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1. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕ 
 

1.1.  Осы «Инфекцияға қарсы препараттар ғылыми орталығы» акционерлік 

қоғамының (әрі қарай - Қоғам) Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл саясаты   

Қоғамда сыбайлас жемқорлық салдарын ескертуге, анықтауға, сәйкестендіруге 

және азайтуға бағытталған,  мақсаты «Инфекцияға қарсы препараттар ғылыми 

орталығы» АҚ қызметкерлерінің қызметтерін ҧйымдастыру және ҥйлестіру 

болып табылатын сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызметтің міндеттерін, 

қағидаларын және бағытын анықтайтын қҧжат болып табылады.  

1.2.  Қоғамның Сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясатын әзірлеп, іске 

асырудың қҧқықтық негізі Қазақстан Республикасының Конститутциясын, 

«Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылдар туралы» 2015 жылғы 18 

қарашадағы №410-V Қазақстан Республикасының Заңын, Қазақстан 

Республикасының заңын, Қазақстан Республикасының Президентінің Жарлығы 

мен Қазақстан Республикасы Ҥкіметінің Қаулысын, ӛзге де сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жӛніндегі реттеуші қатынастар,нормативтік 

қҧқықтық актілерін, сондай-ақ Қоғамның  Жарғысын қҧрайды.   

1.3.  Сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясат Қоғамның және оның 

қызметкерлерінің ашық және адал бизнесті жҥргізу, корпоративтік мәдениетті 

жетілдіру, корпоративтік басқарудың озық тәжірибелерін сақтау және Қоғамның 

іскерлік беделін тиісті деңгейде ҧстау ҥшін жоғары этикалық стандарттарға 

деген міндеттемесін кӛрсетеді.   

1.4.  Қоғам бҧл қҧжатты Интернетте Қоғамның корпоративтік веб-сайтына 

еркін қолжетімділікте орналастырады, сыбайлас жемқорлыққа қарсы тҧруды 

ашық жариялайды, Қоғамның барлық контрагенттері, Қоғамның қызметкерлері 

тарапынан осы қҧжаттың ережелерін сақтауды қолдайды және ынталандырады 

және Қоғам қызметкерлерінің сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет деңгейін 

хабардар ету арқылы ӛз ҥлесін қосады. 

 

2. ТЕРМИНДЕР МЕН АНЫҚТАМАЛАР 

 

Осы қҧжатта келесідей терминдер мен анықтамалар қабылданған: 

Терминдер атауы Терминдер анықтамалары 

Сыбайлас жемқорлыққа 

қарсы саясат 

сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін азайтуға, 

қоғамның мемлекеттік органдар қызметіне 

сенімін арттыруға бағытталған қҧқықтық, 

әкімшілік және ҧйымдастырушылық шаралар 

және осы Заңға сәйкес ӛзге де шаралар;  

Іскерлік этика кодексі Қоғам қызметкерлерінің қызметтік мінез-

қҧлықтың этикалық қағидалары мен 

нормаларының жиынтығы 

Контрагент еңбек қатынастары жағдайларын 

қоспағанда, Қоғам келісімшарттық қатынастар 

жасайтын кез-келген қазақстандық немесе 
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шетелдік заңды немесе жеке тҧлға  

 

Мҥдделер қақтығысы Қоғам қызметкерінің жеке мҥдделері 

(тікелей немесе жанама) оның еңбек және 

қызметтік міндеттерін тиісінше орындамауға, 

сондай-ақ қызметкердің жеке мҥддесі мен 

Қоғамның қҧқықтары мен заңды мҥдделері 

арасында туындайтын немесе туындауы 

мҥмкін жағдай Қоғамның қҧқықтық және 

заңды мҥдделеріне, мҥліктік және (немесе) 

іскерлік беделіне ықпал ететін немесе әсер етуі 

мҥмкін жағдайлар 

Сыбайлас жемқорлық   жауапты мемлекеттік лауазымды атқаратын 

адамдардың, мемлекеттiк функцияларды 

орындауға уәкілеттік берілген адамдардың, 

мемлекеттік функцияларды орындауға 

уәкілеттік берілген адамдарға теңестiрiлген 

адамдардың, лауазымды адамдардың ӛздерінің 

лауазымдық (қызметтік) ӛкiлеттiктерін және 

соған байланысты мҥмкiндiктерiн жеке ӛзi 

немесе делдалдар арқылы жеке ӛзіне не 

ҥшінші тҧлғаларға мҥлiктiк (мҥліктік емес) 

игiлiктер мен артықшылықтар алу немесе табу 

мақсатында заңсыз пайдалануы, сол сияқты 

игiлiктер мен артықшылықтарды беру арқылы 

осы адамдарды параға сатып алу; 

Сыбайлас жемқорлыққа 

қарсы іс-қимыл 

Сыбайлас жемқорлық белгілеріне  немесе 

оған ықпал етуге Қоғамның қызметкерінің іс-

әрекеті немесе әрекетсіздігі 

Сыбайлас жемқорлық 

қҧқық бҧзушылық  

бҧл ҥшін заңда әкімшілік немесе 

қылмыстық жауаптылық белгіленген, 

сыбайлас жемқорлық белгілері бар қҧқыққа 

қайшы, кінәлі тҥрдегі іс-әрекет (әрекет немесе 

әрекетсіздік) 

Сыбайлас жемқорлыққа 

қарсы іс-қимыл  

Қоғам басқармасының қызметі мен 

қызметкерлерінің  ӛз ӛкілеттіктері шегіндегі 

сыбайлас жемқорлықтың алдын алу, оның 

ішінде қоғамда сыбайлас жемқорлыққа қарсы 

мәдениетті қалыптастыру жӛніндегі сыбайлас 

жемқорлық қҧқық бҧзушылықтарды жасауға 

ықпал ететін себептер мен жағдайларды 

анықтау және жою 
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Сыбайлас 

жемқорлықтың  

алдын алу 

сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл 

субъектілерінің алдын алу шаралары жҥйесін 

әзірлеу және енгізу арқылы сыбайлас 

жемқорлық қҧқық бҧзушылықтар жасауға 

ықпал ететін себептер мен жағдайларды 

зерделеу, анықтау, шектеу және жою 

жӛніндегі қызметі. 

