Қазақстан Республикасының 2015 -2025 жылдарға арналған Сыбайлас жемқорлыққа қарсы стратегияны іске асыру және көленкелі
экономикағы қарсы іс-қимыл жөніндегі Қарағанды облысында 2015-2017 жылдарға арналған іс-шаралар Жоспарын орындауда
Жаңаарқа ауданы әкімдігімен 2016 жылы атқарылған шаралар туралы
р/с
№
1

1

2

Жауапты
Орындау
орындаушылар
мерзімдері
2
3
4
Ұйымдастыру іс-шаралары
Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комиссия ӛткізу
қалалар мен
аудандар
әкімдіктері
Жылына кем
дегенде
4 рет
Іс-шаралар атауы

Сыбайлас жемқорлықпен күрес
аппараттық кеңестерде қарау
Қызметкерлер
үшін
семинарлар ұйымдастыру

дӛңгелек

мәселелерін
столдар,

қалалар мен
аудандар
әкімдіктері
қалалар мен
аудандар
әкімдіктері

Тоқсан сайын

3

4

Жылына кем
дегенде
4 рет

Жергілікті
мемлекеттік

бюджеттен
қаржыланатын
органдардың
тәртіптік

қалалар мен
аудандар

Жартыжылдық
бойынша

Орындалысы жөнінде ақпарат

5
Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес жүргізу
жӛніндегі аудандық комиссиясы тұрақты түрде
тоқсан сайын ӛткізіледі, 2016 жылы 4 комиссия
отырысы ӛткізіліп, әр бір комиссияның
отырысында 3 сұрақтан қаралғанда 12
мәселелер қаралды.
Комиссия тӛрағасы тарапынан комиссия
отырысында
берілген
тапсырыстардың,
орындалысы бақылауға алынып қадағалынады.
Сыбайлас жемқорлықпен күрес мәселесі аудан
әкімінің кенейтілген аппараттық кеңесте 2016
жылдың желтоқсан айында қаралды.
Сыбайлас жемқорлықпен күрес мәселесіне
байланысты 4 іс-шаралар ӛткізілді, 2 дӛңгелек
стол, 2 семинар ӛткізілді (ӛткізілгені жӛнінде
хаттамалар бар).
Сонымен қоса аудан әкімдігіне қарасты
мемлекеттік органдарда құқықтық оқыту
секциялары бар, секция отырысының Жоспары
бойынша Сыбайлас жемқорлықпен күрес
жүргізу және Әдеп Кодексінің талаптарын
сақтау тақырыбына құқықтық оқытулар
жүргізіледі.
Аудан әкімінің жанында құрылған тәртіптік
комиссиясының отырысы тұрақты түрде
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7

8
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комиссияларының жұмысына
мониторинг
әкімдіктері
ӛткізіледі.
жүргізу
Сыбайлас жемқорлыққа қарсы стратегияны іске Қалалар мен
2015 жылғы
асыру бойынша 2015-2017 жылдарға арналған
аудандар
-//шілде, тамыз
жоспарларды әзірлеу және бекіту
әкімдіктері,
Мемлекеттік қызмет саласындағы сыбайлас жемқорлыққа қарсы әрекет ету
Орталық
және
жергілікті
мемлекеттік
2015-2017
Жаңаарқа ауданы әкімдігінің веб - порталының
органдардың интернет-ресурстарында олардың
жылдардың
«Противодействие
коррупции»
сайтында
сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес жӛніндегі
3 тоқсан
сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес жӛніндегі
жұмысы туралы, соның ішінде сыбайлас
әкімдіктің
жұмысы
туралы
мәліметтер
жемқорлыққа байланысты құқық бұзушылыққа
орналастырылады, соның ішінде аудандық
тартылғандар
(2016
жылғы
қаңтардан),
сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес жүргізу
мемлекеттік қызметтен босатылғандар туралы
комиссиясының хаттамалары, дӛнгелек үстел,
ақпарат
(толық анкеталық мәліметтер, қалалары мен
семинар,
треннинг
материалдары
фотосурет) орналастыруды қамтамасыз ету. Бұған аудандарыны
орналастырылған. Сонымен қоса аудандық
қоса, тұрғындардың сыбайлас жемқорлыққа
ң ЖАО
мемлекеттік орган бірінші басшыларының мен
қарсы қажетті іс-шаралар бойынша тиісті
олардың жубайларының жылдық табысы мен
ұсыныстар енгізу мүмкіндігін қамтамасыз ету
мүлігі туралы декларациялары жарияланады.
(блог форматында, бұл ұсыныстарды ашық
2016 жылдың қаңтар айынан бастап
қолжетімділікте сайтта тұрақты орналастырумен)
сыбайлас жемқорлыққа байланысты құқық
бұзушылыққа
тартылғандар
мемлекеттік
қызметкерлер болған жоқ, сол себептен
мәліметтер сайтқа орналастырылған жоқ
Ішкі
істер
органдары
бӛлімшелері
ІІД (келісім
қызметкерлерінжабдықтау нормалары бойынша
бойынша),
2015 жылғы
портативті бейнерегистраторлармен жабдықтауға
ЭжҚБ
4 тоқсан
ұсыныс енгізу
Техникалық, кәсіби және орта білім беруден
ББ
кейін мемлекеттік білім беру тапсырысын
2016 жылғы
орналастыру бойынша конкурсқа құжаттар
1 тоқсан
қабылдауды автоматтандыру бойынша ұсыныс
енгізу
Кәсіпкерлерге
жеке
және
коммуналдық
АШБ
2016 жылғы
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базарлардан сатып алынған мал және тағам
ӛнімдерінің (ет және ет ӛнімдері, сүт және сүт
ӛнімдері, балық және балық ӛнімдері, жұмыртқа
және жұмыртқа ӛнімдері, сол сияқты бал арасы
шаруашылығы
ӛнімдері)
қауіпсіздігін
айғақтайтын құжатты (ӛнімнің түрі, саны, нысан
иесінің аты-жӛні кӛрсетілген сараптама актісінің
дубликаты)
сол
базарларда
орналасқан
ветеринарлық-санитарлық
сараптама
зертханаларынан алу үшін әкімшілік кедергілерді
алып тастау бойынша ұсыныс енгізу
Қолданыстағы заңнамаға сәйкес Интернет
желісінің жергілікті мемлекеттік органдар
сайттарына мемлекеттік органдардың бірінші
басшыларының,
олардың
жұбайларының,
кәмелетке толмаған балаларының кірістері,
шығыстары,
мүлкі,
мүліктік
сипаттағы
міндеттемелері
туралы
мәліметтер
орналастыруды ұйымдастыру

