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1. Мақсаттар, жалпы ережелер, қолдану аймағы

1.1.  Осы сыбайлас жемқорлыққа қарсы әрекет ету саясатының (бұдан әрі - 
Саясат) мақсаты сыбайлас жемқорлыққа қарсы әрекет ету және сыбайлас жемқорлық 
тәуекелін кемітуге бағытталған кілт қағидалары мен талаптарды анықтау, Мекеме 
қызметкерлері және Мекеме атынан және оның мүддесінде әрекет етуге құқығы бар 
басқа да тұлғалармен қолданылатын сыбайлас жемқролыққа қарсы заңнаманың 
нормаларын сақтауды қамтамасыз ететін құқықтық мәдениетті қалыптастыру болып 
табылады.  

1.2.  Осы Саясатты қабылдау арқылы Мекеме өзінің олдында келесі 
мақсаттарды қояды және міндеттенеді: 

- Мекеме және оның қатысушыларына қатысты қолданылатын Қазақстан 
Республикасының сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнамасының негізгі талаптарын 
жинақтау және түсіндіруге; 

- Мекеменің, оның басқарушы органдары мен лауазымына қарамастан  
қызметкерлерінің сыбайлас жемқорлықтық әрекетке еліктендірілу тәуекелін 
мүмкіндігінше кемітуге; 

- контрагенттер, қызметкерлер, басқарушы органдарының мүшелері, Мекеме 
атынан және оның мүдделерінде әрекет ететін тұлғаларда сыбайлас жемқорлықты 
оның кез келген нысандарында және көріністерінде қабылдамау саясатын бірегей 
түсінушілікті қалыптастыруға; 

- Мекеме қызметкерлері және Мекеменің атынан және оның мүдделерінде 
әрекет ететін тұлғалардың осы Саясаттың қағидалары мен талаптарын білу, сақтау, 
сондай-ақ сыбайлас жемқорлықтың алдын-алудың жеткілікті рәсімдерін білу 
міндеттілігін бекітуге. 

1.3. Мекеменің сыбайлас жемқорлыққа қарсы әрекет ету Саясаты келесі 
қағидаларға негізделіп құрылған:  

- Қазақстан Республикасының заңнамасы, әділ бәсекелестік шеңберінде әрекет 
ету; 

- әрекеттің ашықтығы; 
- жоғарғы сыбайлас жемқорлық тәуекелі бар салалардағы шешімдерді 

қабылдаудың алқалылығы; 
- сыбайлас жемқорлыққа қарсы әрекет ету шараларын жүйелік және кешендік 

түрде қолдану; 
- сыбайлас жемқорлықтың алдын-алу шараларын қолданудың бастылығы; 
- сыбайлас жемқорлықтық құқық бұзушылықтарды жасағаны үшін жазаның 

бұлтартпастылығы; 
- Мемлекеттік органдармен, Қатысушылармен, серіктестермен, Мекеме 

контрагенттерімен сыбайлас жемқорлыққа қарсы әрекет ету саласында әрекеттесуі. 
1.4. Мекеме барлық қызметкерлерге, Мекеме атынан және оның мүдделерінде 

әрекет ететін басқа тұлғаларғаолардың сыбайлас жемқорлық әрекетіне қатыстылығы 
жөнінде талаптар ұсынады. 

1.5. Осы Саясат Қазақстан Республикасының заңнамасына, Мекеме әрекетін 
реттейтін ішкі нормативтік құжаттарға  сәйкес әзірленген, және оның талаптары 
лауазымдарына қарамастан Мекеменің барлық қызметкерлері мен бөлімшелеріне, 
сондай-ақ Мекеме атынан әрекет ететін тұлғаларға таралады. 
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2. Анықтаулар мен қысқартулар

В настоящей Политике применяются следующие определения и сокращения: 
Мекеме «Самұрық-Қазына» Корпоративтік 

университеті» жеке меншік мекемесі 
Мекеменің басқарушы органдар Жоғарғы басқару мүшесі – 