Қоғамның қызметкерлері Басқарма Тӛрағасы, Басқарма Тӛрағасының 

орынбасарлары, басқарушы директор, бӛлім 

басшылары мен Қоғамның онымен еңбек 

шарттарын жасауи негізіде ӛздерінің 

функционалдық міндеттерін орындайтын  ӛзге 

де қызметкерлері   

 

 

3. ҚОҒАМНЫҢ СЫБАЙЛАС ЖЕМҚОРЛЫҚҚА ҚАРСЫ 

САЯСАТЫНЫҢ МАҚСАТТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ 

 

3.1. Қоғамның Сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясатыеың мақсаты Қоғамда 

сыбайлас жемқорлық тудыратын және (немесе) туындатуы мҥмкін себептер мен 

жағдайларды жою болып табылады. 

3.2. Қоғамның Сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясатының мақсаттары 

Қоғамдағы сыбайлас жемқорлық әрекеттерінің алдын алу, жолын кесу және 

азайту немесе жоюдың шараларын әзірлеу және жҥзеге асыру болып табылады, 

оның ішінде: 

- Қоғам қызметкерлері арасында барлық нысандары мен кӛріністерінде 

сыбайлас жемқорлыққа тӛзбеушілік сипаттайтын сыбайлас жемқорлыққа қарсы 

сана-сезім қалыптастыру; 

- Қоғам қызметкерлерін сыбайлас жемқорлық әрекеттеріне тарту тәуекелін 

барынша азайту; 

- сыбайлас жемқорлық қҧқық бҧзушылықтардың алдын алу, сыбайлас 

жемқорлық қҧқық бҧзушылықтарға кінәлілерді жауапкершілікке тартуды 

қамтамасыз ету; 

- Қоғам мен оның қызметкерлері тарапынан сыбайлас жемқорлық қҧқық 

бҧзушылықтардан келтірілген зиянды ӛтеуді қамтамасыз ету; 

        - Қоғамда сыбайлас жемқорлық әрекеттерге қарсы әрекет етудің 

қҧқықтық механизмін қҧру;  

- сыбайлас жемқорлыққа қарсы әрекет етпеуге бейім емес және сыбайлас 

жемқорлық қҧқық бҧзушылық жасамаған тҧлғалармен Қоғамдағы лауазымдарды 

алмастыруға ынталандыру. 

 

4. СЫБАЙЛАС ЖЕМҚОРЛЫҚ ӘРЕКЕТТЕРІ 

4.1. Қоғам сыбайлас жемқорлық қҧқық бҧзушылықтарын жемқорлық 

әрекеттер деп Қазақстан Республикасының заңнамасында азаматтық қҧқық, 
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тәртіптік, әкімшілік немесе қылмыстық жауапкершілік белгілейтін сыбайлас 

жемқорлықтың белгілері бар әрекеттер, сондай-ақ сыбайлас жемқорлық қҧқық 

бҧзушылықтар жасалатын әрекеттерді санайды,яғни: 

- Қоғамға немесе Қоғамның мҥддесі немесе Қоғамның атына қатысты 

мемлекеттік билік органдарына және жергілікті ӛзін-ӛзі басқару органдарына, 

олардың қызметкерлеріне, заңды тҧлғаларына, олардың қызметкерлеріне 

қатысты; 

- тікелей немесе жанама, ӛзі немесе ҥшінші тҧлғаны қатыстыру арқылы; 

- әкімшілік және ӛзге де процедураларды жеңілдету, бәсекеге қабілетті 

және басқа да артықшылықтарды қамтамасыз етуді қоса алғанда, 

мақсаттарына қарамастан; 

- кез келген нысанда, соның ішінде ақшаны, қҧндылықтарды, басқа 

мҥлікті немесе мҥліктік сипаттағы қызметтерді, басқа да мҥліктік қҧқықтарды 

алу (беру).   

4.2. Қоғамның Сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясатының 4.1 тармағында 