Әлеуметтік
маңызды
мемлекеттік
бағдарламаларды іске асыруға мемлекет бӛлген
ақшалай қаржыны тиімді және мақсатқа сай
пайдалануға мониторинг жүргізу
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(жинақтау),
КБ,
Қарағанды
облысының
КП (келісім
бойынша)

Облыстық
басқармалар
Қалалар мен
аудандар
әкімдері

3 тоқсан

Аудан
әкімінің
веб-порталында
«Противодействие
коррупции»
айдарымен
ашылған сайтында Аудан әкімі Ғ.Омаровтың,
мемлекеттік
органдардың
бірінші
басшыларының кірістері мен мүліктік сипаттағы
31 наурызға дейін
міндеттемелері туралы мәліметтер жарияланған.
жылына 1 рет
Сонымен қоса мемлекеттік органдардың бірінші
басшыларының кірістері мен мүліктік сипаттағы
міндеттемелері туралы мәліметтер «Жаңаарқа»
газетіне
наурыз-сәуір
айы
аралығында
жарияланған
Қалалар мен
Жаңаарқа ауданында әлеуметтік маңызды
аудандар
мемлекеттік
бағдарламаларға
қаражаттар
әкімдері,
республикалық, облыстық және аудандық
мемлекеттік
бюджеттен бӛлінеді:
органдар
Жартыжылдық Жаңаарқа ауданында әлеуметтік маңызды
басшылары
қорытындысы мемлекеттік
бағдарламаларға
қаражаттар
бойынша
республикалық, облыстық және аудандық
бюджеттен бӛлінеді:
Бағдарламалар:
ҚР 2016-2019 жылдарға «Білімді дамыту»
мемлекеттік бағдарламасы – облыстық

бюджеттен 228230 теңге бӛлініп жұмсалды
ҚР 2016-2019 жылдарға «Денсаулықты
дамыту»
мемлекеттік
бағдарламасы
скрининг ӛткізуге – облыстық бюджеттен 68540
теңге бӛлініп жұмсалды
«Агробизнес-2020» бағдарламасы бойынша –
8702,4 теңге бӛлініп жұмсалды
«Жұмыспен
қамту
картасы-2020»
республикалық бюджеттен (трансферт арқылы) 321454 теңге, облыстық бюджеттен – 338792
теңге
«Дипломмен
ауылға»
республикалық
бюджеттен (трансферт арқылы) – 63630 теңге,
жұмсалғаны -25398 теңге
аудандық бюджеттен - 9560 теңге, жұмсалғаны 8386 теңге
«Тұрғын үй құрылысына» - облыстық
бюджеттен – 55000 теңге, жұмсалғаны -55000
теңге
«Аймақты дамыту» - аудандық бюджеттен 87117 теңге
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Мемлекеттік әлеуметтік тапсырысқа техникалық
спецификация әзірлеу кезінде мәдени-кӛпшілік
іс-шараларға міндетті түрде
МҚІМД ӛкілдері
қатысуы, сол сияқты шығыс бӛлігіне бақылауды
бекіту.
Сыбайлас жемқорлық кӛріністері мен сыбайлас
жемқор бейнесіне теріс кӛзқарасты қалыптастыру
үшін осындай әрекеттерге барған мемлекеттік
қызметшілер туралы оларға қатысты лауазымнан
босату, бас еркінен айыру сияқты қолданылған
қатаң
шараларды
жариялаумен
ақпарат
құралдарында
міндетті
түрде
хабарлар

Облыстың
ЖАО,
МҚІМД
(келісім
бойынша)
ІСБ
(жинақтау),
қалалар мен
аудандар
әкімдіктері

Наурыз
2016-2017
жылдар

Тұрақты
2016-2017
жылдар

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы
мәселесіне
байланысты
тәртіптік
жауапкершілікке
тартылған мемлекеттік әкімшілік қызметкерлер
болған
жоқ,
сол
себептен
тәртіптік
жауапкершілікке
тартылған
мемлекеттік
әкімшілік
қызметкерлер
болмағандықтан
деректер Жаңаарқа ауданы әкімдігінің сайтына
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(жаңалықтар сюжеттері) беру (олардың жеке
ӛмірбаян деректері мен қызмет тізімін жариялай
отырып)
Мемлекеттік
қызметшілердің
қызметтік
автокӛлікті жұмыстан тыс уақытта жеке мақсатта
пайдалануының алдын алу үшін автомобиль
кузовына мемлекеттік мүлік статусын бекітетін
айырым
белгісін
орналастыру
мәселесін
қарастыру қажет. Айырым белгілері басқа
белгілерден ажыратылуы, автомобиль кузовынан
бӛлек түсте болуы, тәуліктің қараңғы уақытында
белгілі болуы керек. Осы белгілерді түсіндіру
және әртүрлі кӛңіл кӛтеру орындарына барғаны
анықталған жағдайда кінәлілердің тәртіптік
жауапкершілікке тартылатын жайлы ақпарат
құралдарында, Интернетте кең кӛлемдегі PRакция ӛткізу

жарияланған жоқ.
МҚІМД
(жинақтау)
(келісім
бойынша),
мемлекеттік
органдары
ІІД (келісім
бойынша),
қалалардың/
аудандардың
ЖАО

ЖПҚ
қызметкерлері
мен
мемлекеттік
қызметшілердің
жалпы
құқық
(сыбайлас
жемқорлыққа қарсы заңнаманы, Ар-намыс
кодексін, мемлекеттік кӛрсетілетін қызметтерді)
бұзу деректерін, қабылдау үшін мобильді
қосымша (бейне, фотофиксация) жұмысын
қамтамасыз ету
Құқық қорғау органдарының қызметкерлерін
тӛменгі лауазымдардан басшылық лауазымдарға

ІІД (келісім
бойынша),
облыс әкімі
аппараты,
МҚІМД
(келісім
бойынша)
Облыс
прокуратурас

2 тоқсан
2016 жыл

4 тоқсан
2015-2017
жылдар
Қараша
2015 жыл

Мемлекеттік орган басшыларының қызметтік
автокӛлікті жұмыстан тыс уақытта жеке
мақсатта пайдалануының алдын алу үшін
мемлекеттік
мекемелердің
қызметтік
автокӛліктерінің кузовына мемлекеттік мүлік
статусын
бекітетін
айырым
белгісін
орналастыру мәселесі аудан әкімі аппаратында
қаралған.
Аппараттың мемлекеттік-құқықтық бӛлімінің
басшысы жоғарыда аталған мәселені қарастыру
жӛнінде аудан әкімі Ғ.Омаровқа қызметтік
жазбамен шыққан. Аудан әкімінің тапсырысы
бойынша аудан әкімдігіне қарасты мемлекеттік
органдардың
басшыларына,
кент,
ауыл
әкімдеріне
хаттар
(шығ
№
03-08/821
26.05.2016ж) таратылып,
белгілер жасау
туралы жӛнінде тапсырыс берілді. Аудан
әкімінің
тапсырысы
бойынша
мекеме
басшыларымен белгілер орнату мәселесі
қарастырылуда. Мәселе аудан әкімінің жіті
бақылауында.