Қатысушылардың жалпы жиналысы; 
Басқарудың атқарушы органы – 
Директор; 
Бақылаушы орган – Ревизиялық 
комиссия; 

Мекеме басшысы Директор немесе сәйкестелген бұйрық 
немесе сенімхат негізінде директордың 
міндеттерін атқаратын басқа тұлға;

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясат  Сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін 
кемітуге бағытталған құқықтық, 
әкімшілік, және ұйымдастырушылық 
шаралар; 

Сыбайлас жемқорлық тәуекелі Сыбайлас жемқорлықтық құқық 
бұзушылықтарға жол беретін себептер 
мен жағдайлардың туу мүмкіндігі; 

Сыбайлас жемқорлықтық құқық 
бұзушылық  

Жасалғаны үшін заңмен әкімшілік немесе 
қылмыстық жауапкершілік белгіленетін 
сыбайлас жемқорлық белгілеріне ие 
құқыққа қарсы кінәлі әрекет (әрекет 
немесе әрекетсіздік); 

Сыбайлас жемқорлық Мемлекеттік жауапты лауазымды 
иеленетін тұлғалар, Мемлекеттік 
функцияларды орындауға құзіреттілігі 
бар тұлғалар, Мемлекеттік функцияларды 
орындауға құзіреттілігі бар тұлғаларға 
теңестірілген тұлғалар, лауазымдық 
тұлғалармен өздерінің лауазымдық 
(қызметтік) өкілеттіліктерін және 
олармен байланысты мүмкіндіктерін 
қолдану арқылы өзі үшін немесе үшінші 
тұлғалар үшін жеке өзі немесе делдал 
арқылы мүліктік (мүліктік емес) 
игіліктерді қабылдау немесе тарту, 
сондай-ақ оларды игіліктер мен 
артықшылықтар ұсыну арқылы үшінші 
тұлғаларды параға сатып алу; 

Сыбайлас жемқорлықтық  әрекет 
(Мекеме әрекетіне қолданбалы) 

Заңсыз материалдық сыйақы, сыйлықтар, 
жеңілдетулер немесе қызметтер беру, 
параға сатып алу, мемлекеттік жауапты 



4 

лауазымды иеленетін тұлғалар, 
Мемлекеттік функцияларды орындауға 
құзіреттілігі бар тұлғалар, Мемлекеттік 
функцияларды орындауға құзіреттілігі 
бар тұлғаларға теңестірілген тұлғалар, 
лауазымдық тұлғаларға сондай-ақ шетел 
мемлекетінің немесе халықаралық 
мекеменің лауазымдық тұлғасына жеке 
өзі немесе делдал арқылы пара беру, және 
пара беру кезіндегі делдал болу;  

Мемлекеттік жауапты лауазымды 
иеленетін тұлға  

лицо, занимающее должность, которая 
установлена Конституцией Республики 
Казахстан, конституционными и иными 
законами Республики Казахстан для 
непосредственного исполнения функций 
государства и полномочий 
государственных органов, в том числе 
депутат Парламента Республики 
Казахстан, судья, а равно лицо, 
занимающее согласно законодательству 
Республики Казахстан о государственной 
службе политическую государственную 
должность либо административную 
государственную должность корпуса 
«А»; 

Лауазымдық тұлға Тұрақты, уақытша немесе арнайы құзірет 
бойынша басшылық өкілінің 
функцияларын орындайтын немесе 
мемлекеттік органдарда, мемлекеттік 
сыңайлы сектор субъектілерінде, 
жергілікті өзін-өзі басқару органдарында, 
сондай-ақ Қазақстан Республикасының 
Қарулы Күштері, басқа әскер және әскери 
құрылымдарда ұйымдастырушылық-
тапсырмашылық және әкімшілік-
шаруашылық функцияларды тұлға; 

Мемлекеттік функцияларды орындауға 
құзіреттілігі бар тұлға  

Қазақстан Республикасының заңдарына 
сәйкес мемлекеттік қызметкер, мәслихат 
депутаты, сондай-ақ мемлекеттік 
лауазымға тағайындағанға дейін 
мемлекеттік лауазыммен қарастырылған 
міндеттерді уақытша орындайтын тұлға; 