кӛрсетілген нысан мен ҥлгідегі мақсатта жасалған сыбайлас жемқорлық қҧқық 

бҧзушылығы  сенiп тапсырылған бӛтен мҥлiктi иемденiп алу немесе талан-

таражға салу (ҚР Қылмыстық кодесінің 189-бабы (әрі қарай- ҚР ҚК)), 

алаяқтық (ҚР ҚК 190-бабы), іс жҥзінде жҧмыстар орындалмай, қызметтер 

кӛрсетілмей, тауарлар тиеп-жӛнелтілмей шот-фактура жазу бойынша 

жасауы, (ҚР ҚК 216-бабы), Қаржылық (инвестициялық) пирамиданы 

қҧружәне басшылық ету (ҚР ҚК 217-бабы), рейдерлік (ҚР ҚК 249-бабы), 

қылмыстық жолмен алынған ақшаны және (немесе)ӛзге мҥлікті заңдастыру 

(жылыстату)(ҚР ҚК 218 - бабы),  лауазымдық ӛкiлеттiктерді теріс пайдалану 

(ҚР ҚК 361-бабы),  билiктi немесе лауазымдық ӛкiлеттiктерді асыра пайдалану 

(ҚР ҚК 362-бабы), кәсіпкерлік қызметке заңсыз қатысу (ҚР ҚК 364-бабы), 

заңды кәсіпкерлік қызметке кедергі жасау (ҚР ҚК 365-бабы), пара алу (ҚР ҚК 

366-бабы), пара беру  (ҚР ҚК 367-бабы), парақорлыққа делдал болу (ҚР ҚК 

368-бабы), қызметтiк жалғандық жасау (ҚР ҚК 369-бабы), қызметтегi 

әрекетсiздiк (ҚР ҚК 370-бабы), билiктi терiс пайдалану (ҚР ҚК 450-бабы), 

билікті асыра пайдалану (ҚР ҚК 451-бабы), және биліктің әрекетсіздігі (ҚР ҚК 

452-бабы), жеке тҧлғалардың заңсыз материалдық сыйақы беруi (Әкімшілік 

қҧқық бҧзушылық туралы кодекстің 676-бабы(әрі қарай - ӘҚБК)), мемлекеттiк 

функцияларды орындауға уәкiлеттiк берілген тҧлғаның не оған теңестiрiлген 

тҧлғаның заңсыз материалдық сыйақы алуы (ӘҚБК 677 -бабы), заңды 

тҧлғалардың заңсыз материалдық сыйақы беруi (ӘҚБК 678-бабы), мемлекеттiк 

органдар мен жергiлiктi ӛзiн-ӛзiбасқару органдарының заңсыз кәсiпкерлiк 

қызметтi жҥзеге асыруы және заңсыз кiрiстер алуы (ӘҚБК 679-бабы), 

мемлекеттік органдар басшыларының сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл 

жӛніндегі шараларды қабылдамауы (ӘҚБК 680-бабы), бҧрын сыбайлас 

жемқорлық қылмыс жасаған адамдарды жҧмысқа қабылдау (ӘҚБК 681-бабы) 

және ӛзге де Қазақстан Республикасының заңнамасымен кӛзделген сыбайлас 

жемқорлық саласындағы қҧқықбҧзушылықтар болып табылады. 
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5. СЫБАЙЛАС ЖЕМҚОРЛЫҚҚА ҚАРСЫ ШЕКТЕУЛЕР  

 

5.1. Қоғам қызметкерлерінің ӛздерінің ӛкілеттіліктерін жеке, 

топтық және ӛзге де бейресми мҥдделерде пайдалануға әкелуі мҥмкін іс-

әрекеттерге жол бермеу мақсатында Қоғам қызметкерлері сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы іс-қимыл бойынша шектеулерді қабылдайды: 

1) мҥліктік және мҥліктік емес артықшылықтар мен игіліктерді алу 

немесе табу мақсатында қызметтік және ӛзге де ресми таратуға жатпайтын 

ақпаратты пайдалану; 

2) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес қызметтік 

ӛкілеттіктерді жҥзеге асыруға байланысты сыйлықтар қабылдау. 

5.2. Қоғам қызметкерлерінің сыбайлас жемқорлыққа қарсы 

шектеулерді қабылдауына келісімін Қоғамның әкімшілік бӛлімімен 

жазбаша тҥрде тіркейді. 

5.3. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы шектеулерді қабылдамау 

лауазымнан бас тартуға немесе қызметтен босатуға әкеп соқтырады 

(лауазымынан босату). Әкімшілік қҧқық бҧзушылық және қҧқық 

бҧзушылық белгілері болмаған жағдайда тәртіптік шараларды қолдану 

негіз болып табылады.  
 

6. СЫБАЙЛАС ЖЕМҚОРЛЫҚҚА ҚАРСЫ НЕГІЗГІ ҚАҒИДАЛАР  

 

6.1. Қоғам тӛмендегідей қағидалар негізінде сыбайлас жемқорлыққа қарсы 

іс-қимылдар бойынша қызметтерді іске асырады:  

- жарғылық қызметті іске асыруда, оның ішінде контрагенттермен, билік 

органдардың, саяси партиялардың ӛкілдерімен, Қоғамның қызметкерлері мен 

басқа да тҧлғалармен  ӛзара әрекет ету кезінде кез келген нысандар мен 

кӛріністерде («нӛлдік толеранттылық» қағидалар) келіспеушілік қатынас пен 

сыбайлас жемқорлықтан бас тарту; 

- сыбайлас жемқорлыққа тӛзбеушілік мәдениетін қалыптастыруда және 

сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл және алдын-алудың ҧйым ішіндегі 

жҥйесін қҧруда Қоғам басшылығының жеке басының ҥлгі кӛрсетуі; 

- Қоғам қызметкерлерін сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-әрекетке 

тартылуы;     

- сыбайлас жемқорлық қаупіне сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-

әрекеттердің сай келуі; 

- бизнестің ашықтығы (Қоғамды, серіктестерді, контрагенттерді бизнесті 

жҥргізудің сыбайлас жемқорлыққа қарсы стандарттарын Қоғамда қабылдау, 

сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл мәселелері жӛнінде мемлекетпен, 

серіктестермен және контрагенттермен бірлесе қызмет жасау туралы 

ақпараттандыру); 

- адам мен азаматтың негізгі қҧқықтары мен бостандықтарын тану, 

қамтамасыз ету және қорғау; 
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- заңдылығы; 

- сыбайлас жемқорлық қҧқық бҧзушылық жасағаны ҥшін жауапкершілікке 

тартылмай қалмайтындығы 

- сыбайлас жемқорлықты алдын-алу жӛніндегі шараларды басым қолдануы. 

 

7. ҚОҒАМНЫҢ СЫБАЙЛАС ЖЕМҚОРЛЫҚҚА ҚАРСЫ 

САЯСАТЫН ҚОЛДАНУ АЯСЫ  

 

7.1.  Қоғамның Сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясатының әрекет етуі: 

- Қоғаммен еңбек қатынасында тҧрған Қоғамның барлық қызметкерлеріне; 

- оның басқару органына (Басқарма) кіретін тҧлғаларға; 

- контрагенттерге, сонымен қатар ӛзге тҧлғаларға, егер олардың ішкі 

қҧжаттарында олармен жасалған шарттарда тиісті міндеттері белгілен жағдайда 

іске асырылады.  