мансаптық ӛсірудің дәйектемесі тетігін әзірлеу,
сол
сияқты
олардың
жұмыстарының
нәтижелеріне
байланысты
құқық
қорғау
органдарының
қызметкерлерін
карьерлік
жоспарлау жүйесін дайындау

Тұрғындардың
құқық
қорғау
органдары
қызметкерлеріне
сенім
деңгейін
арттыру,
олардың жұмыстары бағалау ӛлшемдерін қайта
қарау бойынша шаралар кешенін әзірлеу
17

Құқық қорғау органдарының кадр саясатына
конкурстық іріктеу тетіктері мен меритократия
қағидатын енгізу

18

19

Құқық қорғау органдарының қызметкерлерін

ы (жинақтау)
(келісім
бойынша),
МҚІМД
(келісім
бойынша),
ІІД (келісім
бойынша),
МКД (келісім
бойынша)
МҚІМД
(келісім
бойынша),
облыс
прокуратурас
ы (келісім
бойынша),
ІІД (келісім
бойынша),
МКД (келісім
бойынша)
МҚІМД
(келісім
бойынша),
облыс
прокуратурас
ы (келісім
бойынша),
ІІД (келісім
бойынша),
МКД (келісім
бойынша)
МҚІМД

Қараша
2015 жыл

Қараша
2015 жыл

Қараша

аттестаттау мен тестілеу ресімдерін жетілдіру
және оларды кадр резервін пайдаланусыз
ауыстыруға тыйым салу
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Мемлекеттік органдар басшыларына бағалы
сыйлықтар қабылдауды реттейтін сыбайлас
жемқорлық шектеулерін әзірлеу және қабылдау
Қабылданған шешімдер туралы тұрғындарды
хабардар ету (Тегін медициналық кӛмектің
кепілді
кӛлемін,
келісімшарт
жасалған
медициналық ұйымдардың тізімін орналастыру)
Мемлекеттік
органдар
басшыларының
кәсіпкерлік саласындағы жемқорлыққа қарсы
әрекеттер мәселелері бойынша кәсіпкерлер
палатасымен, қоғамдық ұйымдармен тұрақты
кездесу ӛткізулерін тәжірибеге енгізу

(келісім
бойынша),
облыс
прокуратурас
ы (келісім
бойынша),
ІІД (келісім
бойынша),
МКД (келісім
бойынша)
қалалары мен
аудандарыны
ң ЖАО
ДСБ

2015 жыл

4 тоқсан
2015 жыл
ТМККК
ұсынысы

Қалалар мен
аудандар
әкімдері,
Облыстық
басқармалар
Жыл
ішінде

Аудан
әкімі
Ғ.Омаровтың
қатысуымен
кәсіпкерлік мәселесіне байланысты ӛткізілетін
кездесулер мен жиындар аудан әкімдігінің 2016
жылға жоспарланған іс-шаралар Жоспарында
белгіленген:
2016 ж - құрылысы аяқталған 3 объектілер
облыс әкімінің қатысуымен қабылданады;
2016 ж – аудан әкімінің аппараттық кеңесінде
кәсіпкерлік мүдделерін қозғайтын - 6 мәселер
қаралуға жоспарланған, оның (18.03.2016) кӛленкелі экономикаға байланысты және
тоқтап тұрған кәсіпорындарының жандандыру,
қалпына келтіру туралы;
(30.05.2016)«Жаңаарқа
несиелік
серіктестігі» ЖШС есебін тындау;
ҚР «Кәсіпкерлікті дамыту» бағдарламасы
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бойынша кәсіпкерлікті дамыту (20.06.2016)
Кен пайдалану (01.08.2016);
Кіші бизнес нысандарын салу, жер бӛлу
мәселесін қарау (26.09.2016)
Ауылшаруашылық
бағытта
жұмыс
жасайтын тауар ӛндірушілерге және кіші
бизнес субьектілеріне жер бӛлу т.б мәселелер
қаралды.
Аудан әкімінің қатысуымен кәсіпкерлермен 2
семинар, 1 форум ӛткізілді.
Кәсіпкерлердің мүдделеріне нұқсан келтіретін
КБ
Кәсіпкерлердің
мүдделерін
қозғайтын
мемлекеттік органдардың НҚА сараптамалық
(жинақтау),
нормативтік құқықтық актілерді бекітпей
кеңес аясында сараптама жүргізу
Қарағанды
тұрып, аудан әкімі аппаратының мемлекеттікоблысының
құқықтық бӛлімімен НҚА жобасын талдау,
КП
сараптама жасау үшін Жаңаарқа ауданының
кәсіпкерлер палатасына, Жаңаарқа ауданының
кәсіпкерлер ассоциясына жібереді. Сонымен
Жыл
қоса НҚА жобасы аудандық БАҚ, ҚР Ақпарат
ішінде
және коммуникациялар министрлігінің «Ащық
нормативтік құқықтық актілердің» порталына
қазан айынан бастап жарияланады. Кәсіпкерлер
ұйымдарынан
түскен
сараптамалық
қорытындысын
НҚА
қосып
әкімдікпен
тіркелгеннен кейін Қарағанды обл. Әділет
Департаментіне ұсынылады.
Қоғамдық бақылау институтын енгізу және сыбайлас жемқорлыққа қарсы стратегияны іске асыруға
азаматтарды, азаматтық қоғам институттарын тарту
«Сенім
телефонымен»
және
бірінші
Жаңаарқа
ауданындағы
мемлекеттік
басшылардың жеке қабылдау кестелерімен қалалар мен
органдарының «сенім телефондары» тұрақты
1 тоқсан
ақпараттық стенділер әзірлеу және орнату, сол
аудандар
түрде аудандық «Жаңаарқа» газеінің бетіне
2016-2017
сияқты жеке және заңды тұлғалар үшін «сенім
әкімдері
жарияланады, 2016 жылы - 46 деректер
жылдар
телефоны» мен арыз-шағымдарға арналған пошта
жарияланды.
Мемлекеттік
органдарының
жәшігі жұмыс істеуін жалғастыру
фойесінде арыз-шағымдарға арналған пошта

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы стратегияны іске
асыру, соның ішінде қоғамда сыбайлас
жемқорлық
кӛріністеріне
тӛзбеушілікті
қалыптастыру мәселелері бойынша қоғамдық
бірлестіктер мен азаматтық қоғамның басқа да
институттарының ӛкілдері үшін семинарлар
ӛткізу

