
  

  

«Инфекцияға қарсы препараттар 

ғылыми орталығы» АҚ 

Басқармасының  

2019 жылғы 17 қаңтардағы 

 (№2 хаттама) 

 шешімімен бекітілді 

 

  

  

«Инфекцияға қарсы препараттар ғылыми орталығы» АҚ 

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы стандарты 

 

  

1. Жалпы ереже 
  

1. Осы «Инфекцияға қарсы препараттар ғылыми орталығы» АҚ-ның (әрі қарай- 

Қоғам) Сыбайлас жемқорлыққа қарсы стандарты Қазақстан Республикасы Мемлекеттік 

қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агентігі бекіткен  сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы стандарттар әзірлеу бойынша әдістемелік ұсынымдар, «Сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы күрес туралы» Қазақстан Республикасының 2015 жылғы 18 

қарашадағы Заңының 10-бабына сәйкес әзірленген және кепілдемелік сипаты бар.    

2. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы стандартының әзірлеушісі Заңдық қолдау, адам 

ресурстары және ісқағаздарды жүргізу бөлімі болып табылады.  

3. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы стандарты сыбайлас жемқорлықтың алдын алуға 

бағытталған қоғамдық қатынастар саласында оқшаулау үшін ұсыныс жүйесін құруға 

бағытталған. 

4. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы стандартты әзірлеудің міндеттері: 

1) қоғамдық қатынастардың жеке саласында жұмыс істейтін адамдар арасында 

жемқорлыққа қарсы тұрақты тәртіпті қалыптастыру; 

2) сыбайлас жемқорлықты уақтылы анықтау және олардың теріс салдарын болдырмау. 

5. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы стандарттың қағидалары: 

1) заңдылығы; 

2) ашықтық; 

3) этикаға сәйкестік; 

4) жеке және заңды тұлғалардың құқықтары мен заңды мүдделерін сақтау және 

оларды сыбайлас жемқорлықтың туындауынан қорғау; 

5) мүдделердің қақтығыстарын болдырмау. 

6. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы стандарты жеке салада жұмыс істейтін адамдарға 

сыбайлас жемқорлыққа қарсы мінез-құлықты сақтау және сыбайлас жемқорлықтың алдын 

алуға бағытталған ұсыныстарды айқындайды.  

7. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы стандарттардың негізінде сыбайлас жемқорлықтың 

туындауын болдырмау көзқарасымен еңбек міндеттерін орындау бойынша тікелей әрекет 

ету тұр, олар: 

1) сыбайлас жемқорлыққа қарсы стандарттарға әсер ететін саладағы жеке және заңды 

тұлғалардың құқықтары мен заңды мүдделерін жүзеге асыру; 

2) өз құзыретi шегiнде басшылықты және өзге де шешiмдердi дайындап,  қабылдау; 

3) Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерінің жобаларын 

дайындау; 

4) өмірлік іс әрекет саласының ерекшелігіне байланысты басқа да қоғамдық маңызды 

қатынастар.  



  

  

2. Қоғамдық қатынастардың жекелеген саласындағыи тұлғалардың мінез-құлық (іс-

әрекет) стандарттары  (ұсынымдар)  
  

8. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл стандарттарына әсер ететін жекелеген 

саладағы жеке және заңды тұлғалардың құқықтары мен заңды мүдделерін жүзеге асыруда:  

1) Қазақстан Республикасының заңнамалары мен Конститутсиясын, Қазақстан 

Республикасының Президенттің, Үкіметінің  актілерін, өзге нормативтік құқықтық 

актілерін, Қоғамның бұйрықтары мен басқа жергілікті актілерін басшылыққа алу; 

2) Қазақстан халқының бірлігін нығайтуға және елдегі ұлтаралық келісімді нығайтуға, 

мемлекеттің және басқа да тілдерді құрметтеуге, Қазақстан халқының дәстүрлері мен 

әдет-ғұрпына үлес қосу;  

3) адал, әділ, қарапайым, жеке тұлғалармен, заңды тұлғалардың өкілдерімен  және 

әріптестермен қарым-қатынас жасауда жалпыға бірдей қабылданған моральдық-этикалық 

нормаларды сақтау, сыпайылық пен дұрыстығын көрсету; 

4) жеке және заңды тұлғалардың құқықтары мен заңды мүдделеріне әсер ететін 

шешімдер қабылдаудың ашықтығын қамтамасыз ету; 

5) өздерінің іс-әрекеттері мен мінез-құлқы арқылы қоғам тарапынан  сынға себеп 

бермеу, сынға жол бермеу, кемшіліктерді жою және олардың қызметін жетілдіру үшін 

сындарлы сындарды қолдану; 

6) жеке бастың мәселелерін шешу кезінде қызметтік жағдайды пайдаланбау; 

7) қызметке сәйкес емес мәліметтерді таратпау; 

8) заңда тәртіптік, әкімшілік немесе қылмыстық жауапкершілікті көздейтін құқық 

бұзушылықтар мен басқа да құқық бұзушылықтарды жасауға жол бермеу; 

9) Қоғамдағы еңбек заңнамасының орындалуын, еңбек тәртібі мен шарттарын 

сақтауды, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген шектеулерді 

қамтамасыз ету. 