7.2. Қоғамның барлық қызметкерлері, оның ішінде оның басқару органы 

(Басқарма) кіретін тҧлғалар, Қоғамның басқарма Тӛрағасы Қоғамның Сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы саясатын басшылыққа алуға және оның ережесін 

бҧлжытпай орындауға міндетті. 

7.3. Қоғамның барлық қызметкерлері жеке немесе ҥшінші тҧлғалардың   

делдалдық арқылы кез-келген материалдық немесе жеке пайда алу ҥшін немесе 

басқа жеке және заңды тҧлғалармен осындай пайданы заңсыз беру ҥшін немесе 

ӛзі немесе ҥшінші тҧлғалар ҥшін алу мақсатында  тікелей немесе жанама тҥрде 

сыбайлас жемқорлық қҧқық бҧзушылыққа әкелуі мҥмкін іс-әрекеттерге қатысуға 

тыйым салады.  

 

8. СЫБАЙЛАС ЖЕМҚОРЛЫҚҚА ҚАРСЫ ӘРЕКЕТ ЕТУ 

САЛАСЫНДАҒЫ ҚОҒАМНЫҢ ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРІ МЕН 

ҚОҒАМНЫҢ БАСҚАРУ ОРГАНЫНЫҢ ҚҦРАМЫНА ЕНЕТІН 

ЖАУАПТЫ ТҦЛҒАЛАРДЫҢ МІНДЕТТЕРІ МЕН УӘКІЛЕТТІЛІГІ 

 

8.1. Қоғамның Сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясатын іске асыруды Қоғам 

қызметкерлерімен келесідей ӛкілеттіліктерге бӛлініп, тӛмендегі міндеттерді 

орындап жҥзеге асырылады: 

8.1.1. Басқарма: 

- Қоғамның Сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясатын бекітеді; 

- Қоғамның Сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясатына ӛзгерістер мен 

толықтыруларды қарастырып, бекітеді; 

- Қоғамның Сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясатын іске асырылуынның 

жалпы нәтижесін бақылайды. 

- Қоғамның Сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясатын іске асыруға 

бағытталған іс-шараларды жҥргізеді; 

- Сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнамалардың ӛзгеруіне байланысты 

ӛзектендіруге бастамашылық етеді; 
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- мҥдделер қақтығысының, сыбайлас жемқорлық әрекеттерінің алдын алу, 

анықтау, қарастыру және қиылыстыру жӛніндегі қызметтерді іске асырады; 

- Қоғамның Сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясатын іске асыру шеңберінде 

Қоғамның қҧрылымдық бӛлімшелер қызметін ҥйлестіру; 

- сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл саласында мемлекеттік билік 

органдары мен жергілікті ӛзін-ӛзі басқару органдарымен, ғылыми және білім 

беру ҧйымдары мен мекемелерімен ӛзара әрекет етуді іске асырады; 

- сыбайлас жемқорлыққа қарсы кормпоративтік мәдениеттерді 

қалыптастыру жӛніндегі іс-шараларды таратуды іске асырады; 

- Қоғам қызметіне тән сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін анықтау 

ҥрдістерін ҥйлестіреді;  

- Қоғамның Сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясатын сақтау ҥшін 

жоспарлы және жоспардан тыс тексерулер жҥргізеді, жҥргізілген тексерулердің 

қорытындысы бойынша есептер береді; 

- Қоғамда сыбайлас жемқорлыққа қарсы мониторингін жҥргізуді 

қамтамасыз етеді; 

- Қоғамның Іскерлік этика кодексінің ережесін, корпоративтік мінез-қҧлық 

стандарттарын, мҥдделер қақтығысын реттеу арқылы Қоғамның Сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы саясатын  Қоғам қызметкерлерімен бҧзуына байланысты 

мәселелерді қарастырады.  

8.1.2. Қоғамның Басқарма Тӛрағасы: 

- Қоғамның Сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясатын іске асыруға 

бағытталған іс-шараларды ҧйымдастыруға жауап береді; 

- Қоғамның Сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясаты және (немесе) 

сыбайлас жемқорлыққа қарсы шараларды қарастырулары мен ӛзгерістері 

жӛніндегі жҧмыстарды ҧйымдастырады; 

- Қоғамның Сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясатын іске асырудың 

ағымдағы бақылауын жҥргізеді. 

8.1.3. Адами ресурстар, заңдық қолдау және ісқағаздарын  жҥргізу бӛлімі: 

- сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл саласында Қоғам қҧжаттарын 

әзірлеуге қатысады, сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл саласында Қоғам 

қызметін қҧқықтық қамтамасыз етеді; 

- Қоғамның жергілікті қҧқықтық актілерінің жобаларының қҧқықтық 

және сыбайлас жемқорлыққа қарсы сараптамаларын іске асырады; 

8.1.5. Қоғамның қҧрылымдық бӛлімшелері мен тікелей қызметкерлері ӛз 

қызметінде Қоғамның Сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясатының ережесін 

сақтап, орындауды іске асырады. 

8.2. Қоғамның қҧрылымдық бӛлімшелері мен қызметкерлерімен олардың 

қызметіне сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнаманың талаптарына сәйкестігін 

қамтамасыз ету мәселелері бойынша ӛзара әрекеттестік Қоғамның жергілікті 

қҧқықтық актілеріне сәйкес жҥзеге асырылады. 