Мемлекеттік функцияларды орындауға 
құзіреттілігі бар тұлғаларға 
теңестірілген тұлға  

Жергілікті өзін-өзі басқару органдарына 
сайланған тұлға, Қазақстан 
Республикасының Президентіне, 
Қазақстан Республикасы Парламентінің 
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немесе маслихатының депутатына, 
аймақтық мәні бар қала, ауылдар, 
ауылдық аймақтардың әкіміне, сондай-ақ 
жергілікті өзін-өзі басқарудың 
сайланбалы органдарының мүшелігіне 
үміткер ретінде Қазақстан 
Республикасының заңдарымен бекітілген 
тәртіпте тіркелген азамат; еңбек ақысы 
Қазақстан Республикасының бюджетінен 
төленетін, жергілікті өзін-өзі бақару 
органында тұрақты немесе уақытша 
жұмыс істейтін қызметкер; мемлекеттік 
мекемеде немесе мемлекеттік сыңайлы 
сектор субъектісінде басқарушылық 
функцияларды атқаратын тұлға, 
Қазақстан Республикасының Ұлттық 
банкінің және оның бөлімшелерінің 
қызметкерлері; 

Мемлекеттік сыңайлы секторының 
субъектілері 

Құрылтайшысы, қатысушысы немесе 
акционері мемлекет болып табылатын 
мемлекеттік мекемелер, жауапкершілігі 
шектеулі серіктестіктер,  акционерлік 
қоғамдар, соның ішінде ұлттық 
басқарушы холдингтер, ұлттық 
компаниялар, сондай-ақ оларға Қазақстан 
Республикасының заңды актілеріне 
сәйкес үлестес болып табылатын еншілес, 
тәуелді және басқа да заңды тұлғалар; 

Сыбайлас жемқорлық қарсы әрекет ету  Мекеме қызметкерлерінің, Мекеменің 
басқару органдарының олардың 
құзіреттері шегіндегі әрекеті: 
- сыбайлас жемқорлықтың алдын алу, 
сондай-ақ сыбайлас жемқорлықтың 
себептерін анықтап, кейін оларды жою, 
сыбайлас жемқорлықтық тәуекелдермен 
жұмыс жүргізу; 
- сыбайлас жемқорлықтық құқық 
бұзушылықтарды анықтау және алдын 
алу; 
- сыбайлас жемқорлықтық құқық 
бұзушылықтардың нәтижелерін 
мүмкіндігінше кеміту және/немесе жою; 

Мүдделі тұлға Мекеменің басқарушы органдарының 
мүшелері (Қатысушылар жалпы 
жиналысындағы Қатысушылардың 
өкілдері, сондай-ақ Қатысушылардың 
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атқарушы органдарының мүшелері, 
Ревизиялық комиссия мүшелері, Мекеме 
Директоры), сондай-ақ Мекемемен 
арақатынасына байланысты Мекеменің өз 
мүлігіне қатысты әрекетіне әсер ете 
алатын тұлғалар және мүдделі 
тұлғалардың туыстары, кредиторлары, 
делдалдар; 

мүдделі тұлға мүдделерінің қайшылығы Құзіреттерін тиісінше орындамауына, 
тиісті шешім қабылдауына әкелетін 
мүдделі тұлғалардың мүдделері және 
Мекеме Жарғысымен қарастырылған 
құзіреттері арасындағы үйлеспеушілігі. 
Мекеме мүлігіне қатысты әрекеттермен 
байланысты Мекеме және мүдделі 
тұлғалар арасындағы мәмілелер мүдделер 
қайшылығының бар болуына әкеледі;

мүлік Заттар, ақша, сондай-ақ шетел валютасы, 
қаржылық құралдар, жұмыстар, 
қызметтер, көркем интеллектуалдық 
әрекеттің қалыптасқан нәтижелері, 
фирмалық атау, мүліктік құқықтыр және 
т.б.; 

