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МАЗМҰНЫ  

 

1-тарау Жалпы ережелер  3-бет 

2-тарау Терминдер мен анықтамалар   3-бет 

3-тарау Қолдану аймағы  4-бет 

4-тарау Алаяқтыққа және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылдың 

мақсаттары мен  міндеттері   

4-бет 

5-тарау Алаяқтықпен және сыбайлас жемқорлықпен күресудің негізгі 

қағидаттары 

5-бет 

6-тарау Алаяқтық және сыбайлас жемқорлық әрекеттерінің жіктелуі 5-бет 

7-тарау Алаяқтық және сыбайлас жемқорлық іс-қимылдары туралы  

ескерту 

5-бет 

8-тарау Алаяқтық және сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін басқару 

саласындағы ынтымақтастық 

7-бет 

 9-тарау Алаяқтыққа және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылға және 

алдын алуға байланысты шаралар 

7-бет 

   

10-

тарау 

Алаяқтық және сыбайлас жемқорлық жасағаны үшін жауапкершілік 9-бет 

11-

тарау 

Қорытынды ережелер 9-бет 

 

1-тарау. Жалпы ережелер 

 

1. Осы "Қазақстанның тұрғын үй құрылыс жинақ банкі" АҚ-да алаяқтыққа және  

сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл саясаты (бұдан әрі-Саясат) Қазақстан 

Республикасының қоданыстағы заңнамасына,  «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл 

туралы» Қазақстан Республикасының Заңына, Қазақстан Республикасының Қылмыстық 

кодексіне, «Қазақстанның тұрғын үй құрылыс жинақ банкі» АҚ (бұдан әрі – Банк)  ішкі 

құжаттарына сәйкес әзірленген. 

2. Осы Саясат алаяқтық, сыбайлас жемқорлықты ескерту  және олармен күрестің, осы  

қылмыстық-жазаланатын әрекеттің салдарын төмендету және (немесе) жоюдың басқару 

және ұйымдық негізін анықтайды,   Банкте алаяқтыққа және сыбайлас жемқорлыққа қарсы 

іс-қимыл жасау мақсатында ішкі бақылауды ұйымдастырудың негізгі  қағидаттарын, 

тәсілдемелерін және талаптарын реттейтін Банктің ішкі құжаттарының негізін қалаушы 

болып табылады.  

3. Осы Саясаттың Қосымшалары  Банктің барлық құрылымдық бөлімшелерінің  

орындауы және сақтауы  үшін міндетті болып табылады.  

4. Саясат Банктің ішкі қолдануы үшін құжаттар болып саналады.  

 

 2-тарау. Терминдер мен анықтамалар   

  

5. Осы Саясатта келесі терминдер мен анықтамалар қолданылады: 

1) Алаяқтық – Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексіне сәйкес, алдап-

арбау жолымен бөтен мүлікті ұрлау немесе алдап-арбау немесе қасақана сеніміне кіру 

жолымен бөтен мүлік құқығын сатып алу; 

2) Алаяқтыққа және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл  - Банктің қауіпсіздігіне 

жауапты құрылымдық бөлімшенің алаяқтыққа және сыбайлас жемқорлыққа жағдай 

жасайтын және ықпал ететін себептерді анықтауға, жоюға немесе ескертуге, ескерту, 
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жолын кесу және айыптыларды жазалау шараларын қабылдауда көмектесуге бағытталған 

қызметтері 

3) Контрагент – Банк ынтымақтастық туралы келісімді (шартты) жасасқан немесе 

жасауды жоспарлаған жеке немесе заңды тұлға;  

4) Сыбайлас жемқорлық  – Банк қызметкерлерінің өздерінің лауазымдық  

өкілеттіліктерін және соған байланысты мүмкіндіктерін жеке өзі немесе делдалдар арқылы 

жеке өзіне не үшінші тұлғаларға мүліктің  (мүліктік емес) игіліктер мен артықшылықтар 

алу немесе табу мақсатында заңсыз пайдалануы, сол сияқты  игіліктер мен 

артықшылықтарды беру арқылы осы адамдарды параға сатып алу;  

5) Пара  –  пара берушінің мүддесіндегі әрекеті немесе әрекетсіздігі үшін Банк  

қызметкеріне ұсынылатын материалдық құндылықтар (заттар, ақша, қызметтер, басқа да 

мүліктік пайда);  

6) Коммерциялық сатып алу – Банк қызметкеріне  заңсыз ақша, бағалы 

қағаздар немесе басқа мүлік беру, лауазымдық өкілеттіліктерді олардың пайдаланғаны 

үшін оған мүліктік сипаттағы қызметтерді заңсыз көрсеткенмен, сондай-ақ   сатып алушы 

тұлғаның мүддесінде жалпы қорғаған немесе  жол бергенмен бірдей;  

7) Банктің лауазымды тұлғалары – ұйымдық-өкімдік немесе әкімшілік-шаруашылық 

қызметтерді атқаратын қызметкерлер, яғни Банк Басқармасы, Басқарушы директорлар, бас 

бухгалтер/ оны алмастырушы тұлға,филиал директоры/оны алмастырушы тұлға.  

