
План мероприятий 

РГКП «Республиканский учебно-методический центр 

дополнительного образования» МОН РК 

по вопросам противодействия коррупции на 2019 год 

 

№ Наименование мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственные 

1. Размещение на сайте 

РУМЦДО  плана мероприятий 

по противодействию 

коррупции 

январь Информационно-

аналитический отдел 

 

2. Проведение 

предупредительной и 

воспитательно-

профилактической работы, 

направленной на соблюдение 

законности и укрепление 

служебной дисциплины, 

способствующей 

поддержанию в коллективе 

здоровой морально-

психологической обстановки,  

повышение 

антикоррупционной культуры 

постоянно Казарина Т.В. 

руководители отделов 

 

3. Осуществление контроля  за 

организацией приема на 

работу  в строгом 

соответствии со штатным 

расписанием 

постоянно Биболова С. С. 

 

4. Осуществление контроля за 

целевым и эффективным 

расходованием бюджетных 

денежных средств, 

использованием и 

обеспечением сохранности 

государственного имущества. 

постоянно Казарина Т.В. 

Мусияка С. В. 

 

5. Повышение прозрачности 

проведения процедур 

государственных закупок в 

соответствии с 

законодательством 

постоянно Мунусова Б. К. 



6. Организация в рамках 

правового всеобуча 

разъяснения норм 

законодательства о 

противодействии коррупции с 

привлечением представителей  

правоохранительных органов; 

Агентства РК по делам 

государственной службы и 

противодействию коррупции; 

Юридического департамента  

МОН РК (проведение лекций, 

семинаров, круглых столов) 

февраль 

ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Биболова С. С. 

 

7. Размещение на сайте 

РУМЦДО  нормативных 

правовых актов и иных 

материалов по 

антикоррупционной тематике 

Постоянно Информационно-

аналитический отдел 

8 Организация в рамках 

правового всеобуча 

разъяснения норм 

законодательства о 

противодействии коррупции с 

привлечением представителей  

правоохранительных органов; 

Агентства РК по делам 

государственной службы и 

противодействию коррупции; 

Юридического департамента  

МОН РК на курсах 

повышения квалификации для 

педагогов дополнительного 

образования Республики 

Казахстан (проведение 

лекций, семинаров, круглых 

столов) 

Май – июнь, 

сентябрь -  

ноябрь 

Атажанова Л. А., 

руководители отделов 

9 Поощрения в целях 

предотвращения 

коррупционных 

правонарушений сотрудников 

РУМЦДО 

По итогам 

результатов 

работы 

Руководство 

 

 

 



 

 

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 

«Республикалық қосымша білім беру оқу-әдістемелік орталығы» 

РМҚК 2019 жылға арналған Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл 

жөніндегі іс-шаралар жоспары 

 

№ Іс-шараның атауы Орындау 

мерзімі 

Жауаптылар 

1. РҚББОӘО сайтында сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы жөніндегі 

шаралар жоспарын 

орналастыру  

Қантар Ақпараттық-талдау 

бөлімі 

2. Ұжым ішінде сау ар-ождан-

психологиялық жағдайды 

ұстану, сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы 

мәдениетті арттыруға ықпал 

ететін заңды ұстануға және 

қызметтік тәртіпті сақтауға 

бағытталған ескерту және 

тәрбиелік-алдын алу 

жұмыстарын жүргізу 

Үнемі Казарина Т.В., 

бөлім жетекшілер 

3. Жұмысқа қатаң түрде 

штаттық кестеге сәйкес алуды 

бақылауды іске асыру. 

Үнемі Биболова С. С. 

 

4. Бюджеттік қаражатты 

мақсатты және тиімді 

жұмсауды, қолдануды және 

мемлекеттік мүліктің 

сақталуын бақылауды іске 

асыру 

Үнемі Казарина Т.В. 

Мусияка С. В. 

 

5. Заңнамаға сәйкес мемлекеттік 

сатып алу іс-шараларын таза 

өткізуді арттыру 

Үнемі Мунусова Б. К. 



6. РҚББОӘО қызметкерлеріне 

құқықтық оқыту аясында 

құқық қорғау органдарының, 

ҚР Мемлекеттік қызмет істері 

және сыбайлас жемқорлыққа 

қарсы іс-қимыл агенттігінің; 

ҚР БҒМ Заң департаментінің 

өкілдерін тарту арқылы 

заңнамалық нормаларды және 

жемқорлыққа қарсы күрес 

туралы түсініктеме 

ұйымдастыру (дәрістер, 

семинарлар, дөңгелек 

үстелдер өткізу) 

ақпан, 

қараша 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Биболова С. С. 

 

7. РҚББОӘО сайтында сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы тақырып 

бойынша нормативтік 

құқықтық актілерді 

орналастыру 

Үнемі Ақпараттық-талдау 

бөлімі 

8 Біліктілікті  арттыру 

курстарында қосымша білім 

беру педагогтарына құқықтық 

оқыту аясында құқық қорғау 

органдарының, ҚР 

Мемлекеттік қызмет істері 

және сыбайлас жемқорлыққа 

қарсы іс-қимыл агенттігінің; 

ҚР БҒМ Заң департаментінің 

өкілдерін тарту арқылы 

заңнамалық нормаларды және 

жемқорлыққа қарсы күрес 

туралы түсініктеме 

ұйымдастыру (дәрістер, 

семинарлар, дөңгелек 

үстелдер өткізу) 

Мамыр-маусым, 

қырқүйек, 

қараша 

Атажанова Л. А., 

бөлім жетекшілер 

9 РҚББОӘО қызметкерлердің 

арасында  сыбайлас 

жемқорлықты болдырмау 

үшін  ынталандыру. 

Жұмыс 

қорытындысына 

байланысты 

Басшылық 

 