 

9. СЫБАЙЛАС ЖЕМҚОРЛЫҚҚА ҚАРСЫ ҚЫЗМЕТКЕ ҚОҒАМ 

ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРІНІҢ ҚАТЫСУЫ  
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9.1. Қоғам қызметкерлері Сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясатты іске 

асыруға бірлесе әрекет етуге міндетті. 

9.2. Қоғам қызметкерлері ӛздерінің тікелей басшысына сыбайлас 

жемқорлық қҧқық бҧзушылықтар мен сыбайлас жемқорлық әрекеттерін жасауға 

бейім барлық жағдайлары туралы жазбаша тҥрде хабарлауға және Қоғам 

қызметкерлерінің этика және қызметтік  мінез-қҧлық кодексінде кӛзделген 

тәртіппен тиісті хабарламалар жіберуге міндетті. 

9.3. Қоғам ӛзінің барлық қызметкерлерін Қоғамның Сыбайлас жемқорлыққа 

қарсы саясатының ережелерімен таныстырады және сыбайлас жемқорлыққа 

қарсы іс-қимыл және оған ӛзгерістер енгізу саласындағы Қазақстан 

Республикасының заңнамасының негізгі ережелері туралы ҥнемі хабардар етеді. 

9.4. Егер Қоғамдағы сыбайлас жемқорлықтың  болжамды дәлелі  туралы 

хабардар етсе немесе  сыбайлас жемқорлық қҧқық бҧзушылыққа қатысудан бас 

тартса  Қоғамның бірде бір қызметкері тәртіптік жаза қолдануға, жҧмыстан 

босатуға, тӛмендеуге, басқа жҧмысқа ауысуына, , жалақыны тӛмендетуге, 

бонустарды азайтуға немесе айырудан, бонустардан, кӛтермелеуден бас тартуға 

болмайды. 

9.5.  Қоғам қызметкерлерімен Қоғамның Сыбайлас жемқорлыққа қарсы 

саясатының ережелерін сақтауы қызметкерді жоғары лауазымдарға тағайындау 

және қызметкерге тәртіптік жаза қолдану туралы шешім қабылдаған кезде 

ескеріледі. 

9.6. Қоғам  қызметкерлері қҧпиялылықты сақтау және қҧжат айналымын 

адал жҥргізу, қызметкерлердің корпоративтік мінез-қҧлқының барлық 

нормаларын сақтау керек. 

9.7. Қоғамның  Сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясатын сақтаудың міндетті 

сипаттамасы ретінде оның бҧзылуы тәртіптік жаза салуды тудырады.   

9.8. Қоғам қызметкерлері келесідей қағидаларды басшылыққа алу керек: 

■ қҧрметтеу – қызметкерлерге, іскер серіктестерге және Қоғам басшысына 

жақсы қарым-қатынас; 

■ адалдық – Қоғам жеке басының мҥддесі мен кәсіби қызмет арасындағы 

қайшылыққа жол бермейді; алдау, ҥнсіздік және жалған мәлімдемелер Қоғам 

қызметкерінің мәртебесіне сәйкес келмейді; 

■ кәсібилік – ӛз қызметінің мәнін терең білу, лауазымдық міндетіне 

жауапты және адал, алдыға қойылған мақсаттарды сапалы және уақытылы 

орындау, кәсіби деңгейін жетілдіре білу; 

■ жауапкершілігі –контрагенттер, іскер серіктестер, қызметкерлер, 

мемлекеттік билік органдары, ӛзге мҥдделі тараптар алдында  ӛз міндеттерін 

орындау. 

9.9. Қҧрылымдық бӛлімшелер қызметкерлері қҧжат айналымын жҥргізу 

жӛніндегі барлық нормаларды сақтау керек, оларға сеніп тапсырылған 

қҧжаттарды мҧқият қадағалап отыру керек.  Қызметкерлердің тәуекелдерін 

азайту ҥшін барлық алынған және жіберілген хаттар мен ӛзге қҧжаттардың 

тҥнҧсқасы мен кӛшірмелері болу керек. Қоғам атына жіберілген және алынған 
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қҧжаттардың тіркеу нӛмірлері болу керек.  Ӛкілетті қызметкерлер тіркелген 

қҧжаттардың тізілімін тиісті тҥрде жҥргізу керек. 

9.10. Қоғам қызметкерлері ӛз мінез-қҧлықтарында қызметтік жағдайды 

асыра пайдаланбау керек. Қызметтік жағдайын асыра пайдалану қызметкер 

ӛзінің жеке басының мҥддесін Қоғамның мҥддесінен жоғары қойғанда 

туындайды.   

 

10. ҚҦПИЯЛЫЛЫҚ 

10.1. Сыртқы қҧпиялылықты - сыртқы ортаға және ішкі қҧрамға ақпарат 

жарияламау шарты ретінде - қызметкерлер арасында аңғарады. 

10.2. Қоғамның қҧпиялылық ақпараты тек Басқарма Тӛрағасына және 

Басқарма мҥшелеріне ғана барлық ӛзінің толықтығымен ашылуы мҥмкін. 

Қызметтің жекелеген тҥрлеріне арналған қҧпия ақпарат тек қана қҧрылымдық  

бӛлімшелердің немесе қызметтің тиісті басшысы ғана алуға қҧқылы. 

10.3. Ақпарат ҥш санатқа бӛлінуі мҥмкін:  

1) Қоғам ішінде және Қоғамнан тыс пайдалануға арналған қҧпия емес 

(немесе ашық); 

2) тек Қоғам ішінде ғана қолдануға арналған қызметтік пайдалану ҥшін. 