8) Сыбайлас жемқорлық тәуекелдерінің ішкі -  сыбайлас жемқорлық құқық 

бұзушылықтарды іске асыруға ықпал ететін себептер мен талаптарды анықтау және 

зерттеу.  

 

3-тарау. Қолдану аймағы 
  

6.  Осы Саясаттың нормалары өзінің міндеттерін еңбек шартына сай атқаратын 

барлық лауазымды тұлғаларға, Банк қызметкерлеріне  таралады.  

 

4-тарау. Алаяқтыққа және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылдың мақсаттары 

мен  міндеттері   

 

7. Осы  Саясаттың мақсаты   Банктегі алаяқтық және сыбайлас жемқорлық 

әрекеттерін ескерту және жолын кесу жөніндегі әр түрлі және бірізді шараларды  әзірлеу 

және жүзеге асыру болып табылады.  

8. Саясатты іске асырудың негізгі міндеттері:  

1) Алаяқтық және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл бойынша шараларды  

жүзеге асыруда Банктің барлық қызметкерлерін тарту, ұжымда бизнесті этикалық енгізуге 

ықпал ететін  атосфераны құру және алаяқтық пен сыбайлас жемқорлық танытуға 

шыдамсыздық қатынас құру;  

2) Төмендегі жолмен лауазымдық міндеттерді атқару кезінде адалдық және 

ашықтық қағидаттарын қамтамасыз ететін Банк қызметкрелерінің құқықтық мәдениетін 

құру: 

- Банк клиенттерінің және клиенттерінің/Контрагенттерінің  алаяқтық және 

сыбайлас жемқорлық әрекеттерін қабылдамау туралы кез-келген түрдегі біркелкі түсінігін 

қалыптастыру;  

- алаяқтық және сыбайлас жемқорлық қызметтеріне оның қызметкерлерінің 

лауазымына, жұмыс мерзіміне, мәртебесіне және Банкпен басқа да өзара қатынастарына 

қатысты емес Банктің тәуекелдерін төмендету, алаяқтыққа және сыбайлас жемқорлыққа 

әкелетін факторларды жою;  

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D2%93%D0%B0%D0%BB%D1%8B_%D2%9B%D0%B0%D2%93%D0%B0%D0%B7
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D2%93%D0%B0%D0%BB%D1%8B_%D2%9B%D0%B0%D2%93%D0%B0%D0%B7
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D2%AF%D0%BB%D1%96%D0%BA
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3) ішкі алаяқтық және сыбайлас жемқорлықтың төмендеуіне бағытталған шарттық 

қатынастар аяқталған кезде клиенттермен/Контрагенттермен шарт жасау кезінде алаяқтық 

және сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін тексеру шараларын өткізу жолымен ескерту.  

  

 5-тарау. Алаяқтықпен және сыбайлас жемқорлықпен күресудің негізгі қағидаттары  
  

9. алаяқтыққа және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл төменегі қағидалар 

негізінде жүзеге асырылады:  

1) заңдылық;   

2) жеке және заңды тұлғалардың құқығын қорғау және заңды мүдделерінің 

басымдығы;   

3) жеке және заңды тұлғалардың бұзылған  құқығын және заңды мүдделерін қалпына 

келтіру, алаяқтық пен сыбайлас жемқорлықтың зиянды салдарын жою және ескерту;   

4) алаяқтық пен сыбайлас жемқорлықпен күреске көмек көрсететін Банк 

қызметкерлерін жеке қауіпсіздікпен қамтамасыз ету және ынталандыру;  

5) басқарушылық, ұйымдық, ақпараттық, әлеуметтік-экономикалық, құқықтық, 

арнаулы және басқа да шараларды кешенді қолдану;  

     6) сыбайлас жемқорлықты ескерту шараларын басым қабылдау.  

6-тарау. Алаяқтық және сыбайлас жемқорлық әрекеттерінің жіктелуі 

 

10. Банк өз қызметінде шартты түрде сыртқы және ішкі болып бөлінетін алаяқтық 

пен сыбайлас жемқорлық әрекеттерінің келесі түрлерімен түйісуі мүмкін. 