Қалалар
әкімдіктері
мен аудандық
білім
бӛлімдері,

Жартыжылда
1 рет
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Сыбайлас жемқорлықтың нақты деңгейін анықтау
үшін тұрғындар арасында кӛлемді әлеуметтік
сауалнама жүргізу

ЖОО (келісім
бойынша),
ІСБ,
МҚІМД
(келісім
бойынша)
Мекемеге қатысты ерекше статус беру үшін ЖОО (келісім
сыбайлас
жемқорлыққа
барынша
бейім
бойынша),
мемлекеттік органдарды анықтау бойынша
ІСБ,
тұрғындар
арасында
кӛлемді
әлеуметтік
МҚІМД
сауалнама жүргізу (сыбайлас жемқорлыққа
(келісім
бейімділік
индексі,
ЖОО
әлеуметтанушы
бойынша)
мамандарын тартумен)

сәуір-маусым
2016 жыл

сәуір-маусым
2016 жыл

жәшіктері бар, және бірінші басшылардың жеке
қабылдау кестелерімен ақпараттық стендтер
бар
«Қоғамдық кеңестер туралы» заңнамасына
сәйкес Жаңаарқа аудандық Қоғамдық Кеңесі
2016 жылдың ақпан айында құрылған.
Қоғамдық
Кеңесінің
құрамы
аудандық
мәслихаттың 26.02.2016 №51/355 шешімімен
бекітілген. «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы
стратегияны іске асыру, соның ішінде қоғамда
сыбайлас
жемқорлық
кӛріністеріне
тӛзбеушілікті
қалыптастыру
мәселесі»
Қоғамдық Кеңесінің отырысында қараша
айында қаралған..
Қоғамдық бірлестіктер мен азаматтық
қоғамның
басқа
да
институттарының
ӛкілдерінің
қатысуымен
Сыбайлас
жемқорлыққа қарсы стратегияны іске асыру
мәселесін қарау мәселесі бойынша 1 семинар
қыркүйек айында ӛткізілген.

Мемлекеттік сатып алу рәсімдеулерін ӛткізудің
ашықтығын арттыру
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қалалар мен
аудандар
әкімдіктері

Жартыжыл
да
1 рет 2016-2017
жылдар

ҚР «Мемлекеттік сатып алулар туралы» Заңына
сәйкес мемлекеттік сатып алу рәсімделеуі ашық
түрде және электронды форматта ӛткізіледі
және қаржы бақылау инспекциясы тарапынан
камералдық бақылау орнатылады.Бюджеттік
сұраныстар бұрыңғыдай фирмалар ұсынатын
прайс-парақшалардың
негізінде
емес
электронды форматта ұсынылған орташа
«бағалар модулының» бойынша дайындалады.
Әкімшілік
құқық
бұзушылық
туралы
Кодексінің 207 бабында «Мемлекеттік сатып
алулар
туралы»
Заңының
талаптарын
бұзылуына жол берген лауазым иелеріне 30-100
айлық есептік кӛрсеткіштердің аралығында
салынатын айыппұлдардың барлығы 17 түрі
қарастырылған (63630 теңгеден 212100 теңгеге
дейін).
2016 жылдың 1 желтоқсанға дейін жалпы құны
391 млн 344 мың теңгені құрайтын 25 ашық
конкурстар жарияланды. 23 конкурстардың
қорытындылары шығарылып, ықтимал ӛнім
берушілермен
келісім-шарт
жасалынды.
Үнемделінген қаржы кӛлемі -71 млн 174 мың.
Үш конкурс бойынша камералдық бақылаудың
ескетулеріне
байланысты
анықталған
кемшіліктер
жойылып,
конкурстық
құжаттамаларға тиісті ӛзгерістер енгізілді және
конкурстар қайта жарияланды.
Тауар және қызмет түрлерін баға ұсыныстарын
салыстыру арқылы сатып алу үшін жыл
басынан жалпы құны 120 млн 678,9 мың
теңгенің 94 хабарламалары жарияланды.
Жалпы құны 83 млн 960,0 мың теңгенің 94

Жер кодексі нормалары талаптарының бұзылу
деректерінің алдын алу, жер телімдерін бӛлу
кезінде ашықтық пен жариялылықты қамтамасыз
ету бойынша қажетті шаралар қабылдау
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қалалар мен
аудандар
әкімдіктері,

Тұрақты

хабарламалары бойынша
шешімі шықты,
жалпы құны 36 млн 748,9 мың теңге үнемделді.
2016 жылдың 1 желтоқсанына тауар және
қызмет түрлерін сатып алу үшін 357 млн 710
мың теңге жұмсалынды, оның 263 млн 480 мың
теңгесі бір кӛзден сатып алу, 94 млн 230 мың
теңгесі баға ұсыныстарын салыстыру арқылы..
2016 жылдың 15 наурызында аудандық
«Жер
қатынастары
бӛлімі»
ММ,
«Ауылшаруашылық бӛлімі» ММ және Жаңаарқа
ауданы
бойынша
мемлекеттік
кірістер
басқармасы арасынд-а Жаңаарқа ауданындағы
пайдаланылмайтын
ауыл
шаруашылығы
мақсатындағы
жерлерге
белгіленген
жер
салығының мӛлшерлемесін он еседен асырмай
жоғарлату
туралы
2016-2017
жылдарға
арналған бірлескен іс-шаралар жоспары
құрылып, аталған жоспарды іске асыру үшін
2016
жылдың
18
наурызында
аудан
әкімдігінің №23 нқ өкімі арқылы жұмыстық
топ құрылды.
Аталған
жұмыстық
топтың
жұмысының
нәтижесі негізінде, 2016 жылдың наурыз және
сәуір айлары кезінде ауылдық округтердегі
пайдаланылмай
отырған
ауылшаруашылық
мақсатындағы 36 жер телімдері жалпы кӛлемі 194 мың 113 гектар жер телімдері анықталып,
анықталған жер телімдеріне тиімсіз пайдаланбау
туралы барлығы 25 акт толтырылып, Қарағанды
облыстық жердің пайдаланылуымен қорғалуын
бақылау басқармасына жолданды. Және де
қазіргі таңда аудан бойынша ауылшаруашылық
мақсатындағы жер телімін пайдаланбағаны үшін

