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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

'Ч Г

№
Р

с

Сыбайлас 
жемцорлъщ 
тәуекелдерін ішкі 
талдау 
қорытындылары 
бойынша 
ұсынымдар

Іс-шара Аяқтау
нысаны

Жауапты 
орындаушылар

Орындау
мерзімі

1 Сыбайлас 
жемқорлық 
тәуекелдерінің 
пайда болуына 
жол бермеу 
мақсатында 
мекеме 
қызметінде 
сыбайлас 
жемқорлық 
тәуекелдеріне 
ішкі талдау 
бойынша 
жұмысты 
жалғастыру

Жоғары сыбайлас 
жемқорлық 
тәуекелі, 
мекемедегі 
мүдделер 
қақтығысы 
салаларын 
бақылауды 
жүзеге асыру

Анықтама Сыбайлас 
жемқорлыкқа 
қарсы 
комплаенс- 
қызметі

Тұрақты

2 Уәкілетті органға 
кәсіпкерлік 
субъектілері 
болып 
табылмайтын 
жеке тұлғалардан 
Қазақстан 
халықтарының 
тарихына, дініне, 
мәдениеті мен 
тұрмысына 
қатысы бар 
мәдени

Жеке 
тұлғалардан 
мәдени 
кұндылықтарды 
өтеулі сатып алу 
мәселесі жөнінде 
ҚР Қаржы 
министрлігіне 
хат жолдау

Жауап 
ҚРҚМ

Жұмыс тобы Шілде- 
қыркүйек



і'М

құндылықтарды 
өтеулі сатып алу 
мәселесін реттеу 
туралы ұсыныс 
енгізу

3 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

Музей 
экспонаттарын 
есепке алу 
мәселесі жөнінде 
Мәдениет және 
спорт 
министрлігіне, 
Қаржы 
министрлігіне 
хат жолдансын

Жауап МСМ.
ҚРҚМ

Жұмыс тобы Шілде- 
қыркүйек

4 Жоғары сыбайлас 
жемқорлык 
тәуекелі, 
мүдделер 
кақтығысы 
саласына 
жататын 
кызметке тұрақты 
ішкі бақылауды 
жүзеге асыру

Мүдделер 
қақтығысын 
бақылау

Анықтама 
2021 жылдың 
қорытындысы 
бойынша

Сыбайлас 
жемқорлыққа 
қарсы 
комплаенс- 
қызметі

Тұрақты

5 Жоғары сыбайлас 
жемқорлық 
тәуекелі, 
мүдделер 
қақтығысы 
саласына 
жататын 
қызметке тұрақты 
ішкі бақылауды 
жүзеге асыру

Қалыптасқан бос 
орындарды 
уақтылы 
жинақтау

Анықтама 
2021 жылдың 
қорытындысы 
бойынша

Магадеева Ж.Б. қажет 
болған 
жағдайда

6 Азаматтық 
қызметшілерді 
аттестаттаудан 
өткізу кезінде ҚР
МСМ 2016 
жылғы 29 
маусымдағы № 
189 бұйрығымен 
бекітілген 
мемлекеттік

ҚРМСМ 2016 
жылғы 29 
маусымдағы № 
189 бұйрығымен 
бекітілген 
мемлекеттік 
мәдениет 
ұйымдарының 
азаматтық 
қызметшілерін

Сабақ
хаттамасы

Магадеева Ж.Б.,
Аттестаттау 
комиссиясы

Қыркүйек-
қазан
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мәдениет 
ұйымдарының 
азаматтық 
қызметшілерін 
аттестаттаудан 
өткізу қағидалары 
мен шарттарын 
қатаң 
басшылыққа алу 
қажет

аттестаттаудан 
өткізу 
қағидалары мен 
шарттарын 
зерделеу

7 Мекеме 
әкімшілігімен 
сыбайлас 
жемқорлық құқық 
бұзушылықтар 
мен қылмыстар 
жасағаны үшін 
жауапкершілік 
туралы жалпыға 
бірдей құқықтық 
оқу жүргізу

Құқықтық жалпы 
оқыту

Құқықтық 
оқыту 
хаттамасы

Тыщенко И.В. Маусым- 
шілде

Басшы орынбасары Алшимова Э. Е