Ішкі алаяқтық дегеніміз – заңсыз пайда табу мақсатымен алдау және артылған 

сенімді асыра пайдалану арқылы іске асырылатын Банк қызметкерлерінің қасақана 

әрекеті/әрекетсіздігі, соның ішінде несиелер (қарыздар) ұсыну  және депозиттер қабылдау 

саласындағы, құнды қағаздармен байланысты қызмет саласындағы, бухгалтерлік есеп 

жүргізу және есеп айырысу мен кассалық қызмет көрсету саласындағы 

әрекеті/әрекетсіздігі. Сыртқы алаяқтық дегеніміз – алдау және артылған сенімді асыра 

пайдалану арқылы материалдық пайда табу мақсатымен, Банкпен еңбек қарым-қатынасы 

жоқ заңды/жеке тұлғалардың Банкіге қарсы іс-әрекеті. 

11. Сыбайлас жемқорлық бағытындағы іс-әрекет дегеніміз – Банк қызметкерлерінің 

өз лауазымдық өкілеттігін асыра пайдалану, пара беру және алу, коммерциялық параға 

жығу жөне «сыбайлас жемқорлық» ұғымына сай басқа әрекеттер. 

 

7-тарау. Алаяқтық және сыбайлас жемқорлық іс-қимылдары туралы  ескерту  

 

12. Саясат аясында шараларды іске асыру кезінде Банк алаяқтық пен сыбайлас 

жемқорлық  пайда (ережеге сай, қаржы) табуға бағытталған көлемді қылмыстар тізбесін 

қамтитындығын  және  Банктің қызметтері, оның шегінен тыс қызметтер аясында тұрған 

көптеген тәуекелдер туындататын  деректермен уағдалы  күрделі сипатқа ие  екендігін 

назарға алады. 

Банктің бизнес-үдерістеріне тән алаяқтық пен сыбайлас жемқорлықтың туындауы 

және туындау мүмкіндігі  тәуекелдерін туындататын деректер қамтиды, бірақ төменегі 

түрлерімен шектелмейді:  

1) теріс пайдалануға мәжбүрлейтін қысым: 

 қаржы қысымы; 

 кемістік қысымы және зиянды әуестік; 

 лауазымдық міндеттерін атқаруға қатысты қысым;  

 сыртқы міндеттер қысымының басқа түрлері. 
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2) Алаяқтық немесе сыбайлас жемқорлық  әрекетін аяқтау мүмкіндігі, оны жасуры 

және бақылауға қатысты және қатысты  емес жазадан қашу:  

- алаяқтық немесе сыбайлас жемқорлық әрекетін ескертуге/анықтауға мүмкіндік  

беретін бақылау шараларының болмауы  немесе жетіспеушілігі;  

-  бұрмаланған немесе жеткіліксіз ақпараттарды беру;  

-  ревизиялардың және/немесе аудиторлық тексерулердің болмауы. 

- жұмыс сапасын бағалаудың мүмкін болмауы немесе қабілетсіздігі;  

- қажетті ақпаратқа қолжетімділіктің болмауы.   

13. Алаяқтыққа және сыбайлас жемқорлыққа әкеп соқтыратын әрекеттерге 

төмендегілер жатады:  

1) Банк қызметкерлерінің  ақшалай қаражаттарды, бағалы қағаздарды, жұмысқа 

қабылдауға және жеке клиенттер және серіктестерінің, Контрагенттердің, Банк 

қызметкерлерінің мүддесіндегі тиісті әрекеттерге басқарларды айырбастауға көмектесуді 

қоса алғанда, бірақ шектелмей,сыйлықтар мен қызметтер алуы.  

2) лоббилендіру және Банкпен ерекше қатынаста байланысқан тұлғалардың 

қатысуымен мәмілені мақұлдауға көмектесу;  

3) Уәкілетті тұлғаның/органның тиісті шешімінсіз кредиттер (заемдар) беру;  

4) Кепілзаттық қакмтамасыз етуді көтеріңкі және кемітіңкі баға бойынша бағалау;  

5) Банк киентінің, серіктесінің, Контрагенттің және Банк қызметкерінің қаржы 

жағдайы туралы ақпараттарды бұрмалау;  

6) Банк киенті немесе серіктесі, Контрагент және Банк қызметкері туралы жағымсыз 

ақпараттарды жасыру; 

7) Банктің мүддесіне қайшы келетін құқыққа жатпайтын басқа да әрекеттер. 

14. Банкте алаяқтық және сыбайлас жемқорлық деректерін алдын алу немесе 

анықтау мақсатында,  Банк қызметкерлері  лауазымдық міндеттерді атқару кезінде олардың 

тарапынан:  

- осы Саясатқа сәйкес,  алаяқтыққа және сыбайлас жемқорлыққа әкеп соқтыратын 

әрекет ретінде қарастырылуы мүмкін кез-келген әрекеттерден қашқақтауы;  

-  Банк қызметкерлері, клиенттер, Контрагенттердің алаяқтық пен сыбайлас 

жемқорлық бойынша әрекеттерді жүзеге асыруында кез-келген деректер мен күмәндәрді 

құрылымдық бөлімшенің бастығына/Басқарманың жетекшілік ететін мүшесіне сәйкесінше, 

сондай-ақ Банктің ішкі құжаттарымен белгілі бір құрылымдық бөлімшелерге хабарлауы; 

- Саясаттың және Банктің басқа да ішкі құжаттарының талаптарын орындауы тиіс. 