3. Жауапкершілік

Функционалдық жауапкершілік: 
3.1. Мекеме басшысы Қазақстан Республикасының заңнамасыжәне осы 

Саясатпен бекітілген талаптарды енгізу және сақтау бойыншақұқықтық және 
ұйымдастырушылық сипаттағы іс-шаралардың қабылдануы/қамтамасыз етілуі үшін 
жауапкершілік артады; 

3.2. Құрылымдық бөлімшелердің басшылары бөлімшелер қызметкерлерімен 
Қазақстан Республикасының заңнамасыжәне осы Саясатпен бекітілген талаптардың 
сақталуын бақылау үшін, осы Саясатты бұзудың анықталған фактілері туралы 
Мекеме басшысын сол сәтте хабардар ету үшін жауапкершілік артады; 

3.3. Мекеменің барлық қызметкерлері Қазақстан Республикасының 
заңнамасыжәне осы Саясатпен бекітілген талаптарды сақтау үшін жауапкершілік 
артады. 

Бұзушылық үшін жауапкершілік: 
3.4. Сыбайлас жемқорлықтық құқық бұзушылық сипаттарына ие әрекеттерді 

жасаған тұлға Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес қылмыстық, 
әкімшілік жауапкершілік артады. 

3.5. Осы Саясаттың талаптарын орындамағаны үшін Мекеме қызметкерлері 
тәртіптік жауапкершілік артады. 

3.6. Осы Саясат талаптарын бұзу түріндегі Мекеме қызметкерінің әрекеті 
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(әрекетсіздігі) Мекеме шығындарына әкелген жағдайда, осы қызметкер Мекемеге 
келтірілген тікелей іс-жүзіндегі зардапты өтеуге міндетті. Қызметкермен зардап 
келтірілгеннен кейін еңбек шартының бұзылуы келтірілген зардапты (зиянды) 
Мекеме алдында өтеуден қызметкердің босатылуына әкелмейді. 

4. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы әрекет

Мекемедегі сыбайлас жемқорлыққа қарсы әрекет құқықтық, әкімшілік 
сипаттағы іс-шараларды қолдану арқылы жүзеге асырылады. 

4.1. Сыбайлас жемқорлықтың алдын алу шаралары 
Мекемедегі сыбайлас жемқорлыққа қарсы әрекет етудің негізгі шаралары – 

сыбайлас жемқорлықтың алдын алуға бағытталған шаралар болып табылады: 
1) ақпараттық және ұйымдастырушылық сипаттағы шаралар кешені арқылы

сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетінің сәйкес деңгейін төмендегілерді іске 
асыру арқылы қалыптастыру: 

- әдістемелік материалдар, оқыту нұсқаулықтары, сондай-ақ электронды түрде, 
қашықтықтан оқыту курстары, модульдік және аудиториялар және-немесе онлайн 
тренингтер нысанында Қазақстан Республикасының заңнамасының сыбайлас 
жемқорлық мәселелері бойынша қағидаларына шолумен мультимедиялық 
бағдарламаларды әзірлеу арқылы; 

- қызметкерлерді осы Саясатпен және Тәртіптік Кодексімен жұмысқа 
қабылдау кезінде міндетті түрде таныстыру және тұрақты түрде ішкі оқытулар 
жүргізу; 

2) Мекеме әрекетіндегі, сондай-ақ оның бөлек бағыттары мен болжамды
осалдау бизнес үрдістерін және жалпы сыбайлас жемқорлықтық тәуекелдерді 
тұрақты түрде анықтау, қарастыру және бағалау; 

3) сыбайлас жемқорлықтың себептерін анықтау және жою;
4) Алдын ала қамтамасыз етуші сыбайлас жемқорлыққа қарсы рәсімдерді

әзірлеу және енгізу; 
5) расталған және толық қаржылық есеп жүргізу, ресми емес есептілікті

құрастыруды және жалған құжаттарды пайдалануды болдырмау; 
6) Мекемедегі сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнаманы сақтау саласында