Ол ӛз кезегінде санат ішінде екіге бӛлінеді:  

- Қоғамның барлық  қызметкерлері ҥшін қолжетімді;  

- қызметкерлердің белгілі санаттарына қолжетімді, бірақ тиісті 

жҧмыстарды орындау ҥшін басқа қызметкерге толық кӛлемде беруге болатын; 

3) тек Қоғамның арнайы ӛкілетті қызметкерлеріне пайдалануға арналып, 

ӛзге қызметкерге толық кӛлемде немесе бір бӛлігін беруге арналмаған қҧпия 

ақпарат (немесе қолжетімділігі шектелген ақпарат).  

10.4. Қоғам қызметкерлері сыртқы және ішкі қҧпиялылықты қатаң сақтап,  

ақпарат санатын нақты жҥйелеу керек.  

 

11. СЫЙЛЫҚТАР 

 

11.1. Қоғам қызметкерлері әріптестеріне, контрагенттеріне және 

серіктестеріне іскерлік этиканың критерийлеріне сай және тӛменде кӛрсетілген 

критерийлердің жиынтығына сәйкес келетін болса ғана сыйлықтар бере алады.  

- Қоғамның заңды мақсаттарына, мысалы тҧсау кесер немесе бизнес-

жобаларды аяқтау, шарттарды жемісті орындаушы, немесе Жаңа жыл, 

Халықаралық әйелдер кҥні,  айтулы кҥндер, мерейтой сияқты дәстҥрлі 

мерекелерге тікелей байланысты болу; 

- ақылға қонымды, мӛлшерлі және қымбат емес заттар болуы тиіс; 

- мәмле жасау, келісім-шарт, лицензия, рҧқсат және т.б. туралы белгілі бір 

шешімді қабылдау, қызмет кӛрсету, іс-әрекет, әрекетсіздік, салғырттық, 

қамқоршылық, қҧқық беру немесе алушыға әртҥрлі заңсыз немесе этикалық емес 

мақсатта әсер етуге тырысу ҥшін жасырын сыйақы бермеу; 

- сыйлықтар туралы ақпаратты жариялау жағдайында Қоғам, 

қызметкерлер және басқа тҧлғалар ҥшін беделді тәуекел жасамау; 
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- Қоғамның осы Сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясатының қағидалары 

мен талаптарына және басқа да ішкі нормативтік қҧжаттарына және 

қолданыстағы заңнаманың нормаларына қайшы келтірмеу; 

Сыйлықтар мен ризашылық белгілерімен бопсалауға  жол берілмейді  

11.2. Қоғамның, қызметкерлердің атынан ҥшінші тҧлғаларға  қолма-қол 

ақшамен немесе қолма-қол  ақшасыз қаражат тҥрінде кез келген валютада 

сыйлықтар алуға жол берілмейді.   

11.3. Қарапайым сыйлықтар, банкеттерге шақырулар жҥйесіз ҧсыныстар 

немесе қабылдаулар іскери қарым-қатынастарды нығайтуға заңды тҥрде ықпал 

етуі мҥмкін, алайда қабылданған шешімдерге әсер етпеуі керек (ықпалды әсер 

ету). 

 

12. ҚАЙЫРЫМДЫЛЫҚ ҚЫЗМЕТТЕР МЕН ЖӘРДЕМДЕСУГЕ 

ҚАТЫСУ 

 

12.1. Қоғам Қоғамның нақты жобаларында коммерциялық 

басымдылықтарды алу мақсатында қайырымдылық пен демеушілік жобаларды 

қаржыландырмайды. 

12.2. Қоғамның қайырымдылық пен демеушілік қызметтері туралы 

ақпаратты ғаламтор желілерінде Қоғамның сайтында жариялайды немесе 

басқаша ашып кӛрсетеді. 

12.3. Қоғам қайырымдылық мақсатында дәрілік немесе ақшалай қаражат 

ретінде де жәрдемдесуді іске асыра алады. Дәрілік зат бірқатар шараларды 

орындау кезінде емдеу мекемесіне немесе қорға жәрдемдесуі мҥмкін. 

12.4. Медициналық мекемеден, қордан немесе пациенттің ҧйымынан ӛтініш 

алғаннан кейін Қоғам басшылығы емдеуді жҥргізуге  жеткілікті жарамдық  

мерзімі бар дәрілік зат тҥрінде қайырымдылық беруге мҥмкіндігінің бар-жоғы 

туралы шешім қабылдайды.  

12.5. Сҧралған дәрілік затқа жәрдемдесу мҥмкіндігі туралы шешім 

қабылданғаннан кейін, Қоғам ӛзінің шешімімен осы  дәрілік заттың ӛндірушісіне  

жәрдемдесу туралы ӛтініш жасап хабарласады. Ӛтініш және сҧраныс жасау 

нысаны ерікті болуы мҥмкін, бірақ міндетті тҥрде мекеме бланксында, егер ӛзге 

ішкі қҧжаттар немесе шарттармен қарастырылмаған болса, ресімделген және 

уәкілетті тҧлғаның қолы қойылған болуы керек.  

12.6. Жәрдем кӛрсету келісілген жағдайда Қазақстан Республикасының 

заңнамасының талаптарына сәйкес қабылдап-тапсыру актісі мен келісімшар 2 

данада ресімделеді.  

12.7. Емдеу жҥргізгеннен кейін, бірақ препараттың жарамдық мерзімінен 

кешіктірмей Қоғам «жәрдемдескен» дәрілік препаратпен ем жҥргізу туралы 

есепті талап етуге қҧқығы бар.  