15.Өз құзыреті аясында Банктің әр қызметкері түсінуі тиіс:  

1)  Контрагенттің тәуекелінің жалпы деңгейін және Котрагенттің Сәйкестендіруін  

бағалау кезінде болжалды тәсілдеменің тәуекелін  талап ету; 

2) алаяқтық пен сыбайлас жемқорлыққа қатысты негізгі тәуекелдер Банктің қай 

қызметтерінде пайда болады, көбінесе  Банктің қай қызметі осындай тәуекелдер үшін осал 

болып табылады; 

3) Саясат мақсатында ішкі бақылаудың талаптарын бұзғаны үшін 

жауапкершілікті сезіну. 

16. Банк қызметкері,  ол қызметкерлерді, клиенттерді немесе Банктің 

Контрагенттерін алаяқтыққа және сыбайлас жемқорлыққа қатысты қызметтерге  

қатыстырғаны  туралы білген, күмәнданған немесе күмәндануға нақты негізі бар 

жағдайларда, арнайы жауапкершілік арқалайды: 

1) осындай қызметтерге арналған қаражаттармен келіскен, келісімді/операцияларды  

өңдеген болсы;  

2) осындай қаражаттарды келісу, өңдеу, бақылау, пайдалануда жәрдемдескес немесе 

кез-келген көмек көрсеткен болса;  

3) алаяқтық және сыбайлас жемқорлық күдіктері немесе деректері бойынша тексеру 

жүргізуге кедергі келтірсе.  
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17. Банктің лауазымды тұлғалары өз өкілеттігін дербес, топтық немесе басқа 

қызметтен тыс мүддесіне пайдалану ниетімен әрекет жасауды болдырмау мақсатымен, 

айтылған тұлғалар сыбайлас жемқорлыққа қарсы келесі шектеулерді қабылдайды: 

- лауазымды тұлғалардың жақын туыстарымен (әке-шешесі, балалары, асырап 

алушылары, бір әке-шешеден және әр түрлі әке-шешеден туған аға-інілері, апа-қарындас, 

сіңлілері, атасы, әжесі, немерелері), жұбайларымен және жекжаттарымен (жұбайының аға-

інілері, апа-қарындас, сіңлілері, әке-шешесі, балалары) бір бөлімшеде қызмет атқаруын, 

немесе әр түрлі бөлімшеде бола тұра, функционалдық қызметі (бизнес-процесс бойынша) 

жақын туыстарының қызметтерімен байланысын болдырмау; 

- мүліктік және мүліктік емес игіліктерді және басымдықтарды алу немесе  шығару 

мақсатында ресми жариялауға жатпайтын ақпараттарды қолдану;  

- Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес лауазымдық өкілеттіліктерді 

атқаруға байланысты сыйлықтарды қабылдау.  

18. лауазымды тұлғалардың коррупцияға қарсы шектеулерін қабылдауға келісімін  

осы Саясаттың №1 қосымшасына сай Банктің қызметкерлермен жұмыс жүргізу бөлімшесі 

орнатады.  

           18-1. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы стандарттар  – Банк қызметтері үшін 

белгіленген, сыбайлас жемқорлықтың алдын алуға бағытталған ұсынымдар 

жүйесі.Банктің сыбайлас жемқорлыққа қарсы стандарттары жұртшылықтың қатысуымен 

әзірленді және осы Саясаттың №2 қосымшасында ұсынылған.   

       8-тарау. Алаяқтық және сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін басқару 

саласындағы ынтымақтастық 

 

19. Банк алаяқтық және сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін басқару саласында 

уәкілетті мемлекеттік органдармен,  серіктестерімен, клиенттермен келесі мақсатта бірге 

қызмет жасасады:  

1) алаяқтық пен сыбайлас жемқорлықты ескерту, анықтау, бұлтартпау және 

айқындауды қамтамасыз ету;  

2) алаяқтық және сыбайлас жемқорлық жасаған күдікті (айыпталушы) тұлғаларды, 

олардың тұратын жерін, сондай-ақ көрсетілген құқыққа жатпайтын әрекеттерге қатысы бар 

басқа да тұлғалардың тұратын жерін  анықтау;  

3) алаяқтық және сыбайлас жемқорлық жасау нәтижесінде алынған немесе оның 

жасалу құралы болып табылатын  мүліктерді анықтау;  

4) Саясат мәселесі бойынша ақпараттармен алмасу;  

5) алаяқтық және сыбайлас жемқорлықпен күресу және профилактикасы бойынша 

қызметтерді үйлестіру.  