4 шаруа қожалықтарға ауыл шаруашылығы
мақсатындағы
жерлерге
белгіленген
жер
салығының мӛлшерінен он есе жоғары салық
тӛлеуде.
Сонымен қатар бӛлім ауылдық округтері
әкімдерімен бірлесіп пайдаланылмай отырған
егістік жерлерді қолданысқа енгізу мақсатында
2016-2020 жылдарға арналған жұмыс жоспарын
құрып, аудан әкімдігінің
2016 жылғы 6
қаңтардағы №02/02 қаулысымен бекітіліп, қазіргі
уақытта жоспар бойынша жұмыстар жүргізілуде.
Қазіргі уақытта пайдаланылмай отырған егістік
жер телімдері ауданның арнайы жер қорына
қайтарылуда.
Жер Кодексінің 145-148 баптарына сәйкес жер
телімінің бақылау және талаптарға сай
пайдалануын бақылау құзыреті кент және ауыл
әкімдеріне берілген.
Осы құзырет негізінде аудан аумағында
пайдаланбай
жатқан
жерлерді
анықтау,
инвентаризациялау жұмыстары жүргізілуде.
Жер кодексі нормалары талаптарының бұзылу
деректері
бойынша
аудандық
прокуратурасының 22 тамыз 2016 жылғы аудан
әкімдігіне заңбұзушылықты жою туралы
жолдаған ұсынысы негізінде Түгіскен ауылдық
округінің Кенжебай-Самай елді мекенінде
жергілікті тұрғындар Хасенов З., Омралин ҚР
ӘКБҚ 136 бабы бойынша мемлекеттік
меншігіндегі жер телімдерін заңсыз иелену, ӛз
уақытында жер телімін қайтармаған үшін ҚР
Жер Кодексінің 43 бабының 10 тармақщасына
сәйкес жергілікті, яғни Түгіскен ауылдық

округінің әкімі тарапынан заңбұзушыларға
әкімшілік шара қолдануға құқылы.
Прокуратураның
ұсынысы
бойынша
жергілікті әкімімен тиісті шаралар жүргізілуде.
30

Коммуналдық тұрғын үй қорынан үй алуға
мұқтаж азаматтарды есепке алу, сол сияқты
тұрғын үй алған азаматтардың тізімдеріне еркін
қолжетімділікті қамтамасыз ету

Тұрғындардың әртүрлі бӛліктері арасында
сыбайлас жемқорлық ұғымын, онымен кездескен
жағдайда азаматтардың іс-әрекет ету тәртібін, сол
31
сияқты мұндай деректерге жәрдемдескені үшін
жауапкершілікті түсіндіретін жаднама әзірлеу
және тарату
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Сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылығы туралы
хабарлаған немесе сыбайлас жемқорлыққа қарсы
күресте басқаша ықпалын тигізге адамдарға
сыйақы беруді қамтамасыз ету
Мемлекеттік әлеуметтік тапсырыс аясында
сыбайлас жемқорлыққа қарсы бағытталған
лоттарды қарастыру, оларға тұрғындардың
әртүрлі бӛліктерімен іс-шаралардың кең тізбесін
енгізу
Әрбір
мемлекеттік
мекемеде
сыбайлас
жемқорлық құқық бұзушылығын жасаған
адамдар
туралы
ақпарат
орналастыруды
қамтамасыз ету (ӛмірбаян деректері, суреті,
құқық бұзушылық туралы мәлімет)

Қалалар мен
аудандар
әкімдіктері
Қалалар мен
аудандар
әкімдіктері,
мемлекеттік
органдар,

СЖҚҚҰБД
(келісім
бойынша)
ІСБ
қалалар мен
аудандар
әкімдіктері
облыстың
қалалары мен
аудандарыны
ң ЖАО

3 тоқсан
2015 жыл

Жыл сайын, 10
желтоқсаннан
кеш емес

Жаңаарқа ауданының аумағындағы кейбір
мемлекеттік
органдарда
(тұтынушылардың
құқықтарын қорғау басқармасы, білім бӛлімі,
десаулық сақтау, коммуналдық –шаруашылықты
басқару, тағы басқа ұйымдарда) кӛпшілік
тұрғындар
барып
–қатысатын
жерлерде
сыбайлас жемқорлық ұғымын, онымен кездескен
жағдайда азаматтардың іс-әрекет ету тәртібін,
сол сияқты мұндай деректерге жәрдемдескені
үшін жауапкершілікті түсіндіретін жаднамалар
жасалынып таратылды

Тұрақты

наурыз
2016 жыл

Тұрақты

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы
мәселесіне
байланысты
тәртіптік
жауапкершілікке
тартылған мемлекеттік әкімшілік қызметкерлер
болған
жоқ.
Аудандық
мемлекеттік
органдарының фойесінде «мемлекеттік қызмет

35

Әрбір мемлекеттік мекемеде жұмыста тамаша
нәтиже кӛрсеткен қызметкерлер туралы ақпарат
берілетін «Құрмет тақтасын» орналастыруды, сол
сияқты
«Тоқсанның
үздік
мемлекеттік
қызметшісі» атағына ұсынуға міндетті тоқсан
сайынғы мемлекеттік қызметшілер жұмысын ішкі
бағалауды ӛткізу
Мектеп әкімшілігінің әртүрлі шығыстарға ақша
жинауы туралы ата-аналар арасында анкеталау
ӛткізу
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МҚІМД ӛкілдерінің мектеп түлектеріне ҰБТ
тапсырмастан бюджеттік негізде түсулеріне
құқық беретін әртүрлі конкурстарға, жобалар мен
олимпиадаларға қатысуларын қамтамасыз ету.
- «Сен сыбайлас жемқорлық кӛрінісіне кездестің
бе? Оны қалай жеңуге болады?» тақырыбында
лекциялар мен сынып сағаттарын ӛткізу (жоғары
сыныптарда);
- Интерактивті сыбайлас жемқорлыққа қарсы
шеберлік
сыныптарын,
тренингтер
ӛткізу
бағдарламасы (жоғары сыныптарда);

облыстың
қалалары мен
аудандарын
ЖАО

ББ
(жинақтау),
қалалар мен
аудандар
әкімдіктері

Тұрақты

Тоқсан сайын

туралы» стендттер бар, сыбайлас жемқорлыққа
қарсы
әрекет жасаган және тәртіптік
жауапкершілікке
тартылған
мемлекеттік
әкімшілік қызметкерлер туралы ақпарат осы
стендттерге орналастырылады.
Әрбір мемлекеттік мекемеде қызметкерлер
туралы ақпарат берілетін «Құрмет тақталар»
орналастырылған. Мемлекеттік қызметкерлерге
ішкі бағалауды аудан әкімі аппаратының
кадрлық және персоналмен жұмыс жүргізу
бӛлімімен
ӛткізіледі.
«Тоқсанның
үздік
мемлекеттік қызметшісінің» атағына ие болған
мәліметтер тақтаға орналастырылады.
Білім беру ұйымдары (мектептер) жанынан
қамқоршылық
кеңестер
(попечительские
советы) құрылған. Қамқоршылық кеңестер құру
себебі – меценаттық, демеушілік кӛмек ретінде
түскен ақшалар мектеп әкімшілігінің әртүрлі
шығыстарына
кеңестің
шешімі
шығып
жұмсалады.
Ата-аналар арасында анкеталау 2016 жылдың
сәуір және қазан айында ӛткізілген.

