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Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің  

2020 жылғы 4 мамырдағы №174 бұйрығымен бекітілген  

«Ғұмарбек Дәукеев атындағы Алматы энергетика және байланыс университеті» коммерциялық емес акционерлік 

қоғамында ашықтық пен айқындылықты қамтамасыз ету бойынша Сыбайлас жемқорлыққа қарсы стандартты 

 енгізу жөніндегі іс-шаралар жоспары 

 

 

№ р/с Іс-шара атауы Өткізу мерзімдері Жауаптылар 

1 

Университеттің Сыбайлас жемқорлыққа 

қарсы стандартын қажет болған жағдайда 

түзету енгізу мәніне қарастыру. 

2020 ж. мамыр-маусым 
СМЖБ жетекші маманы,  

Тәрбие жұмысы жөніндегі проректор  

2 

Университеттің Сыбайлас жемқорлыққа 

қарсы саясатын қажет болған жағдайда 

түзету енгізу мәніне қарастыру. 

2020 ж. мамыр-маусым 
СМЖБ жетекші маманы,  

Тәрбие жұмысы жөніндегі проректор 

3 

Университеттің сыбайлас жемқорлыққа 

қарсы іс-қимыл жөніндегі комиссиясы 

туралы ережені қажет болған жағдайда 

түзету енгізу мәніне қарастыру 

2020 ж. мамыр-маусым 
СМЖБ жетекші маманы,  

Тәрбие жұмысы жөніндегі проректор 

4 

Сыбайлас жемқорлық тәуекелдерінің 

картасын және қажет болған жағдайда 

түзетулер енгізу үшін оларды болдырмау 

жолдарын қарастыру.    

2020 ж. мамыр-маусым 
СМЖБ жетекші маманы,  

Тәрбие жұмысы жөніндегі проректор 



5 

Университеттің мүдделер қақтығысын 

шешу саясатын қажет болған жағдайда 

түзету енгізу мәніне қарастыру. 

2020 ж. мамыр-маусым 
СМЖБ жетекші маманы,  

Тәрбие жұмысы жөніндегі проректор 

6 

Университет сайтында «Біз сыбайлас 

жемқорлыққа қарсымыз» ұранымен 

сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл 

бойынша бетті әзірлеу және енгізу 

2020 ж. қыркүйек 

Ақпараттық технологиялар департаментінің 

директоры  

веб-әзірлеуші – А. Отыншиева, 

Тәрбие жұмысы жөніндегі проректор  

7 

 «Біз сыбайлас жемқорлыққа қарсымыз» 

парақшасын  үнемі жаңарту, материалдар 

мен құжаттарды уақтылы орналастыру, 

сондай-ақ қажетті ақпаратпен қамтамасыз 

ету. 

Тұрақты 

Барлық құрылымдық бөлімшелер,  

Ақпараттық технологиялар департаментінің 

директоры  

веб-әзірлеуші – А. Отыншиева, 

Тәрбие жұмысы жөніндегі проректор 

8 

ҚР БҒМ 04.05.2020 ж. №174 бұйрығымен 

бекітілген ҚР БҒМ Сыбайлас жемқорлыққа 

қарсы стандартын іске асыру және енгізу 

мақсатында «АЭжБУ» КеАҚ ішкі 

нормативтік құжаттарын сәйкестікке 

келтіру және жетілдіру. 

2020 ж. қыркүйек Барлық құрылымдық бөлімшелер  

9 

Оқыту сапасына мониторинг жүргізу, 

сауалнама жүргізу (Оқытушы студенттер 

көзімен - сауалнама жүргізу), білім 

алушылардың өтініштерін ашық қарау 

мақсатында академиялық сапа бойынша 

кеңес құру. 

Кеңес құрамы: ОПҚ - 80%, білім алушылар 

- 20%. 

2020 ж. қазан  
Академиялық мәселелер департаменті, Жастар 

саясаты департаменті  

10 

. Іскерлік қатынастар этикасына әсер ететін 

және жұмыскерлердің этикалық, адал 

мінез-құлқын қалыптастыруға бағытталған 

жұмыскерлердің мінез-құлқының жалпы 

ережелері мен принциптерін белгілеу. 