тексеріс жүргізу, ішкі бақылау рәсімдерін, сондай-ақ осы рәсімдердің орындалуына 
тұрақты түрде талдау жүргізу; 

7) Мекеме актілерінің олардың құрамында сыбайлас жемқорлықтық
тәуекелдері бар нормалардың, сыбайлас жемқорлыққа жағдай туғызатын 
нормалардың бар жоқтығын анықтайтын сараптамасы; 

8) Мекеменің кадрлық жұмысының тәжірибесіне кадрлық резервті
қалыптастыру кезінде Мекеме қызметкерлерімен осы Саясат қағидалары мен 
талаптарын сақтау ескерілетін ережелерді енгізу; 

9) мүдделер қайшылығын болдырмау және реттеу;
10) Мекеме контрагенттерімен сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнамасын

сақтау бойынша тараптардың міндеттемелерін растайтын қағидалар мен рәсімдерді 
келістіру, Мекеменің үлгілік келісім шарттарына сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
ескертулерді енгізу; 
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11) мүдделер қайшылығы болдырмау және шешу;
12) сыбайлас жемқорлықтың алдын алу мәселелері бойынша мемлекеттік

органдар және басқа мекемелермен әрекеттесу. 

4.2. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы әрекет ету мәселелері бойынша 
әрекеттесу 

4.2.1. Мекеме өзара әрекеттесу қағидасы негізінде келесі мақсаттармен 
сыбайлас жемқорлыққа қарсы әрекет саласында мемлекеттік органдармен, 
мекемелермен, мемлекеттік сыңайлы субъектілермен және сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы әрекет  жөніндегі лауазымдық тұлғалармен (бұдан әрі - құзіретті тұлғалар) 
әрекеттеседі:  

1) әдістемелік материалдар, оқыту нұсқаулықтары, сондай-ақ электронды
түрде, қашықтықтан оқыту курстары, модульдік және аудиториялар және-немесе 
онлайн тренингтер нысанында Қазақстан Республикасының заңнамасының 
сыбайлас жемқорлық мәселелері бойынша қағидаларына шолумен мультимедиялық 
бағдарламаларды әзірлеу арқылы сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетінің 
сәйкестелген деңгейін қалыптастыру; 

2) сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтарды жасауда күдікті және
айыпталушыларды анықтаудағы әрекеттесу, олардың орналасқан жері, сондай-ақ 
осыған ұқсас әрекеттерге қатысты басқа тұлғалардың орналасқан жері анықтаудағы 
әрекеттесу;  

3) сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтарды нәтижесінде қабылданған
мүлікті анықтау, мемлекет пайдасына тапсыру немесе қайтару; 

4) сыбайлас жемқорлыққа қарсы әрекет ету мәселелері бойынша ақпарат
алмасу; 

5) сыбайлас жемқорлыққа қарсы әрекет ету бойынша біріккен іс-шараларды
әщірлеу және әрекетті ұйымдастыру. 

4.2.2. Мекеменің қызметкерімен, мүдделі тұлғамен немесе басқа да Мекемемен 
байланысты тұлғамен құқыққа қайшы әрекет жасағаны туралы жеткілікті 
негіздемелері бар Мекеменің қызметкері, мүдделі тұлға немесе басқа да Мекемемен 
байланысты тұлға ол туралы Мекеме басшысына, сондай-ақ жедел тізбек арқылы 
«Самұрық-Қазына» АҚ-ын, сыбайлас жемқорлыққа қарсы әрекет етуге құзіретті 
органды хабардар етуге құқылы, бірақ өздігінше тергеу жүргізуге, өзінің күдіктерін 
немесе орын алған фактілерді басқа тұлғалармен талқылауға жол бермеуі қажет. 