ББ,

ББ, ЖОО,
МҚІМД
(келісім
бойынша)

Тұрақты

-//-

сәуір;

-//-

мамыр;
қараша;

39

40

41

- Тақырыптық тренингтер ӛткізу бағдарламасы
(орта, жоғары сыныптар);
қазан;
- «Сен сыбайлас жемқорлық туралы не білесің?»
тақырыбына үздік эссеге шығармашылық
конкурс ӛткізу (жоғары сыныптар, студенттер),
суреттер конкурстары (тӛменгі сыныптар);
қыркүйек –
- «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мектеп»,
қазан
«Студенттер сыбайлас жемқорлыққа қарсы»
ұранымен белсенді оқушылар қатарынан үгіт
қыркүйек –
бригадалары конкурсын құру;
қазан
Кәсіби бағдарлауға, мемлекеттік қызмет
саласы мен
мемқызметшілердің
статусын
(жыл сайын)
анықтауға арналған іс-шаралар.
Мемлекеттік қызметшілердің, құқық қорғау
ІІД (келісім
органдары
қызметкерлерінің
іс-әрекеттерін
бойынша)
4 тоқсан
бейнежазбаға түсіріп, одан әрі Интернетке
2015-2017
орналастыруды қолдану мәселесі бойынша
жылдар
тұрғындармен кең кӛлемді жұмыс жүргізу
Квазимемлекеттік және жеке секторларда сыбайлас жемқорлыққа қарсы әрекет ету
Жергілікті атқарушы органдардың 100% үлесімен
АҚ, ЖШС
АҚ мен ЖШС-терде сыбайлас жемқорлыққа
жергілікті
қарсы әрекет ету жӛніндегі жыл сайынғы
атқарушы
шілде 2015 жыл
жоспарларды әзірлеу және бекіту
органдардың
100% үлестік
қатысуымен
Жергілікті атқарушы органдардың 100% үлесімен Қалалар мен
Жергілікті атқарушы органдардың 100% қатысу
АҚ
мен
ЖШС
басшыларымен
және
аудандар
үлесімен
«Аудандық
«Жаңарқа»
газеті
жұмыскерлерімен сыбайлас жемқорлыққа қарсы
әкімдіктері
редакциясы»
КМҚК
аудан
әкімдігінің
жұмысты ұйымдастыру мәселелері бойынша
қаулысымен 100% үлесімен 13.03.2012 жылы
Тоқсан сайын
кеңес ұйымдастыру
«Аудандық «Жаңарқа» газеті редакциясы»
ЖШС
болып қайта ұйымдастырылған.
Мекеменің басқару органы болып – аудандық
ІСБ болып белгіленген.
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Жергілікті атқарушы органдардың 100% үлесімен
АҚ мен ЖШС-терде сыбайлас жемқорлыққа
қарсы тұру жӛніндегі жұмыс туралы Комиссия
отырыстарында қарастыруды ұйымдастыру

қалалар мен
аудандар
әкімдіктері

Жыл сайын
1 рет

ЖШС 2016 жылға жоспарланған қаржылар –
аудандық бюджеттен бӛлінген 1.182.000 теңге
тек 2 бағыт бойынша жұмсалады:
1) полиграфиялық қызметтерге (газетті
шығару) газет Қарағанды қаласындағы «Арко»
полиграфиясында басып шығарылады;
2) қызметкерлердің жалақысына;
2016
жылдың
тамыз-қазан
айы
аралығында ақылы қызметтен түскен 540
мың теңге қаржылар ЖШС мекеменің (электр
қуатына, кеңсе заттарын алу, байланыс
жүйесіне,
Казпошта
қызметіне,
т.б
)
жұмсалады. Жыл басынан 12 ай ішінде №60
газеттер шықты (аптасына бір рет шығады)
Жергілікті атқарушы органдардың 100%
үлесімен құрылған «Аудандық «Жаңарқа»
газеті редакциясы» ЖШС директорының есебі
сыбайлас жемқорлыққа қарсы тұру жӛніндегі
жұмыс туралы Комиссия отырысында 3-ші
тоқсанында қаралды.

Дала жұмыстарын жүргізу үшін облыс бойынша
АШБ, КБ
Жыл сайын
жанар-жағар май жеткізетін бір операторды
белгілеу жӛнінде ұсыныс енгізу
Дала жұмыстарын жүргізу үшін жанар-жағар май
АШБ
Жыл сайын
кӛлемдерін белгілеу мен бӛлу бойынша ұсыныс
енгізу
Кондоминиум обьектісіне қызмет кӛрсететін қалалар мен
2 тоқсан
ұйымдардың тұрғындар қаржысын жұмсауының
аудандар
2015 жыл
тәртібін реттеу бойынша ұсыныс енгізу
әкімдіктері
Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет деңгейін қалыптастыру
Жастар ұйымдарын тартумен және сыбайлас
ББ
Жыл сайын
Жастар ұйымдарын тартумен және сыбайлас
жемқорлыққа қарсы тәрбиелеу мәселесін оқу (жинақтау),
жемқорлыққа қарсы тәрбиелеу мәселесін оқу
бағдарламаларын
енгізумен
білім
беру қалалар мен
бағдарламаларын
енгізумен
білім
беру
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ұйымдарында сыбайлас жемқорлық кӛріністеріне
тӛзбеушілікті қалыптастыру бойынша жұмыс
жоспарын бекіту
«Сыбайлас жемқорлыққа қарсы әрекет етудің
мәселелері мен сыбайлас жемқорлық құқық
бұзушылықтарының профилактикасы» бағыты
бойынша жобаларды жүзеге асыру үшін
әлеуметтік жарнама ӛндірісі мен орнатуға
бюджет қаржысын бӛлу

аудандар
әкімдіктері
Қалалар мен
аудандар
әкімдіктері

Жыл сайын

Мемлекеттік органдар орналасқан ғимараттар мен
жайларда
азаматтар
тарапынан
сыбайлас
жемқорлық кӛріністерінің профилактикасына
және мемлекеттік қызметшілердің сыбайлас
жемқорлық әрекеттерінің алдын алу бойынша
әлеуметтік
жарнама
мини-плакаттарын
орналастыру
Мемлекеттік қызметшілерді шақырумен орта
және жоғары оқу орындарында сабақтар ӛткізуді
ұйымдастыру, сыбайлас жемқорлыққа қарсы
бағыт
бойынша
білім
беру
жүйесінің
педагогикалық қызметкерлерінің біліктілігін
арттыру

Қалалар мен
аудандар
әкімдіктері

Жыл сайын

Мемлекеттік органдар мен азаматтық қоғам
институттарының сыбайлас жемқорлыққа қарсы
жұмысын
қолжетімді
түрде
түсіндіретін
әдістемелік ұсынымдар, кӛрнекі және оқу
құралдарын әзірлеуді қамтамасыз ету

