Астана қаласының білім саласындағы бақылау департаментінің
сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл және Қазақстан Республикасы
мемлекеттік қызметшілерінің әдеп кодексі талаптарын орындау бойынша
2017 жылға арналған жоспары
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Іс-шаралар мазмұны
Департамент сайтындағы ақпараттарды уақтылы
жаңарту және сәйкестендіру
Жеке және заңды тұлғаларды қабылдауды
ұйымдастыру, сондай-ақ олардың жүгінулерін
Қазақстан Республикасының заңнамаларына сай
қарастыр. Жеке және заңды тұлғалардың
жазбаша жүгінулерін дер кезінде тіркеу (ЕСЭДО
бойынша), оларды қарау және шешімдер
қабылдау
Жеке және заңды тұлғалардың лауазымды
тұлғалардың заңсыз іс-әрекеті бойынша
жүгінулерін уақтылы тіркеу және есепке алу
Департаменттің сайтында «Сыбайлас
жемқорлыққа қарсы жұмыс» айдарымен бет
ашу, қолданыстағы нормативтік-құқықтық
актілерді және жұмыс жоспарын орналастыру
2017 жылы тауарларды, жұмыстарды және
қызметтерді сатып алу жоспарын мемлекеттік
сатып алулар электрондық порталына
орналастыру

Жауаптылар
бөлім басшысы

Аяқталу нысаны
ақпараттарды сайтта
орналастыру

Мерзімі
үнемі

іс жүргізуші,
департаменттің
мемлекеттік
қызметшілері

Жеке және заңды
тұлғалардың жазбаша
жүгінулерін қабылдау
және тіркеу

үнемі

іс жүргізуші

жүгінулерді тіркеу
және есепке алу

үнемі

бөлім басшысы

сайтқа ақпарат
орналастыру

қаңтар

Жансейтов Ж.Ж.

порталға жоспарды
орналастыру

қаңтар
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Қазақстан Республикасының мемлекеттік
қызметшілерінің әдеп кодексін оқуды
ұйымдастыру
Департаменттің мемлекеттік қызметшілері және
олардың жұбайлары тарапынан 2016 жыл үшін
жеке табыс және мүлік салықтары туралы
декларацияны уақтылы тапсыруын
ұйымдастыру және бақылау
Мемлекеттік қызметке келуді заңнамаға сай
жүзеге асыру. Мемлекеттік қызметшілерді
конкурстық таңдауды жүзеге асыру, оның
жариялы және шынайы өтуін, олардың
мәртебелеріне байланысты шектеулердің
орындалуын қамтамасыз ету
Қазақстан Республикасының 2015-2020
жылдарға арналған сыбайлас жемқорлыққа және
көлеңкелі экономикаға қарсы тұру стратегиясын
жүзеге асыру бойынша іс-шаралар жоспарымен
танысуды ұйымдастыру
Сыбайлас жемқорлыққа қарсы және мемлекеттік
қызмет туралы заңнамаларға енгізілген
өзгертулер туралы мемлекеттік қызметшілердің
назарына шұғыл түрде жеткізу
Мемлекеттік қызметшілер қызметін бағалау
жұмыстарын үйлестіру

Жолдасбекова О.А.

аппараттық жиналыс,
стендті орнату

ақпан

Жолдасбекова О.А.

электрондық формат

1 наурызға дейін

үміткерлер,
комиссия,
Жолдасбекова О.А.

кадрлар резерві,
конкурстық
процедуралар

Жолдасбекова О.А.,
департаменттің
мемлекеттік
қызметшілері

аппараттық жиналыс

Жолдасбекова О.А.

оқу семинарлары

үнемі

Жолдасбекова О.А.

бағалау парақтары

тоқсан сайын

үнемі

наурыз
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Департаменттің сайтында азаматтарды қабылдау
кестесін, қызметшілер тарапынан мемлекеттік
қызметшілердің әдеп кодексі және сыбайлас
бөлім басшысы
жемқорлыққа қарсы заңнама талаптарын бұзу
факттері бойынша сенім телефонына келіп
түскен ақпараттарды орналастыру

сайтқа ақпарат
орналастыру

үнемі

