 

ӛзектендіру 

Ректордың бұйрығы Комплаенс-кеңсесі 2019ж., тамыз 

1.3. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл 

мәселелері жӛніндегі комиссия құрамын 

жаңарту   

Бұйрық  АРБД 

 Комплаенс-кеңсесі 

2019ж., тамыз 

1.4. Білім беру процесінің барлық қатысушылары 

арасында академиялық адалдық кодексін 

енгізу және сақтау бойынша жұмыс жүргізу  

Комплаенс-кеңсеге 

бӛлімшелердің тоқсандық 

есебі 

Мектептер  

ХМФ 

АЖД  

АРБД 

Үнемі  

1.5. Басшылықтың кіріс туралы декларацияларды  

уақтылы тапсыруын қамтамасыз ету 

Комплаенс-кеңсеге 

анықтама 

Басқарма мүшелері 

Бас бухгалтер 

31 наурызға дейін  

жыл сайын 
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2. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мониторинг және сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін талдау 

 

2.1. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мониторингті 

тоқсан сайын алдын-алу және 

ұйымдастырушылық шаралар қабылдау 

арқылы ұйымдастыру 

Басқармаға ақпарат Комплаенс-кеңсесі Тоқсан сайын  

2.2. Университет мамандары туралы жағымсыз 

материалдар, оның ішінде Қазақстан 

Республикасының сыбайлас жемқорлыққа 

қарсы заңнамасын бұзу фактілері туралы 

бұқаралық ақпарат құралдарында, әлеуметтік 

желілердегі басылымдарға мониторинг 

жүргізу 

Басқармаға есеп Қоғаммен байланыс 

қызметі 

 

Фактілердің анықталуы 

бойынша 

 

2.3. Келесі мәселелер бойынша сыбайлас 

жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау жүргізу 

бойынша жұмысты ұйымдастыру: 

- нормативтік құқықтық актілерде және 

басқа нормативтік құқықтық актілерде 

сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін 

анықтау; 

- персоналды басқару, оның ішінде 

кадрлардың ауысуы, мүдделер 

қақтығысын реттеу. 

Басқармаға анықтама Комплаенс-кеңсесі  

 

Заң бӛлімі 

 

АРБД  

Жарты жылда бір рет 

 

2.4.  «Білім беру сапасының, білім беру 

бағдарламаларының  және сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы мәдениетті 

қалыптастырудың мониторингі» атты 

әлеуметтік зерттеу жүргізу  

Аналитикалық анықтама АЖД 2019ж., қараша-желтоқсан 

3. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы шараларды жетілдіру, соның ішінде академиялық шаралар 

3.1. Университетте «Сенім жәшігі» мен  «Сенім 

телефоны» қызметін қамтамасыз ету 

Комплаенс-кеңсеге 

ақпарат 

Сыбайлас жемқорлыққа 

қарсы іс-қимыл жӛніндегі 

комиссия 

Үнемі  
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Ректордың тәртіп 

бойынша кеңесшісі 

3.2. Бірінші басшымен тікелей диалог жүргізу 

үшін «ректордың виртуалды қабылдау 

бӛлмесін» ұйымдастыру 

Комплаенс-кеңсеге 

ақпарат 

Қоғаммен байланыс 

қызметі 

Үнемі 

3.3. «ҚМУ» КеАҚ-да тауарларды, жұмыстарды 

және қызметтерді мемлекеттік сатып алу 

бойынша конкурстарды ӛткізу кезінде 

заңдылықты қамтамасыз ету 

Мемлекеттік сатып алу 

хаттамалары 

Мемлекеттік сатып алу 

жӛніндегі конкурстық 

комиссия  

МСАБ 

Үнемі  

3.4. Студенттерге қызмет кӛрсету орталығының 

қызмет кӛрсетуі кезінде университеттің ашық 

саясатын қамтамасыз ету 

Комплаенс-кеңсеге 

ақпарат 

Ц және ПАБ 

 

Үнемі  

3.5. Бос мемлекеттік білім гранттарын бӛлу және 

жатақханалардағы орындар туралы ақпаратқа 

қол жетімділікті қамтамасыз ету 

Комплаенс-кеңсеге 

ақпарат 

Ц және ПАБ 

Мектептер  

Үнемі 

3.6. Оқу жетістіктерін бақылаудың барлық 

түрлерінің нәтижелері бойынша апелляциялық 

комиссияның жұмысын қамтамасыз ету 

Апелляциялық 

комиссияның хаттамасы 

Мектептер  

Академиялық жұмыс 

департаменті 

Ӛтініштердің түсуі 

бойынша 

3.7. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл 

мәселелері бойынша кадрларды даярлаудан 

және біліктілігін арттырудан ӛткені туралы 

мәліметтердің мониторингі 

Комплаенс-кеңсеге 

ақпарат 

Адами ресурстарды 

басқару департаменті  

Тоқсанына бір рет 

3.8. Университеттің қызметкерлері мен 

студенттерінің сыбайлас жемқорлыққа қарсы 

заңнаманы бұзушылықтары анықталған 

жағдайда қызметтік тергеу жүргізу, сондай-ақ  

қоғамдық және тәртіптік комиссия 

отырыстарында материалдарды қарау 

Басшылыққа ақпарат Қоғамдық комиссия 

Тәртіптік комиссия 

Жыл бойы 

материалдардың келіп 

түсуіне байланысты 

3.9. «Platonus» АЖ-де студенттердің ағымдағы 

және қорытынды жұмысын бақылауды жүзеге 

асыру 

Ақпарат  Академиялық жұмыс 

департаменті 

Үнемі  

3.10. Заң бӛлімінің және құқықтық қорғау 

органдарының қызметкерлерімен құқықтық 

жалпы оқытуды жүргізу 

Құқықтық жалпы оқыту Заң бӛлімі Жеке кесте бойынша 
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3.11. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті 