Қалалар мен
аудандар
әкімдері

ББ
(жинақтау),
қалалар мен
аудандар
әкімдіктері

Тоқсан сайын

Жыл сайын

ұйымдарында
сыбайлас
жемқорлық
кӛріністеріне
тӛзбеушілікті
қалыптастыру
бойынша жұмыс жоспары жыл сайын бекітіледі
Жаңаарқа ауданы әкімдігінің мемлекеттік
ақпараттық
саясат
бұқаралық
ақпарат
құралдары арқылы Жаңаарқа ауданының және
республиканың
әлеуметтік-экономикалық,
қоғамдық-саяси ӛмірі туралы тарату жӛнінде әр
бір жылдың басында конкурс ӛткізіледі.
Әлеуетті ӛнім беруші болып «Жаңаарқа» газеті
жарияланады. Аудандық бюджеттен бӛлінетін
қаржылар
ақпараттық
саясат
жүргізу
шараларына және әлеуметтік жарнамалар
жасауға жұмсалады.
Аудандағы
мемлекеттік
органдарында
азаматтар тарапынан сыбайлас жемқорлық
кӛріністерінің
профилактикасына
және
мемлекеттік
қызметшілердің
сыбайлас
жемқорлық әрекеттерінің алдын алу бойынша
әлеуметтік
жарнама
мини-плакаттар
орналастырылған
Аудандағы
білім
беру
ұйымдарында
(мектептерде) «Құқық тану» пәні бойынша
сабақтар ӛткізіледі. Оқу орындардағы арнайы
оқып, сертификат алған, сыбайлас жемқорлыққа
қарсы бағыт бойынша оқушыларға сабақ беретін
мүғалімдер жоқ. Мектептің шақыруы бойынша
құқық қорғау органдарының қызметкерлері,
заңгерлер келіп оқушыларға түсініктемелер береді.

-//-
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Мемлекеттік мекемелердің тапсырыс бойынша
4 тоқсан 2015
-//пайдалануға берілген нысандарда (автомобиль қалалардың, жыл
жолдары, тұрғын жайлар, парктер, скверлер, аудандарыны одан
әрі
субұрқақтар және т.б.) нысанды жеткізуші мен
ң ЖАО
тұрақты
қабылдаған
лауазымды
тұлға
(әкімнің
негізде
жетекшілік жасаған орынбасары және аумақтық
бірліктің тиісті әкімі), пайдалану кепілдігі және
тағы басқалары туралы стенділер орнатуды
ұйымдастыру
- «Біз сатылмаймыз» лозунгімен мемлекеттік
ДТжСБ,
Наурыз
-//қызметшілер арасында спартакиада ӛткізу;
МҚІМД
мемлекеттік
қызметшілер
арасында
(келісім
маусым
Мемлекеттік қызметшілер күніне арналған жеңіл
бойынша),
атлетика бойынша жүгіру ӛткізу;
- мына лозунгімен барлық ынта білдіргендер
арасында велошеру ӛткізу:
шілде
«Жемқорлыққа Жол Жоқ»
«Скажи Нет Коррупции»
«Say NOto CORRUPTION»
Сыбайлас жемқорлыққа қарсы әрекет ету мәселелері бойынша халықаралық әріптестікті дамыту
Қазақстан
Республикасындағы
сыбайлас
мүдделі
жемқорлық деңгейін бағалауды және рейтингтер мемлекеттік
белгілеуді
жүзеге
асыратын
халықаралық
органдар,
Тұрақты
Жоқ
ұйымдармен тұрақты негізде ӛзара іс-әрекет етуді қалалар мен
қамтамасыз ету
аудандар
әкімдіктері
Стратегияны іске асыруды мониторингтау мен бағалау
Сыбайлас жемқорлыққа қарсы стратегияны
мүдделі
3 тоқсан
Сыбайлас жемқорлыққа қарсы стратегияны
сыртқы талдау мен іске асыруды бағалауды мемлекеттік
2016 жыл
сыртқы талдау мен іске асыруды бағалауды
жүргізу үшін мүдделі мемлекеттік органдар, органдар, ІСБ,
жүргізу үшін мүдделі мемлекеттік органдар,
қоғам, БАҚ қатысуымен мониторинг жүргізуге қалалар мен
қоғам, БАҚ қатысуымен мониторинг жүргізуге
арнайы топ құру
аудандар
арнайы тобы аудан әкімінің 10.10.2016 жылғы
әкімдіктері
ӛкімімен құрылған.

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы стратегияны
сыртқы талдау мен іске асыруды бағалауды
жүргізуді қамтамасыз ету

55.