 

9-тарау. Алаяқтыққа және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылға және 

алдын алуға байланысты шаралар 
  

20. Банкте алаяқтықты және сыбайлас жемқорлықты алдын алу келесі негізгі 

шараларды қолдану арқылы, бірақ, олармен шектелмей жүзеге асырылады:  

1) бұрын орын алған ұқсас құқық бұзушылықтарды талдау, бағалау, олардың 

қайталану және жаңа нысанда пайда болу  мүмкіндігін болжау, алаяқтыққа және сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы іс-қимылға байланысты жоспарларды, бағдарламаларды және 

стратегияны өңдеу және іске асыру;  

2) алаяқтыққа және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл мәселелері бойынша 

құқық қорғаушы органдарының өкілдерін тарту арқылы, олардың келісімімен отандық 

құрылымдық бөлімшелердің қатысуымен семинарлар, лекциялар өткізу арқылы алаяқтыққа 
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және сыбайлас жемқорлыққа төзбеушілікке тәрбиелеу және үздіксіз білім беру жүйесін 

енгізу;    

3) алаяқтыққа және сыбайлас жемқорлыққа қарсы тікелей іс-қимыл және 

ұйымдастыру саласында мамандарды кәсіби дайындау сапасын арттыру; 

4) ішкі коммуникативті ресурстарды қолдана отырып алаяқтық саласында 

«Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы» Қазақстан Республикасының Заңында, 

Қазақстан Республикасының қылмыстық заңнамасында көзделген әрекетті жасауға жол 

берілмеушіліктен алдын ала сақтандыру;   

5) Банктегі мінсіз жұмысын ынталандыру (алаяқтыққа және сыбайлас жемқорлыққа 

қарсы іс-қимыл мәселелерінде олардың жұмысының белсенділігін арттыруға қабілетті Банк 

қызметкерлеріне материалдық сыйақы беру механизмін әзірлеу және іске асыру); 

6) шарт жасау кезінде Банк Контрагенттерінің Банк қызметкерлерімен және 

клиенттерінің байланыстылығын/ аффилирленгендігін анықтауға байланысты жұмыстарды 

жүзеге асыру;   

7) тиісті қаржы жылына тауарларды, жұмыстарды және қызметтерді сатып алу 

жоспарында көзделген тауарларды, жұмыстарды және қызметтерді сатып алуды орындау 

мониторингін жүзеге асыру;   

8) ақпарат алуда қолжетімділік шеңберінде Банктің интернет-ресурсының 

жұмысында айқындықпен және ашықтықпен қамтамасыз ету;   

9) Банкте алаяқтық және сыбайлас жемқорлық жасау белгілері туралы хабарлау үшін 

кері байланыс механизмін (арнайы электронды жәшік, «сенім телефоны»), сондай-ақ, 

мәлімет берушілерді қорғау қағидаларын енгізу;  

10) Банкке жұмысқа қабылданған барлық тұлғаларды сөзсіз тәртіпте Банктің 

қауіпсіздік бөлімшелерінің тексеруі; 

11) Банкке жұмысқа қабылдау кезінде, Банктің қауіпсіздік бөлімшелері 

нұсқаулықтан өткізу кезінде осы Саясаттың мазмұнын жеткізу; 

12) Банктің орталық аппараты және филиалдары саясат мәселелері бойынша 

мемлекеттік органдармен, сыртқы ұйымдармен, сондай-ақ, азаматтық қоғам 

институттарымен және азаматтармен өзара әрекеттестік механизмін құру;   

13) Банкте ішкі бақылау және қауіпсіздікпен қамтамасыз ету жүргізуге жауапты 

Банктің құрылымдық бөлімшелерін және жүйелерін жетілдіру;  

14) «құпия сатып алушы» көмегі арқылы Банк қызметкерлерінің міндеттемелерін 

дұрыс орындауын тексеру; 

15) қаржы операцияларының дұрыс жүргізілуін ұйымдастыру, оларды тиісті түрде 

құжаттандыру және ресми емес қосарлы есептілік жасауға жол бермеу, есептелмеген және 

дұрыс есептелмеген операцияларды жүргізу, жоқ шығындарды тіркеуді жүргізу, 

бухгалтерлік және басқа құжаттарды заңнамада көзделген мерзімінен бұрын жою,  

16) алаяқтық және сыбайлас жемқорлықты зерттеу рәсімдері: қызметтік тексеру 

жүргізу (соның ішінде алынған ақпараттар), сондай-ақ, кінәлі тұлғаларды жауапкершілікке 