4.2.3. Мекемеге сыбайлас жемқорлықтық құқық бұзушылық туралы хабарлама 
түскен жағдайда Мекемеде қызметтік тергеу/хабарламадағы деректерді тексеру 
үшін комиссия құрылады. Мекемеде түскен анонимді деректер бойынша қызметтік 
тергеу, тексеру жүргізуден бас тартуға құқығы қалады. Комиссия мүшелері 
қызметтік тергеу жүргізу шеңберінде Мекеменің барлық құжаттары мен 
объектілеріне, сондай-ақө құпия деректеріне еркін және кедергісіз қол жеткізе 
алады. 

Комиссия мүшелері мәлім болған ақпараттың құпиялылығын сақтауға міндетті 
және өтініш пен тергеуге қатысты ақпаратқа тек заң негізінде қол жеткізуге құқығы 
бар тұлғаларға жол беріп, тергеуге байланысты барлық тараптардың беделін 
қорғауға міндетті. 
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4.2.4. Сыбайлас жемқорлықтық құқық бұзушылық  фактілерін тексеру және 
тергеулер нәтижелері бойынша бұзушылықтар анықталған жағдайда, сәйкестелген 
нәтижелер Мекемемен сыбайлас жемқорлыққа қарсы әрекет етуге құзіретті органға 
жолданады. 

4.2.5. Сыбайлас жемқорлықтық құқық бұзушылық фактісі туралы хабарлаған 
немесе сыбайлас жемқорлыққа қарсы әрекет етуге басқаша көмек көрсететін тұлға 
мемлекет қорғауында болады және Қазақстан Республикасының Үкіметі бекіткен 
тәртіпте марапатталады. 

Осы тармақтың ережелері сыбайлас жемқорлықтық құқық бұзушылық фактісі 
туралы алдын-ала жалған ақпарат ұсынған тұлғаларға таралмайды және осы 
тұлғалар заңға сәйкес жауапкершілік артады. 

4.2.6. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы әрекет етуде әрекеттесетін тұлға туралы 
ақпарат мемлекеттік құпия болып табылады және заңмен бекітілген тәртіпте 
ұсынылады. Аталған ақпаратты жариялау үшін заңға сәйкес жауапкершілік 
артылады. 

4.3. Сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін басқару 
4.3.1. Мекеменің тәуекел менеджері бір жылда бір реттен сирек емес сыбайлас 

жемқорлық тәуекелдерін Тәуекелдерді басқару ережелеріне сәйкес бағалауға 
бастамашылық етеді. 

4.3.2. Сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін бағалау мақсаты Жүзеге асырылуы 
кезінде Мекеме қызметкерлері, Мекеме атынан және оның мүдделерінде әрекет ете 
алатын басқа да тұлғалармен жеке өзіне немесе Мекеме үшін пайда табу мақсатында 
сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтарды жасау мүмкіндігі жоғары болатын 
Мекеме әрекетінің нақты түрлері мен үрдістерін анықтау болып табылады.        

4.4. Сыйлықтарды қабылдау, сыйлау, өкілдік шығындар, іс-шараларға 
қатысу 

4.4.1. Өзара әрекеттесуді бекіту және сүйемелдеу іс-шараларын өткізу кезінде, 
Мекеменің басқару органдарының отырысын өткізу кезінде тұлғалар, соның ішінде 
Мекеме штатында жоқ тұлғаларды қабылдау және оларға қызмет көрсетуге 
жұмсалатын өкілдік шығындар «Самұрық-Қазына» Корпоративтік университеті» 
жеке меншік мекемесінің өкілдік шығындарына қаражатты қалыптастыру және 
пайдалану бойынша ережелерде қарастылыған тәртіпте жүзеге асырылады.  

4.4.2. Сыйлықтар (тауар-материалдық түрде, қызметтер, жұмыстар түрінде) 
Мекеме атынан және Мекеме есебінен ұсынылуы мүмкін немесе жеке тұлғалар, 
сондай-ақ Мекемемен іскерлік қатынастағы немесе осындай қатынастарды 
орнықтыруға талпынатын заңды тұлғалардан осы Саясатпен, Мекеменің басқа 
актілерімен қарастырылған шарттарға сәйкес  қабылдана алады. 