және адалдық қағидаларын қалыптастыруға 

бағытталған мектеп декандарының 

студенттермен кездесуі 

Комплаенс-кеңсеге есеп 

беру 

Мектептер  

Халықаралық 

медициналық факультет 

 

Жеке кесте бойынша 

3.12. Қазақстан Республикасының Сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі 

Департаментімен бірлесіп «Білім беру және 

денсаулық сақтау мекемелеріндегі сыбайлас 

жемқорлықтың негізгі себептері мен 

шарттары» тақырыбында дӛңгелек үстел 

ӛткізу  

Есеп  Комплаенс-кеңсе  

ҚРСЖҚІА (келісім 

бойынша) 

Жеке кесте бойынша 

3.13.  «Саналы ұрпақ» студенттік клубының 

жұмысын ұйымдастыру 

Ақпарат   «Саналы ұрпақ» 

студенттік клубы 

Жастармен жұмыс 

жӛніндегі бӛлім 

Комплаенс-кеңсе 

Үнемі  

3.14. «Адалдық аумағы» жобасы аясында ашылған  

«Адалдық кафесі» қызметін ұйымдастыру 

Ақпарат Тұтынушылық жұмыс 

департаменті 

Қоғамдық тамақтану 

комбинаты 

Комплаенс-кеңсе 

Оқу жылы бойы  

3.15. Студенттік ӛзін-ӛзі басқарудың рӛлін күшейту 

және студенттерді алқалық басқару 

органдарына тарту 

Комплаенс-кеңсеге 

ақпарат 

Жастармен жұмыс 

жӛніндегі бӛлім 

Мектептер  

Халықаралық 

медициналық факультет 

Тоқсан сайын 

3.16. Омбудсмендердің жұмысын ұйымдастыру Комплаенс-кеңсеге 

ақпарат 

Омбудсмендер Үнемі  

3.17. «Біз таза сессияны қолдаймыз!» акциясын 

ӛткізу 

Аналитикалық анықтама Жастармен жұмыс 

жӛніндегі бӛлім 

Комплаенс-кеңсе  

«Саналы ұрпақ» 

студенттік клубы 

Желтоқсан-қаңтар, 

мамыр-маусым 

4. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес бойынша азаматтық қоғам институттарымен ынтымақтастық  
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4.1. Университет басшылығының азаматтарды 

қабылдау кестесін уақытылы жаңарту 

Кесте  Құжаттамаларды басқару 

бӛлімі 

Үнемі  

4.2. Жеке және заңды тұлғалардың ӛтініштерін 

уақытылы және сапалы қарау 

Комплаенс-кеңсеге есеп 

беру 

Құжаттарды басқару 

бӛлімі  

Құрылымдық бӛлімдер 

Үнемі 

4.3. Ректордың халықпен жыл сайынғы кездесуін 

ұйымдастыру 

Ақпарат  Қоғаммен байланыс 

қызметі 

Желтоқсан  

4.4. Қоғамдық ұйымдармен бірлесе отырып 

медицина қызметкерлеріне деген сенімін 

арттыру мақсатында халықпен жұмысты 

ұйымдастыру (акциялар, пікірталастар, 

дӛңгелек үстелдер, радио-телехабарлар және 

т.б.) 

Хаттамалар  Комплаенс-кеңсе  

Жастармен жұмыс 

жӛніндегі бӛлім  

Қоғаммен байланыс 

қызметі 

Үнемі   

5. Ақпараттық жұмыс  

5.1. Сыбайлас жемқорлықтың алдын-алу бойынша 

ақпараттық материалдар дайындау, оларды 

университеттің интернет-ресурсында 

орналастыру және бұқаралық ақпарат 

құралдарында тарату 

Интернет-ресурс 

бұқаралық ақпарат 

құралдарында жариялау 

Қоғаммен байланыс 

қызметі  

Комплаенс-кеңсе  

 

Медиа-жоспарға сәйкес 

 

 

5.2. Сайтта, мультимедиялық жүйеде және 

университет ғимараттарында Қазақстан 

Республикасының сыбайлас жемқорлыққа 

қарсы заңнамасын, сыбайлас жемқорлыққа 

қарсы шараларды насихаттайтын 

материалдарды орналастыру 

Ақпаратты орналастыру Қоғаммен байланыс 

қызметі  

Комплаенс-кеңсе  

 

Медиа-жоспарға сәйкес 

 

 
Қысқартулардың түсіндірмесі: 

 

 

ҚРСЖҚІА - Қазақстан Республикасының Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі 

АЖД - Академиялық жұмыс департаменті 

АРБД - Адами ресурстарды басқару департаменті 

Ц және ПАБ - Цифрлау және процестерді автоматтандыру бӛлімі 

ТЖД - Тұтынушылық жұмыс департаменті 
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ҚТК - Қоғамдық тамақтану комбинаты 

ХМФ - Халықаралық медициналық факультет 

МСАБ - Мемлекеттік сатып алу бӛлімі 

ЖЖЖБ - Жастармен жұмыс жӛніндегі бӛлім 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Әзірлеуші: «Қарағанды медицина университеті» КеАҚ комплаенс-кеңсесі 