12.8. Ақшалай қаражат тек қайырымдылық мақсаттар ҥшін ғана 

жәрдемдесілуі мҥмкін. Азаматтарға, емдеу, тәрбие беру, қайырымдылық, 

ғылыми және оқу мекемелеріне, әлеуметтік  қорғау мекемелеріне жәрдем 

жасауға болады.   
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13. СЫБАЙЛАС ЖЕМҚОРЛЫҚҚА ҚАРСЫ ІС-ҚИМЫЛ 

САЛАСЫНДА ҚОҒАМНЫҢ КОНТРАГЕНТТЕРІМЕН ӨЗАРА 

ӘРЕКЕТ ЕТУ  

 

13.1. Қоғам  контрагенттермен, сыбайлас жемқорлықты қабылдамау туралы 

мәлімдеме жасайтын және Қоғамның Сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясатына 

қолдау кӛрсететін іскерлік қатынастар орнатуға тырысады.  

13.2. Қоғам контрагенттердің парақорлыққа тӛзімділігіне баға беру, соның 

ішінде олардың сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-шараларының немесе 

саясатының бар-жоқтығын, олардың Қоғамның Сыбайлас жемқорлыққа қарсы 

саясатының ережелерін сақтауға дайын екендігін тексеруді қоса алғанда, 

сонымен  қатар этикалық бизнесті жҥргізу және сыбайлас жемқорлықтың алдын 

алуға ӛзара кӛмек кӛрсетуге, сыбайлас жемқорлықпен айналысатын 

контрагенттермен іскерлік қарым-қатынастармен байланысты тәуекелдерді 

барынша азайтуға тырысады. 

13.3. Қоғам контрагенттермен ашық қаржы қызметін жҥргізуді жариялайды 

және әлеуетті ӛнім берушілер арасында адал бәсекелестік қағидаттарын және 

сатып алу процесінің жариялылығы мен ашықтығын қолдайды. 

 

 

14. СЫБАЙЛАС ЖЕМҚОРЛЫҚҚА ҚАРСЫ ІС-ҚИМЫЛ 

ЖӨНІНДЕГІ ҚОҒАМНЫҢ ҚЫЗМЕТТЕРІ 

 

14.1. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жӛніндегі Қоғам қызметінің 

негізгі бағыттары:  

14.1.1. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл саласындағы Қоғамның 

бірыңғай саясатын жҥргізу және Қоғамда сыбайлас жемқорлық мінез-

қҧлықтарына теріс қатынастарды қалыптастыру. 

14.1.2. Сыбайлас жемқорлық және ӛзге қҧқық бҧзушылықтың алдын алуға 

жауапты Қоғамның қҧрылымдары мен ӛкілетті тҧлғаларын анықтау. 

14.1.3. Мҧндай тәуекелдерге ең кӛп ҧшыраған Қоғам қызметінің бағыттарын 

анықтау мақсатында сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін тҧрақты бағалау, 

сыбайлас жемқорлыққа қарсы тиісті шараларды әзірлеу.  

14.1.4. Қоғамдағы мҥдделер қақтығысын анықтап, реттеу. 

14.1.5. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл және алдын алу мәселелері 

бойынша Қоғам қызметкерлерін оқыту, ақпараттандыру және кеңес беру 

(сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл және алдын алу мәселелерін реттейтін 

нормативтік қҧжаттармен таныстыру, оқыту іс-шараларын ӛткізу, Қоғам 

қызметкерелеріне жеке кеңес беруді ҧйымдастыру). 

14.1.6. Контрагенттермен ӛзара әрекет ету кезінде сыбайлас жемқорлықтың 

алдын алу бойынша шараларды іске асыру. 

14.1.7. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мониторинг (Қоғамның ішкі 

қҧжаттарының, сонымен қатар сыбайлас жемқорлық әрекеттерін жасаудың 
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алғышарттары болған жағдайда Қоғамның жарғылық және операциялық 

қызметіне талдау жасау, Қоғамның сатып алу қызметін қалыптастыру және іске 

асыру кезінде Қоғамның Сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясатын жҥзеге асыру, 

Қоғамның жергілікті заңнамалық актілерінің жобаларын қҧқықтық және 

сыбайлас жемқорлыққа қарсы сараптау нәтижелерін жалпылау және талдау, 

Қоғамдағы сыбайлас жемқорлық жағдайы туралы қызметкерлердің пікірлерін 

және Қоғам қабылдаған жемқорлыққа қарсы шаралардың тиімділігін зерттеу, 

Қоғамдағы мҥмкін болатын сыбайлас жемқорлық әрекеттер туралы жеке және 

заңды тҧлғалардың шағымдары мен ӛтініштерін талдау, бҧқаралық ақпарат 

қҧралдарында Қоғам қызметі туралы теріс жарияланымдарды талдау). 

14.1.8. Ішкі бақылау және аудит (Қоғамның ішкі бақылау және аудит 

жҥйесінің Қоғамның сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясатының ережелеріне 

сәйкестігін қамтамасыз ету, ішкі шаралар мен стандарттардың сақталуын 

тҧрақты бақылау жҥргізу, бухгалтерлік есеп деректері, бухгалтерлік есептің 

бастапқы қҧжаттарының  бар болуы және дҧрыстығы, жоғары сыбайлас 

жемқорлық қаупі бар салалардағы  экономикалық шығындардың орындылығы, 

бейресми есептілікті жасау мен  жалған қҧжаттарды пайдалануды болдырмау, 

Қоғамның мҥлікті және ресурстарды пайдаланудың тәртібін жетілдіру) 

14.1.9. Қоғамның Сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызметін іске асыру 

кезінде сыртқы аудитты тҧрақты жҥргізу. 

14.1.10. Қоғаммен жеткен жетістіктер мен сыбайлас жемқорлыққа қарсы 

жҥргізілген қызметтер туралы есептік материалдарды тарату және даярлау, 

сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылы бойынша Қоғамның  нәтижелерін 

жҥйелі бағалау. 

14.1.11. Қоғамның Сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясатына сәйкес 

Қоғамдағы басшылық лауазымына кандидаттар мен Қоғамның лауазымдық 

тҧлғаларына қойылатын талаптарды ҧсыну. 