4.4.3. Мекеме атынан үшінші тұлғаларға сомасына (құнына) қарамастан 
төмендегідей сыйлық сыйлауға жол берілмейді: 

- кез келген валютадағы қолма-қол және қолма-қол емес ақшалай қаражат; 
- ақшалай қаражатқа аударыла алатын сыйлықтар (мысалы, банк чегі, жолақы 

чегі, банктік карта, бағалы қағаз, электрондық әмиян және т.с.с.);  
- тауар-материалдық құныдылықтар, қызметтер, басқа материалдық пайдаға 

аударылатын сыйлықтар (сыйлықтық сертификат, абонемент,; билет/іс-шараға 
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шақыру, шақыратын тараптың беделді/презентациялық ісшарасына шақырудан 
басқа). 

Осы тармақтың қағидалары Мекеме қызметкерлерін әлеуметтік қолдау 
ережелерінде, Мекеменің органдары мен комитеттерінің (комиссиялары) 
шешімдерімен қарастырылған жағдайлар мен шегінде  Мекеме атынан Мекеме 
қызметкерлеріне ұсынылатын сыйлықтарға қатысты қолданылмайды. 

4.4.4.  Өкілдік шығындар мен сыйлықтарға Саясаттың осы тармақшасымен 
қарастырылған өлшемшарттар жинағының сәйкес болуы жағдайында ғана жол 
беріледі, атап айтқанда олар: 

- негізді, сәйкесінше болып, астамдық заты болып табылмауы қажет; 
- Мекеме әрекетімен (мысалы презентациямен, жобаның аяқталуымен) немесе 

жалпы танылған мерекелермен тікелей байланысты болуы қажет; 
- іскерлік қарым-қатынас шеңберінде жалпы танылған іскерлік тәжірибеге 

сәйкес болуы қажет (гүлдер, кәмпиттер, жарнамалық немесе беделдік сипаттағы 
кәдесыйлар және т.с.с.); 

- Құны сәйкестелген қаржылық жылға Республикалық бюджетпен анықталған 
2 айлық есептік көрсеткіштен аспайтындай болуы қажет; 

-  Қызмет, әрекет, әрекетсіздік, жеңілдік беру, жақтаушылық, құқық беру, 
мәміле, келісім, лицензия, рұқсат беру туралы белгілі шешімді және ұқсас 
шешімдерді қабылдауға немесе бейәдеп және заңсыз мақсатпен қабылдаушыға әсер 
ету талпыныстарына жол бермеу; 

- Олар туралы ақпаратты жариялау жағдайында Мекеменің, оның 
қызметкерлері, басқару органдарының беделіне зиян келтіруді болдырмау; 

- Мекеме құндылықтарын, кәсіби тәртіп қағидалары мен іскерлік қарым-
атынастың әдеп нормаларын анықтайтын Қазақстан Республикасының 
заңнамасымен, осы Саясатпен, Тәртіп кодексімен, Мекеменің басқа актілерімен 
қарастырылған қағидалар, талаптар, шектеулер және жол берілетін шектерге сәйкес 
болу.  

Саясаттың осы тармақшасының қағидаларына қарамастан қабылдаушы тұлға 
үшін сыйлықты қабылдау мүмкін еместігін біле тұра сыйлық сыйлау немесе 
ұсынуға жол берілмейді. Осыған байланысты сыйлық ұсыну шешімін қабылдау 
алдында сыйлық қабылдаушы тұлғаға қатысты қолданылатын сыйбайлас 
жемқорлыққа қарсы саясатпен танысу ұсынылады. 