тарту және осындай алаяқтықты және сыбайлас жемқорлықты болашақта болдырмауға 

байланысты шараларды қабылдау;   

17) Банктің сыртқы және ішкі аудитін жүргізу; 

18) Банктегі бақылау рәсімдерінің тиімділігін мониторинг жасау (алаяқтықтың және 

сыбайлас жемқорлықтың алдын алуға байланысты шараларды жетілдіру, яғни бақылау 

ортасының анықталған жетіспеушіліктерін жою); 

19) жасалған алаяқтық және сыбайлас жемқорлық салдарын жою; 

20) алаяқтық және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл саласында Қазақстан 

Республикасының өзгертілген заңнамасының талаптарына Банктің ішкі құжаттарының 

талаптарын шұғыл түрде сәйкестікке келтіру мақсатында заңнамалық база және оны 

қолдану құқығына мониторинг жасау.  



9 
«Қазақстанның тұрғын үй құрылыс жинақ банкі» АҚ-да 

алаяқтыққа қарсы іс-қимыл саясаты 

21. Жемқорлық тәуекелдерін ішкі талдауды қауіпсіздік бөлімшесі және/немесе 

Қазақстан Республикасының заңнамасына және Банктің ішкі құжаттарына сәйкес Басқарма 

Төрайымының шешіміммен құрылған жұмыс тобы жүргізеді.  

 

10-тарау. Алаяқтық және сыбайлас жемқорлық жасағаны үшін 

жауапкершілік 
  

22. Алаяқтық және сыбайлас жемқорлыққа байланысты құқыққа қайшы әрекеттер 

жасағаны үшін Банк қызметкерлері, клиенттер/ Контрагенттер Қазақстан Республикасының 

заңнамасына және Банктің ішкі құжаттарына сәйкес жауап береді.    

23.  Алаяқтық және сыбайлас жемқорлық дерегі анықталған жағдайда, жүргізілген 

қызметтік тексеру (тергеу) аясында, сондай-ақ, алаяқтық және сыбайлас жемқорлық 

жасалғаны туралы ақпаратты жасырған жағдайда, бұзушылық жіберген Банк 

қызметкерлеріне  тез арада төменде көрсетілген бір немесе бірнеше шаралар қолданылады: 

- тәртіптік жаза: ескерту, сөгіс, қатаң сөгіс, еңбек шартын бұзу; 

- Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген қылмыстық немесе басқа 

жауапкершілікке кінәлі тұлғаларды тарту мақсатында құқық қорғаушы органдарға 

материалдарды жіберу.   

24. Банктің сыртқы алаяқтық әрекетінің белгілері болған жағдайда Банктің ішкі 

құжаттарымен және Қазақстан Республикасының заңнамасымен реттеледі.  

 

11-тарау. Қорытынды ережелер 

 

25. Осы Саясатпен реттелмеген рәсімдер және ережелер Қазақстан 

Республикасының заңнамалық және нормативтік актілеріне және Банктің ішкі құжаттарына 

сәйкес жүзеге асырылады. 

26. Алаяқтық және сыбайлас жемқорлық дерегі анықталған жағдайда, жүргізілген 

қызметтік тексеру (тергеу) нәтижелері Банктің ішкі құжаттарына сәйкес өткен жылға 

істелген жұмыс туралы есеп аясында Банк Басқармасына жеткізіледі. 

Осыдан басқа, қызметтік тексеру (тергеу) нәтижелері қажет болған жағдайда танысу 

үшін Банктің мүдделі мөлімшелеріне жіберіледі.    

27. Саясатты Банк Басқармасы бекітеді және қажеттілігіне байланысты қайта қарауға 

жатады.  

28. Осы Саясатты өзектендіру және мониторингілеу жауапкершілігі Банктің 

қауіпсіздік бөлімшесіне жүктеледі.    
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«Қазақстанның тұрғын үй құрылыс жинақ банкі» АҚ 

                                                                                             Басқармасының шешімімен 

бекітілген 

(28.12.2017ж. № 51 отырыс хаттамасы) 

«Қазақстанның тұрғын үй құрылыс жинақ банкі» АҚ-да 

Алаяқтыққа және сыбайлас жемқорлыққа қарс іс-қимыл саясатына 

№1 Қосымша 

 
 

   
 

 

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы міндетемелерді қабылдауға 

келісім 

 

Мен_____________________________________________________________________

_, 

                                (тегі, аты, әкесінің аты) 

_____________________________________________________________________________

_, 

                                    (лауазымын көрсетіңіз 

«Қазақстанның тұрғын үй құрылыс жинақ банкі» АҚ-да Алаяқтыққа және сыбайлас 

жемқорлыққа қарс іс-қимыл саясатының талаптарын сақтау,  менің өкілеттігімді жеке, 