2020 ж. қыркүйек Қызметкерлерді басқару бөлімі 



11 

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы шараларды 

іске асыруда енгізу және жақсарту 

дәрежесі туралы, оның ішінде 

университеттің ресми сайтында тиісті 

мәліметтерді орналастыру арқылы 

жұртшылықты хабардар етуді жүзеге 

асыру. 

Оқу жылының соңы  

Тәрбие жұмысы жөніндегі проректор, 

АТД Веб-әзірлеушісі – А. Отыншиева, 

Академиялық мәселелер департаментінің 

директоры  

12 

Студенттердің бағаланатын 

жұмыстарын/диссертацияларын/магистрлік 

жұмыстарын антиплагиатқа тексеруді 

қамтамасыз ету. 

Жарты жылда 1 рет Академиялық мәселелер департаменті 

13 

 «Сыбайлас жемқорлық көріністеріне 

төзбеушілік мәдениетін қалыптастыру» 

саласының мамандарымен кездесу. 

2020 ж. қыркүйек 
Жастар саясаты департаменті, Тәрбие жұмысы 

бөлімі 

14 
 «Адал және әділ ұрпақ - еліміздің 

болашағы!»  дөңгелек үстелі. 
2020 ж. қазан 

Жастар саясаты департаменті, Тәрбие жұмысы 

бөлімі, Институт директорлары, эдвайзер-

тәлімгерлер 

15 
 «Біз адал және нағыз патриоттардың 

ұрпағымыз» флэш – мобы. 
2021 ж. ақпан 

Жастар саясаты департаменті, Тәрбие жұмысы 

бөлімі, эдвайзер-тәлімгерлер 

16 

Колледж студенттері арасында 

«Пара - бұл мәселені «оңай» шешудің 

құралы ма, әлде қылмыс па?» тақырыптық 

іс-шарасын өткізу.  

2020 ж. қараша  

Колледж директоры, Жастар саясаты 

департаменті, Тәрбие жұмысы бөлімі, 

Колледждің куратор-тәлімгерлері 

17 
«Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес - 

қазіргі қоғамның басты міндеті» дебаты. 
2021 ж. наурыз  

Жастар саясаты департаменті, Тәрбие жұмысы 

бөлімі 

18 
 «Біздің қоғамда сыбайлас жемқорлыққа 

орын ЖОҚ!» флэш-мобы. 
2021 ж. сәуір 

Жастар саясаты департаменті, Тәрбие жұмысы 

бөлімі 

19 

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы ішкі аудит 

(сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі 

талдау) жүргізу. 

2021 ж. қаңтар 
Жұмыс комиссиясы, барлық құрылымдық 

бөлімшелер    



20 

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы аудит 

шеңберінде Университет қызметінің өзін-

өзі бағалауы туралы есепке талдау жүргізу. 

2021 ж. қаңтарына дейін 
Жұмыс комиссиясы, барлық құрылымдық 

бөлімшелер    

21 

 «Нұр Отан» партиясы, ҚР Сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі, 

«Саналы ұрпақ» өкілдерінің шақыруымен 

ОПҚ және білім алушылар арасында 

сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл 

бойынша қонақтық тренингтер мен 

семинарлар өткізу.  

Тоқсан сайын 
Барлық проректорлар, Жастар саясаты 

департаменті, Тәрбие жұмысы бөлімі 

22 

Білім алушылар арасында «Таза сессия», 

«Плагиатқа жол жоқ»», «Сыбайлас 

жемқорлыққа жол жоқ»» іс-шараларын 

өткізу. Штаб және жұмыс комиссиясын 

құру акциясы шеңберінде 

Тоқсан сайын 
Жұмыс комиссиясы, барлық құрылымдық 

бөлімшелер    

23 

Білім алушыларды қабылдаудың, 

ауыстырудың, шығарудың ашықтығы мен 

жариялылығын сақтауға бағытталған 

қосымша шараларды әзірлеу және енгізу 

(оның ішінде түсу емтихандарын өткізу 

кезінде бейнебақылауды қолдану). 