4.4.5. Билет/іс-шараға, объектіге сапарға шақыру және т.с.с., соның ішінде 
іссапарды рәсімдеумен, тікелей немесе/және  басқарушы басшымен келісуден кейін 
және өлшемшарттар жинағының (шетелге сапар Мекеме Директорымен бекітілуі 
қажет) сәйкес келуі жағдайында қабылдана алады: 

- тікелей орынды іскерлік мақсат бар (іссапардың барлық күндеріне) және 
қызметкер өзінің жеке мақсаттарында немесе шақырушы тараптың қатысуымен 
сапардың қосымша күндері пайдаланбайды; 

- іс-шараға (іссапарға) Мекеме қызметкерлерінің негізделген мөлшері 
жолданады; 

- қабылдаушы тарап тек минималды қосымша шығындарды (мысалы, кіру 
билеті, тамақтану) және өкілдік шығындарды төлейді; 

- жолақы және тамақтану, соның ішінде қабылдаушы тараппен төленетін 
жағдайда Мекемеде бекітілген лимиттер шегінен аспауы тиіс. 
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4.4.6. Осы Саясаттың талаптарына сыйлық немесе іс-шараның сәйкес келуінде 
күмән туған жағдайда қызметкер осы мәселе бойынша тікелей немесе басқарушы 
басшысымен кеңес өткізуі тиіс. 

4.4.7. Егер осы Саясаттың талаптарына сәйкес келмейтін сыйлық 
байқаусыздан қабылданған болса, қызметкер сол сәтте тікелей немесе басқарушы 
басшысына жазбаша хабарлауға және сыйлық берушіге сыйлықты  қайтаруды 
ұйымдастыруға міндетті. 

4.5. Қайырымдылық, демеушілік және саяси әрекетке қатысу 

Мекеме өздігінше немесе өзінің қызметкерлері мен Мекеме атынан және оның 
мүдделерінде әрекет ете алатын тұлғалар арқылы қайырымдылық және демеушілік 
жобаларды, саяси әрекетті қаржыландыруды жүзеге асырмайды. 

4.6. Мүдделер қайшылығын шешу 
 Мүдделер қайшылығы орын табатын мәміле Мекеме Қатысушыларының 

Жалпы жиналысымен бекітілуі қажет.  Мүдделі тұлға Мекеме Қатысушыларының 
Жалпы жиналысына осындай мәміленің жасалу мүмкіндігі туралы хабарлауға 
міндетті. 

Мекеме Қатысушыларының Жалпы жиналысымен бекітілмеген жағдайда, 
мүдделі тұлға мүдделер қайышылығының бар болуы жағдайында осындай мәміле 
нәтижесінде Мекеме шеккен зардап пен шығындарды өтеу бойынша жауапкершілік 
артады. 

Қосымша түрде осындай мүдделі тұлға Мекемеге осы тұлғамен мәміле 
нәтижесінде түскен барлық табысты қайтаруға міндетті. 

Егер шығындар бірнеше мүдделі тұлғалар әрекетінің нәтижесінде пайда 
болған жағдайда олар Мекеме алдында тепе-тең жауапкершілік артуы қажет. 

5. Қорытынды ережелер
Осы Саясатта көрсетілмеген мәселелер бойынша Мекеме Қазақстан 

Республикасының заңнамасын  басшылыққа алады.  

6. Қазақстан Республикасының ескерілетін және қолданылатын
нормативтік құқықтық актілері 

Азаматтық кодекс (Жалпы бөлім) Қазақстан Республикасының Жоғарғы 
Кеңесімен 1994 жылғы 27 желтоқсанда 
қабылданған №268-ХIII  

Бюджеттік кодекс Қазақстан Республикасы Парламентімен 
2008 жылғы 04 желтоқсанда 
қабылданған № 95-IV 
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Қылмыстық кодекс  Қазақстан Республикасы Парламентімен 

2014 жылғы 03 шілдеде қабылданған 
№226-V 

Әкімшілік құқық бұзушылықтар туралы 
кодекс  
 

Қазақстан Республикасы Парламентімен 
2014 жылғы 05 шілдеде қабылданған 
№235-V  

«Коммерциялық емес мекемелер 
туралы» заң 
 
 

Қазақстан Республикасы Парламентімен 
2001 жылғы 16 қаңтарда қабылданған                    
№142-II  

«Сыбайлас жемқорлыққа қарсы әрекет 
ету туралы» заң  
 
 

Қазақстан Республикасы Парламентімен 
2015 жылғы 18 қарашада қабылданған 
№410-V 
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