14.1.12. Қоғам қызметкерлері ҥшін белгіленген қҧқықтар мен шектеулерді, 

тыйымдар мен міндеттемелерді біріктіру. 

14.1.13. Мемлекеттік органдар, ҧйымдар мен азаматтардың қатысуымен 

сыбайлас жемқорлыққа қарсы кҥрес мәселелері бойынша Қоғамның ӛзара іс-

қимылы. 

 

 

 

15.АУДИТ ЖӘНЕ БАҚЫЛАУ 

 

15.1. Қоғамда тҧрақты негізде қаржылық-шаруашылық қызметтің ішкі және 

сыртқы аудиты, бухгалтерлі есепте деректердің толық және дҧрыс кӛрсетілуін 

бақылау және Қоғамның ішкі қҧжаттары мен заңнама талаптарын сақтау, оның 

ішінде Қоғамның Сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясатында белгіленген 

талаптар мен қағидалардың сақталуына бақылау жҥргізеді.  

15.2. Қоғамдағы ішкі бақылау шаралары шеңберінде маңызды бизнес-

жоспарлардың орындалуына, оның ішінде жҥргізілетін тӛлемдердің 
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заңдылығын,, олардың экономикалық негіздемесін, шығындардың 

мақсаттылығын, оның ішінде бастапқы есепке алу қҧжаттарының растау мәніне 

және Қоғамның Сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясат талаптарына сәйкестігіне 

тексерулер жҥргізіліп отырады.  

15.3. Ішкі бақылаудың тиімді жҥйесі Қоғамның Сыбайлас жемқорлыққа 

қарсы саясат пен сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнаманың ережелерін бҧзатын 

іс-әрекеттерді анықтауға және алдын алуға кӛмектесуге негізделген және 

келесідей негізделген кепілдік болып табылады: 

- операциялар ӛкілеттіктерді берудің бекітілген тәртібіне сәйкес жҥргізіледі; 

- операциялар  тиісті тҥрде есептілікте кӛрсетіледі; 

- Қоғамның активтеріне, оның ішінде зияткерлік меншік объектілеріне қол 

жеткізу, белгіленген тәртіппен шектеледі және бақыланады. 

 

16. БУХГАЛТЕРЛІК КІТАПТАРДЫ, ЖАЗБАЛАРДЫ ЖӘНЕ 

ЕСЕПТІЛІКТІ ЖҤРГІЗУ  

 

16.1. Барлық қаржылық операциялар ҧқыпты, дҧрыс және Қоғамның 

бухгалтерлік жазбаларында кӛрсетілген толық жеткілікті деңгейде,  тексеру ҥшін 

қол жетімді және қҧжатталған  болуы тиіс.  

16.2. Қоғамда  қолданыстағы заңнамамен белгіленген мерзімде толық 

және нақты қаржы есептілігін дайындау және ҧсыну ҥшін жеке жауапкершілік 

алған қызметкерлер тағайындалған.  

16.3. Барлық іскерлік операциялар жеткілікті егжей-тегжейленген, 

қҧжаттамалық дәлелденген және қатысушы тараптар, орындалатын 

операциялардың ақшалай сомасы мен коммерциялық мақсаттары  кӛрсетілген 

есеп қҧжаттар мен бухгалтерлік кітаптарда нақты және айқын тҥрде кӛрсетіледі.  

16.4. есеп қҧжаттамасы мен бухгалтерлік кітаптар нормативтік талаптарда 

кӛзделген сақтау мерзімдерін сақтай отырып жҥргізеді және аудиторлық 

компаниялар мен тексеруші органдармен тексеруге ҧсынылады.  

16.5. Есепке алу қҧжаттамасын және қаржы есептілігін бҧрмалау, сондай-

ақ аудитерлік тексеру жҥргізуге, қаржылық есептілікті талдау және міндетті ішкі 

және сыртқы есептерді даярлауға  байланысты  жалған, кҥмәнді  немесе толық 

емес есептілікті жасауға  қатаң тыйым салынады. 

 

 

17. СЫБАЙЛАС ЖЕМҚОРЛЫҚ ҚҦҚЫҚТАРЫНЫҢ 

БҦЗЫЛУЫНА ЖӘНЕ ҚОҒАМНЫҢ СЫБАЙЛАС 

ЖЕМҚОРЛЫҚҚА ҚАРСЫ САЯСАТЫНЫҢ ЕРЕЖЕСІНІҢ 

БҦЗЫЛУЫНА ЖАУАПКЕРШІЛІК 

 

17.1.  Қоғамның қызметкерлері ӛздерінің лауазымына қарамастан, 

Қоғамның Сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясатының ережелерін сақтауға жеке 

жауапкершілік алады. 
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17.2. Қоғамның қызметкерлері, контрагенттері және басқа да тҧлғалардың 

сыбайлас жемқорлық қызметіне  қатысқаны ҥшін  Қоғамға санкция қолданылуы 

мҥмкін екендігін ескере отырып, кез келген ақылға қонымды негізделген кҥдік 

немесе сыбайлас жемқорлық әрекеттерінің белгіленген фактісі бойынша 

Қоғамда белгіленген тәртіпте қызметтік тексерулер жҥргізіледі. 

17.3. Қоғам сыбайлас жемқорлық қҧқық бҧзушылыққа кінәлі тҧлғалар 

Қазақстан Республикасының сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл 

саласындағы заңнамасында белгіленген жауапкершілікке тартылып,  шаралар 

қолданады. 

17.4. Қоғамның Сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясатының ережелерін 

бҧзғаны ҥшін кінәлі тҧлғалар ішкі ережелер мен  қағидалар ережелеріне сәйкес 

тәртіптік жазаға тартылуы мҥмкін. 

_________________________ 