9. Тауарларды, жұмыстарды, қызметтерді сатып алуға байланысты мемлекеттік сатып 

алуды жүзеге асыру кезінде: 

1) мемлекеттік сатып алу үшін пайдаланылатын ақшалай қаражатты оңтайлы және 

тиімді жұмсау;  

2) әлеуетті жеткізушілерге заңнамада көзделген жағдайларды қоспағанда, мемлекеттік 

сатып алу рәсіміне қатысудың тең мүмкіндіктерін беру; 

3) мемлекеттік сатып алу процесінің ашықтығын  және айқындығын қамтамасыз ету; 

4) сыбайлас жемқорлықтың туындауына жол бермеу; 

5) Борышкерлердің  бірыңғай тізіліміне енгізілген және атқарушы құжаттарға сәйкес 

міндеттерді орындалмаған әлеуетті өнім беруші және (немесе) тартылатын қосалқы 

мердігер (бірлескен орындаушы) ретінде қатысуға жол бермеу. 

10. Өз құзыреті шегінде басқарушылық және басқа  да шешімдерді дайындау мен 

қабылдау кезінде: 

1) мүдделердің жанжалы туындағаны, қызметтік міндеттерді орындау кезіндегі жеке 

қызығушылығы туралы, сыбайлас жемқорлық жүріс-тұрысқа және сыйлықтар алуға 

бейімділігі туралы тікелей немесе тура басшысына баяндау; 

2) жеке сипаттағы мәселелерді шешу кезінде қызметтік жағдайын пайдаланбау; 

3) әріптестеріне, басшылары мен өзге де лауазымды адамдарға сыйлықтар бермеу 

және  лауазымдық уәкілеттікті пайдалану арқылы мүліктік пайда, игіліктер немесе  

басымдықтар алу үшін қызметтік емес қызметтерді көрсетпеу; 

4) сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жасауда, сыбайлас жемқорлық құқық 

бұзушылықтарды ашуда белсенділік таныту; 



5) сыбайлас жемқорлықтың белгілі болған фактілері, оның ішінде материалдарды 

тездетіп қарағаны үшін қандай да бір пайда алуға бейімділігі не болмаса әуре-сарсаңға 

салу туралы басшылыққа дереу баяндау; 

6) өкімді орындау үшін алған заңдылығына күдіктілігі туралы тікелей басшысына 

дереу жазбаша түрде хабарлауы; 

7)  егер тікелей басшысының өзі мүдделер жанжалына тартылған болса, жоғары 

тұрған басшылыққа жүгінуі; 

8) табыс табуға  байланысты кәсіпкерлік және басқа қызметті жүзеге асыруда біреуге 

бірлесе көмектесуден аулақ болу. 

11. Қоғамның қызметкерлерін/жұмысшыларын іріктеу және орналастыру жөніндегі 

кадр жұмысын ұйымдастыру кезінде: 

1) тағайындауға арналған материалдарды қарауға  белгіленген мерзімдерін сақтау; 

2) Қоғамға жұмысқа қабылдау кезінде қызметкерге жүктелген негізгі міндеттерін, 

тыйымдар мен шектеулерін түсіндіру; 

3) кадрларды іріктеу кезінде Қазақстан Республикасының заңнамасының талаптарын 

сақтау; 

4) қызметкерлердің жеке деректері туралы ақпаратты  негізсіз беруге жол бермеу; 

5) еңбек келісім-шартын жасасу үшін жарамсыз жұмыс құжаттарына үміткерлерден 

талап етпеу; 

6) Қоғам қызметкерлеріне қатысты қызметтік  тергеулерді объективті және жан-жақты 

жүргізу. 

12. Өмірлік іс әрекет саласының ерекшелігіне байланысты туындаған басқа да қарым-

қатынастар кезінде: 

1) бағынысты қызметкерлердің қызметтік өкілеттіктерінің міндеттері мен көлемін 

анық және нақты анықтау; 

2) қарамағындағы тұлғалардың қызметкерлер арасындағы еңбек жүктемесін әркелкі 

бөлуге жол бермеу;  
3) олардың қызметтерінің нәтижелерін бағалау кезінде, сондай –ақ ынталандыру және 

жазалау шараларын қолдану кезінде әділеттілік пен объективтілік таныту; 

4) қарамағындағы қызметкерлерге қатысты негізсіз жалалар, дөрекі фактілер, адамның 

адамгершілігін кемсітуге, әдепсіздік, дөрекі мінез көрсетуге жол бермеу;  

5) іс жүзінде мүмкін болмайтын немесе олардың қызметтік міндеттерінен тысқары, 

сондай-ақ заңға қайшы келетін тапсырыстарды бермеу;  

6) қызметтік емес сипаттағы мәселелерді шешу кезінде қарамағындағыларының 

қызметіне ықпал ету үшін қызмет бабын пайдаланбау; 

7) қарамағындағы қызметкерлерді сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар жасауға 

мәжбүрлемеу;  

8) қарамағындағы қызметкер өзінің қызметтік міндеттерін орындау барысында 

туындайтын мүдделер дауын реттеу бойынша жан-жақты шараларды уақтылы қабылдау;  

9) мүлікті, оның ішінде автокөлік құралдарын пайдалану үшін ұтымды және тиімді 

пайдалану үшін мүліктің сақталуын қамтамасыз ету  

 


