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қоғамының сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі 2020 жылға арналған іс-шаралар жоспары 

 
№ р/с Шара  Орындау мерзімі Жауаптылар 

1 
"ПАРАСАТ" орталығының жұмысына көмек 

көрсету 
Қаңтар, 2020 ж. 

Тиістілігі бойынша проректорлар, департамент 

директорлары, институт директорлары, бөлімше 

басшылары 

2 

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл 

жөніндегі комиссия құру және оның жұмысын 

ұйымдастыру 

Қаңтар, 2020 ж. 

Тиістілігі бойынша проректорлар, департамент 

директорлары, институт директорлары, бөлімше 

басшылары 

3 

Университеттің білім алушылары мен 

жұмыскерлері арасында ҚР Сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы заңнамасы бойынша 

түсіндіру жұмыстарын жүргізу 

Қыркүйек-қазан, 2020ж. 

Тиістілігі бойынша проректорлар, департамент 

директорлары, институт директорлары, бөлімше 

басшылары 

4 

Растайтын құжаттармен бірге тиісті ақпаратты 

университеттің ресми интернет-порталында 

орналастыру және жаңарту 

Ақпаратты алғаннан кейін 2 

күн ішінде 

Тиістілігі бойынша проректорлар, департамент 

директорлары, институт директорлары, бөлімше 

басшылары 

5 

Білім алушылар, топ старостасы, ОПҚ, бөлімше 

басшылары үшін сыбайлас жемқорлық құқық 

бұзушылықтар туралы хабарлама беру, қарау 

және шешім қабылдау тәсілдері туралы 

нұсқаулықтар мен тренингтер өткізу 

Семестріне 2 рет   

Тиістілігі бойынша проректорлар, департамент 

директорлары, институт директорлары, бөлімше 

басшылары, кафедра меңгерушілері, оқу топтарының 

эдвайзер-тәлімгерлері  

6 
"Мәңгілік ел", "Рухани жаңғыру" бағдарламасы 

бойынша "Мемлекет басшысының 5 

Қазан-қараша, 2020 ж.,  

Ақпан-наурыз, 2021 ж.  

Жастар саясаты департаментінің директоры, «Рухани 

Жаңғыру» офисінің бастығы, институт директорлары, 



институционалдық реформасын іске асыру 

бойынша 100 нақты қадам" Ұлт жоспары 

негізінде қабылданған заңнамалық актілерді іске 

асыру, сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл 

мәселелері бойынша тақырыптық дәрістер, 

өндірістік кеңестер мен семинарлар өткізу. 

 бөлімше басшылары, оқу топтарының эдвайзер-

кураторлары 

7 

"Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы", 

"ҚР кейбір заңнамалық актілеріне жоғары оқу 

орындарының академиялық және басқарушылық 

дербестігін кеңейту мәселелері бойынша 

өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" ҚР 

Заңының негізгі ережелерін түсіндіру мақсатында 

құқық қорғау және жергілікті атқарушы 

органдардың қатысуымен құрылымдық 

бөлімшелер деңгейінде дөңгелек үстелдер, 

семинарлар, форумдар ұйымдастыру және өткізу. 

Семестріне 2 рет  
Құқықтық қамтамасыз ету бөлімі, құрылымдық 

бөлімше басшылары 

8 

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл 

мәселелеріне арналған (аудандық және 

Республикалық маңызы бар) іс-шараларға 

оқытушы - профессорлар құрамының, 

университеттің жауапты лауазымды 

адамдарының және білім алушылардың қатысуы. 

Тиісті ұйымдардың жұмыс 

жоспары бойынша  

Институт директорлары, құрылымдық бөлімше 

басшылары, оқу топтарының эдвайзер-кураторлары,  

кафедра меңгерушілері, құқықтық қамтамасыз ету 

бөлімі 

9 

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл 

мәселелері бойынша білім алушылар мен 

жұмыскерлерге ақпараттық, әдістемелік және 

консультациялық көмек көрсету: қосымша білім 

беру бағдарламаларын дайындау. 

Жыл ішінде 

Тиістілігі бойынша проректорлар, құқықтық 

қамтамасыз ету бөлімі, институт директорлары, 

кафедра меңгерушілері, оқу топтарының эдвайзер-

тәлімгерлері  

 

 

10 

Білім алушылар, ОПҚ және қызметкерлер үшін 

оқыту семинар-тренингтерін өткізу; әдістемелік 

құралдар мен практикумдар дайындау. 

Семестріне 2 рет 
Тиістілігі бойынша проректорлар, құқықтық 

қамтамасыз ету бөлімі, институт директорлары 

11 

Сыбайлас жемқорлық көріністеріне жол бермеу 

мақсатында оқыту процесін және оқыту сапасын 

бақылау технологиясын жетілдіру.  

Тұрақты  

Академиялық мәселелер департаментінің директоры, 

ақпараттық технологиялар департаментінің 

директоры, құқықтық қамтамасыз ету бөлімі  

12 

Емтихан сессияларын, мемлекеттік емтихандарды 

өткізу сапасына талдау жүргізу, бітіру 

жұмыстарын, магистрлік және докторлық 

қараша-желтоқсан, 2020 ж., 

наурыз-маусым, 2021 ж. 

АҚ проректоры, АМД директоры, АТД директоры, 

институт директорлары, кафедра меңгерушілері 



диссертацияларды қорғау және т. б. бойынша 

бақылауды күшейту. 

13 

Университеттің білім алушылары мен 

жұмыскерлерін сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-

қимыл мәселелері бойынша оларды дайындау 

(шығару) және сатып алу нысанында оқу-

әдістемелік құралдармен, арнайы әдебиеттермен 

қамтамасыз ету. 

Қыркүйек-қазан, 2020 ж. 

Тиістілігі бойынша проректорлар, құқықтық 

қамтамасыз ету бөлімі, институт директорлары, 

кітапхана 

14 
Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл 

жөніндегі комиссияның жұмысына жәрдемдесу. 
Тұрақты   Құрылымдық бөлімшелердің басшылары 

15 

Кафедралардың мәжілістері мен отырыстарында 

кадрлық құрамды қалыптастыру, мұрағаттық 

құжаттарды ресімдеу ережелерін сақтау 

мәселелерін қарау, жұмыс беруші актілерінің 

жобасын дайындау. 

Жылына  2 рет Институт директорлары, кафедра меңгерушілері 

16 
Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мониторинг 

жүргізу. 

Мамыр, 2020 ж., желтоқсан, 

2020 ж. 

Тиістілігі бойынша проректорлар, құқықтық 

қамтамасыз ету бөлімі 

17 
Сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне талдау 

жүргізу. 

Мамыр 2020 ж., желтоқсан 

2020 ж. 

Тиістілігі бойынша проректорлар, құқықтық 

қамтамасыз ету бөлімі 

18 

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл 

жөніндегі комиссияның 2020 жылғы қызметін 

қорытындылау 

Желтоқсан, 2020 ж. 
Тиістілігі бойынша проректорлар, құқықтық 

қамтамасыз ету бөлімі 

19 
Сыбайлас жемқорлықтың алдын алу жөніндегі 

2021 жылға арналған іс-шаралар жоспарын бекіту 
Желтоқсан, 2020 ж. 

Тиістілігі бойынша проректорлар, құқықтық 

қамтамасыз ету бөлімі 
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