 

2020 ж. қараша  

Академиялық қызмет жөніндегі проректор,  

Академиялық мәселелер департаменті, 

Қабылдау комиссиясы, Институт директорлары  

24 

Сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық 

фактісі бойынша жүгінген адамдармен кері 

байланыс орнату және байланыста болу 

(оның ішінде ақпараттық-

коммуникациялық технологияларды 

пайдалана отырып, сессия кезінде «Сенім 

телефонының» жұмысы). 

Тұрақты  
Жұмыс комиссиясы, барлық құрылымдық 

бөлімшелер    

25 

Жариялылық пен ашықтықты қамтамасыз 

ету жөніндегі жұмысты ұйымдастыру, 

сондай-ақ 

Тұрақты 
Проректорлар, құрылымдық бөлімшелердің 

басшылары   



мемлекеттік және муниципалдық 

қажеттіліктер үшін тауарларды, 

жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді 

сатып алуды жүзеге асыру кезінде 

бәсекелестікті дамыту; сыбайлас 

жемқорлық тәуекелдерін, оның ішінде 

сатып алу саласындағы сыбайлас 

жемқорлық қызметінің себептері мен 

шарттарын мониторингтеуді және 

анықтауды ұйымдастыру. 

26 

 «Білім беру қызметі саласындағы 

сыбайлас жемқорлық және сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы іс-қимыл» ЖОО ОПҚ 

біліктілігін  арттыру бағдарламасын іске 

асыру. 

Жоспарды бекіткеннен 

кейін 

Біліктілікті арттыру институты, 

Қызметкерлерді басқару бөлімі  

27 

 «Білім беру ортасындағы сыбайлас 

жемқорлық: кім кінәлі және не істеу 

керек?». 

2021ж. наурыз 
Құрылымдық бөлімшелердің басшылары,   

тәлімгерлер 

28 

Университет ғимараттарында сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы тақырып бойынша 

стендтер дайындау және орналастыру. 

Тұрақты 
Тәрбие жұмысы жөніндегі проректор,  

Маркетинг департаменті  

29 БАҚ-пен өзара қатынас.  Тұрақты Тәрбие жұмысы жөніндегі проректор  

30 

Азаматтар мен қоғамдық ұйымдардың 

өтініштерін өңдеу, сондай-ақ осы 

өтініштерге жауап қайтару.  

Тұрақты Жұмыс комиссиясы 

31 

Жоспарлардың, шешімдердің, 

бағдарламалардың, саясаттардың және 

нормативтік-құқықтық реттеудің 

түсініктілігін қамтамасыз ету (олардың 

қажеттілігі мен жоспарланған нәтижелерін 

түсіндіру). 

Тұрақты Жұмыс комиссиясы  



32 

Білім беру саласындағы мемлекеттік саясат 

қағидаттарына сәйкес қолданыстағы 

заңнама шеңберінде гранттарды бөлудің 

ашықтығын қамтамасыз ету. 

Тұрақты 

Проректорлар, Академиялық мәселелер 

департаменті,  Қабылдау комиссиясы, Институт 

директорлары  

33 

Еңбек, өндірістік тәртіпті сақтау 

мақсатында қызмет бағыттары бойынша 

университеттің құрылымдық 

бөлімшелерінің қатысуымен өндірістік 

кеңес өткізу. 

Тұрақты 
Проректорлар, құрылымдық бөлімшелердің 

басшылары, Қызметкерлерді басқару бөлімі  

34 
Жыл сайын сыбайлас жемқорлыққа қарсы 

мониторинг жүргізу. 
Жылына 1 рет Жұмыс комиссиясы  

 

 

Әзірлеген: 

СМЖБ жетекші маманы                 Н. Елашкина 

 

 

Келісілді: 
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