топтық және басқа да қызметтік емес мүдделерді пайдалануға әкелуі мүмкін әрекеттер 

жасауды жібермеу мақсатында, өзіме төмендегілер бойынша сыбайлас жемқорлыққа қарсы 

шектеулерді қабылдаймын: 

- жақын туыстарымен (ата-аналары, балалары, асырап алушылары, асырап алынған 

балалары, қыздары, ата-анасы бiр және ата-анасы бөлек аға-iнiлерi және апа-сiңлiлерi, 

қарындастары, аталары, әжелерi, немерелерi) және (немесе) зайыбы (жұбайы), сондай-

ақ жекжаттары (зайыбының (жұбайының) аға-iнiлерi және апа-сiңлiлерi, қарындастары, 

ата-аналары және балалары) бір бөлімшеде лауазымда немесе – егер бөлімшелер 

әртүрлі – лауазым олардың жақын туыстары лауазымдарымен қызметтік байланыста 

(бизнес-процесстер) болса лауазымдық тұлғалардың болуына жол берілмейтіндігін; 

- мүліктік және мүліктік емес игіліктер мен артықшылықтарды алу немесе шығару 

мақсатында, ресми таратуға жатпайтын қызметтік және басқа ақпаратты пайдалану; 

- Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес қызметтік өкілеттіктерді 

орындауға байланысты сыйлықтарды алу. 

 

 

_____________________________ 

                                                                                                          қолы, ТАӘ лауазымы 
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     «Қазақстанның тұрғын үй құрылыс жинақ банкі» АҚ 

                                                                                             Басқармасының шешімімен 

бекітілген 

(28.12.2017ж. № 51 отырыс хаттамасы) 

«Қазақстанның тұрғын үй құрылыс жинақ банкі» АҚ-да 

Алаяқтыққа және сыбайлас жемқорлыққа қарс іс-қимыл саясатына 

№2 Қосымша 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Қазақстанның тұрғын үй құрылыс жинақ банкі» АҚ  

сыбайлас жемқорлыққа қарсы стандарттары 
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«Қазақстанның тұрғын үй құрылыс жинақ банкі» АҚ-да 

алаяқтыққа қарсы іс-қимыл саясаты 

 1. «Қазақстанның тұрғын үй құрылыс жинақ банкі» АҚ (бұдан әрі – Банк) 

қызметкерлерінің сыбайлас жемқорлыққа қарсы стандарттары Қазақстан Республикасының  

қолданыстағы  заңнамаларына, «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы» 

Қазақстан Республикасының Заңына, Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексіне, 

«Қазақстанның тұрғын үй құрылыс жинақ банкі» АҚ-ның ішкі құжаттарына сәйкес 

әзірленді. 

 2. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы стандарттар Банк қызметкерлері үшін (әрі қарай - 

Қызметкерлер) олар лауазымдық міндеттерін атқару кезінде Банкте сыбайлас жемқорлыққа 

қарсы құндылық және моральдық жүйелер құру арқылы кез-келген сыбайлас 

жемқорлықтың көрінуіне төзбеушілік ахуалына жетуге бағытталған.   

 3. Қоғамдық қатынастар саласының атауы: қаржы. 

 4. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы стандарттар Банк қызметкерлеріне келесі мінез-

құлық нормаларын анықтайды: 

1) заңдылық қағидатын басшылыққа алуға, Конституцияның, Қазақстан 

Республикасының заңдары мен өзге де нормативтік құқықтық актілерінің, сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы заңнаманың талаптарын қатаң түрде сақтауға; 

2) жеке және заңды тұлғалардың құқықтарын, еркіндіктерін және заңды мүдделерін 

сақтауды және қорғауды қамтамасыз етуге; 

3) Банктің беделін түсіруге қабілетті әрекеттерді жасауға жол бермеуге; 

4) сыбайлас жемқорлық әрекетіне және сыйлық алуға бейімділік туралы қызметтік 

міндеттемелерді атқару кезінде жеке мүдделілік, мүдделер қайшылығының орын алуы 

туралы тікелей басшыға баяндауға;  

5) қызметтік міндеттерді атқару кезінде жеке және (немесе) пайдакүнемдік мүдделерді 

басшылыққа алмауға,  

6) әріптестерге және басшыларға олардың әділ қызметтік шешімдерді қабылдауына әсер 

етуі мүмкін өзара қарым-қатынастардың орнатылған тәртібін бұзатын құқыққа қарсы 

өтініштермен жүгінбеу;  

7) басқа Қызметкерлерді сыбайлас жемқорлық  құқық бұзушылықтарды жасауға 

итермелемеуге және осындай әрекеттерді ынталандырмауға; 

8) өзінің қызметтік өкілеттігін орындауына байланысты сыйлықтар алмауға; 

