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Жоспары
Қостанай облысы әкімдігі мәдениет басқармасының "Қостанай облыстық тарихи-өлкетану
мұражайы" КММ-де сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау нәтижелері бойынша
анықталған сыбайлас жемқорлық бұзушылықтарды жасауға ықпал ететін себептер мен
жағдайларды жою жөніндегі іс-шаралар
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2 Уәкілетті органға
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Жоғары сыбайлас
жемқорлық
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қақтығысы
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бақылауды
жүзеге асыру
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құндылықтарды
өтеулі сатып алу
мәселесін реттеу
туралы ұсыныс
енгізу
Бірыңғай
мемлекеттік
музей қорын
құрайтын
экспонаттарды
қосарланған
есепке алуды
болдырмау
мақсатында
уәкілетті органға
бухгалтерлік
есепті жүргізу
қағидаларына
өзгерістер енгізу
туралы мәселені
қарау туралы
ұсыныстар енгізу
Жоғары сыбайлас
жемқорлык
тәуекелі,
мүдделер
кақтығысы
саласына
жататын
кызметке тұрақты
ішкі бақылауды
жүзеге асыру
Жоғары сыбайлас
жемқорлық
тәуекелі,
мүдделер
қақтығысы
саласына
жататын
қызметке тұрақты
ішкі бақылауды
жүзеге асыру
Азаматтық
қызметшілерді
аттестаттаудан
өткізу кезінде ҚР
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жылғы 29
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189 бұйрығымен
бекітілген
мемлекеттік
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Музей
экспонаттарын
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мәселесі жөнінде
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министрлігіне,
Қаржы
министрлігіне
хат жолдансын
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Магадеева Ж.Б.
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жағдайда
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ұйымдарының
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мәдениет
ұйымдарының
азаматтық
қызметшілерін
аттестаттаудан
өткізу қағидалары
мен шарттарын
қатаң
басшылыққа алу
қажет
Мекеме
әкімшілігімен
сыбайлас
жемқорлық құқық
бұзушылықтар
мен қылмыстар
жасағаны үшін
жауапкершілік
туралы жалпыға
бірдей құқықтық
оқу жүргізу
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