9) мүліктік және мүліктік емес игілікті және артықшылықты алу немесе шығару 

мақсатында жариялауға жатпайтын қызметтік және басқа да ақпаратты  пайдаланбауға; 

10) лауазымға тағайындалудан бас тарту, егер ол жақын туыстық және отбасылық 

қатынастардағы (ата-аналар, жұбайлар, аға-інілер, апа-қарындас-сіңлілер, балалар, 

жекжаттар (жұбайының (зайыбының) аға-інілері, апа-қарындас-сіңлілері және балалары) 

адамдардың тікелей бағыныштылығымен немесе басшылығымен байланысты болса; 

11) сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жасауда, сыбайлас жемқорлық құқық 

бұзушылықтарды анықтауда белсенділік көрсетуге; 

12) басшылыққа сыбайлас жемқорлықтың белгілі фактілері туралы, оның ішінде 

кредиттік өтінішті және жеке және заңды тұлғалардың басқа да өтініштерін қарау кезінде 

қандай да пайданы алуға итермелеу, негізсіз бюрократизм және қағазбастылық фактілері 

туралы дереу баяндау; 

    13) тікелей басшыға орындау үшін алған өкімнің заңдылығының күмәнділігі туралы 

дереу жазбаша нысанда хабарлауға; 

    14) егер тікелей басшының өзі мүдделер қақтығысына қатысса, жоғары тұрған басшылыққа 

жүгінуге;  

    15) жоғары құқықтық және сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті ұстап тұруға 

және әріптестерден оның сақталуын талап етуге;  

       16) мүдделер қақтығысының, жемқорлық құқық бұзушылықтардың және олардың 

салдарының мүмкін болатын туындау себептері мен шарттарын жою жөніндегі шараларды 

тұрақты негізде қабылдау; 
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алаяқтыққа қарсы іс-қимыл саясаты 

       17) үшінші тұлғалардың мүдделеріне өкілдік етпеу немесе лоббилендірмеу, сондай-ақ 

олардың атынан әрекеттер жасамау; 

       18) қызметтік емес мақсаттарда материалдық-техникалық, қаржылық және ақпараттық 

қамсыздандырудың құралдарын, сондай-ақ Банктің басқа мүлкін және қызметтік ақпаратты 

пайдаланбау;  

 5. Барлық деңгейдегі басшылар бағынышты қызметкерлерге қатысты талап етеді: 

1) кадрларды туысқандық, жерлестік және жеке берілгендік белгілері бойынша іріктеу 

және қою жағдайларын болдырмау, меритократия қағидаларының сақталуын қамтамасыз 

ету; 

2) бағынышты қызметкерлердің міндеттерін және қызметтік өкілеттіктерінің көлемін 

дәл анықтау;  

3) бағынышты жұмыскерлердің арасында еңбек жүктелімінің біркелкі емес бөлінуін 

болдырмау;  

4) бағыныштылардың қызметінің нәтижелерін бағалау, сондай-ақ ынталандыру және 

жазалау шараларын қолдану кезінде әділдік және объективтілік таныту; 

5) бағыныштыларға орындалуы мүмкін емес немесе олардың қызметтік міндеттерінің 

аясынан шығатын, сондай-ақ заңнамаға қайшы келетін тапсырмаларды бермеу;  

6) қызметтік емес сипаттағы мәселелерді шешу кезінде бағыныштылардың қызметіне 

ықпал ету үшін қызметтік жағдайын пайдаланбау;  

7) бағынышты қызметкерлерді жемқорлық құқық бұзушылық жасауға мәжбүрлемеу; 

8) бағынышты және басқа қызметкерлердің тарапынан сыбайлас жемқорлыққа қарсы 

заңнаманың нормаларының бұзылуын болдырмау және ондай фактілерді тоқтату; 

9) бағынышты жұмыскерде өз қызметтік міндеттерін орындау барысында туындаған 

мүдделер қақтығысын реттеу жөніндегі түбегейлі шараларды уақтылы қабылдау; 

10) сыбайлас жемқорлықты ескерту бойынша түбегейлі шараларды қабылдау; 

11) бағыныштылардың жемқорлық құқық бұзушылықты жасауға септігін тигізетін 

себептер мен шарттарды жою; 

12) қызметтік емес немесе жеке тапсырмаларды орындау үшін бағыныштылардың 

тартылуын болдырмау; 

13) өзінің мінсіз іс-әрекетімен бағынышты қызметкерлерге үлгі болу. 

6. Барлық деңгейдегі басшылар осы Сыбайлас жемқорлыққа қарсы станларттардың 

сақталуын қамтамасыз етеді және оларға бағынышты қызметкерлер арасында сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы жұмысты ұйымдастырады. 

 

 

 