мүдделі
мемлекеттік
органдар

4 тоқсан
2016 жыл,
әрі қарай жарты
жылда бір рет

Жаңаарқа ауданының әкімі Ғ.Омаровтың 3
тамыз 2015 жылғы №33нқ ӛкімімен Сыбайлас
жемқорлыққа қарсы стратегияны сыртқы
талдау мен іске асыруды бағалауды жүргізу
үшін мемлекеттік органдар, қоғам, үкіметтік
емес ұйымдар ӛкілдерінің қатысуымен арнайы
мониторингтік топ құрылған. 2016 жылдың 10
қаңтарында
ӛткізілген мониторингтік топ
отырысының
хаттамасы
бойынша
2
мемлекеттік органдар басшыларының (Атасу
кентінің әкімі, жер қатынастары бӛлімі)
есептеріне
бағалау
жүргізілді.
Бағалау
жұмыстары 2015 жылға жүргізілген.
Жыл сайын жыл қорытындысы бойынша
Сыбайлас жемқорлыққа қарсы стратегияны іске
асыру бойынша мемлекеттік органдарының
есептері
«Жаңаарқа» аудандық газетіне
жарияланады, Жаңаарқа ауданының әкімі
Ғ.Омаровтың қолымен бекітілген Сыбайлас
жемқорлыққа қарсы стратегияны іске асыру
бойынша жыл сайынғы есепті жариялау туралы
2016 жылға арналған Медиа-жоспары бойынша
2016 жылдың 10 желтоқсанға дейін 6
мемлекеттік органдар (аудан әкімі, Атасу
кентінің әкімі, аудандық жер қатынастары
бӛлімінің, жұмыспен қамту және әлеуметтік
бағдарламалар
бӛлімінің,
кірістер
басқармасының,
Әділет
басқармасының)
басшыларының есебі жарияланды.
Бағалау жұмыстары 2016 жылдың қаңтар
айының екінші онкүндегінде жүргізіледі.
Жалпы жыл басынан
БАҚ
Сыбайлас
жемқорлыққа қарсы күрес жүргізу тақырыбына
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34 мақалалар жарияланды.
Тұрғындар тарапынан сыртқы бағалауды алу мен
мүдделі
Жыл сайын аудан әкімдігінің веб-порталында
қоғамдық пікірді ескеру мақсатында БАҚ-да, сол мемлекеттік
Сыбайлас жемқорлыққа қарсы стратегияны іске
сияқты сыбайлас жемқорлықпен күрес жӛніндегі органдар, ІСБ,
асыру жӛніндегі жергілікті мемлекеттік
Жыл сайын жыл
ӛкілетті органнның сайтында
Сыбайлас қалалар мен
органдар басшыларының есебі жарияланады.
қорытындысы
жемқорлыққа қарсы стратегияны іске асыру
аудандар
Сонымен қоса тұрғындар тарапынан сыртқы
бойынша,
бойынша есептерді жариялау
әкімдіктері
бағалауды алу мен қоғамдық пікірді ескеру
1 наурыздан кеш
мақсатында БАҚ-да, яғни «Жаңаарқа» газетінің
емес
бетіне тұрақты түрде жарияланады. 2016 жылы
газетте шыққан басылымдарда қоғамдық
пікірлер болған жоқ.
БАҚ-да
Сыбайлас
жемқорлыққа
қарсы
мүдделі
Жыл сайын жыл
стратегияны іске асыру бойынша жыл сайынғы мемлекеттік
қорытындысы
есепті жариялау
органдар, ІСБ
бойынша,
56 пункті деректер кӛрсетілген
1 наурыздан кеш
емес
Көлеңкелі экономикаға қарсы әрекет ету
Бюджетты
жасақтауға
қатысушыларды қалалар мен
жауапкершілікке тартудың және іс-шараны
аудандар
2 тоқсан
жоспарлау
мен
іске
асырудың
барлық
әкімдері
-//2015 жыл
кезеңдерінде жауапкершілікті жіктеудің тиімді
тетігін құру мәселесін пысықтау
Тауарларды, жұмыстар мен қызмет кӛрсетулерді
стандарттау бойынша жоспар әзірлеу
КП
2 тоқсан
-//(келісім
2015 жыл
бойынша)
Олардың ашықтығын арттыру мақсатында,
КП
соның ішінде тендерді ұтып алған тұлға туралы
(келісім
жан-жақты ақпаратты, тауар мен қызмет
бойынша)
2 тоқсан
кӛрсетуді нақты сипаттаумен, сол сияқты
-//2015 жыл
ӛндіруші туралы ақпарат жариялау жолымен
квазимемлекеттік секторда сатып алу тетігін
жетілдіру

Сауда базарларын қазіргі заманғы форматқа
кезең кезеңмен кӛшіру мәселесін пысықтау
61

62

Ірі сауда нысандарының
(дүкендер, сауда
үйлері)
құрылысын
олар
бойынша
инвестициялық преференциялар ұсынылатын
экономикалық
жұмыстың
басым
бағыты
түрлерінің тізбесіне енгізу мәселесін пысықтау

Сауданы елді мекендерде ұйымдастыру және
аудандарға орналастыру бӛлігінде ішкі сауда
ережесіне ӛзгерістер мен толықтырулар енгізу
мәселесін пысықтау
63

64

Коммуналдық сауда алаңдарын арттыру және
мұқтаждарды коммуналдық сауда алаңдарымен
қамтамасыз ету

КБ
(жинақтау),
Қарағанды
облысы
бойынша
КП
(келісім
бойынша)
КБ
(жинақтау),
ҚБ,
Қарағанды
облысы
бойынша
КП
(келісім
бойынша)
КБ
(жинақтау),
ІІД (келісім
бойынша),
МКД
(келісім
бойынша),
қалалар мен
аудандар
әкімдері
КБ
(жинақтау),
Қарағанды
облысы
бойынша

2 тоқсан
2015 жыл

-//-

2 тоқсан
2015 жыл

-//-

2 тоқсан
2015 жыл

-//-

2 тоқсан
2015 жыл

-//-
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Сауда нысандары әкімшіліктерінің алаңдарды
жеке кәсіпкер ретінде мемлекеттік кірістер
органдарында тіркелмеген және/немесе еңбек
қатынастарын ресми рәсімдемеген жеке тұлғажалгерлерге ұсынуын бақылауды жетілдіру
бойынша мәселені пысықтау

Жеке қосалқы шаруашылықтардағы мал басын
есепке алуды жетілдіру мәселесін пысықтау
Кең кӛлемдегі түсіндіру жұмысын жүргізумен
ауыл
шаруашылығында
жұмыс
істейтін
тұрғындарды
формализациялау
бойынша
жағдайлар мен ынталандыру шараларын жасау
бойынша жұмысты жалғастыру
Жеке қосалқы шаруашылықтардағы мал басын
лимиттейтін нормалар бойынша мәселені
пысықтау
Билеттерді фиксациялау мен есепке алу үшін
«жолсеріктің
мобильді
терминалы»
бағдарламалық-аппараттық кешенін дамыту
және енгізу
Мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушылар
қиығында түсетін арыздарға талдау жүргізу
мүмкіндігімен мемлекеттік сатып алу үдерісі

КП
(келісім
бойынша),
қалалар мен
аудандар
әкімдіктері
КБ
(жинақтау),
МКД
(келісім
бойынша),
қалалар мен
аудандар
әкімдері,

2 тоқсан
2015 жыл

-//-

2 тоқсан
2015 жыл
2 тоқсан
2015 жыл

-//-

АШБ

2 тоқсан
2015 жыл

-//-

ІІД (келісім
бойынша),

2 тоқсан
2015 жыл

-//-

Облыс
әкімдігі,

2 тоқсан
2015 жыл

-//-

АШБ

қалалар мен
аудандар
әкімдіктері

-//-

71

қатысушыларынан арыздар қабылдауды және
оларды
қарастырудың
нәтижелерін
ҚМ
интернет-ресурсында
жариялауды
автоматтандыру үшін «Электронды үкімет» және
«Электронды
мемлекеттік
сатып
алу»
порталдарымен бірігуі бӛлігінде ЭҚАБЖ қайта
пысықтау
Мұнай мен мұнай ӛнімдері ӛндірісі мен
айналымын, қатты пайдалы қазбаларды, жерасты
суларын және кең таралған пайдалы қазбаларды
бақылау
мақсатында
«Қазақстан
Республикасының жер қойнауын пайдалануды
басқарудың бірыңғай мемлекеттік жүйесі»
қолданыстағы ақпараттық жүйесі мен қосымша
инфрақұрылымды қайта пысықтау мен оны
ӛкілетті
және
бақылаушы
мемлекеттік
органдардың
қолданыстағы
ақпараттық
жүйелерімен біріктіру

ӚжИИДБ

2 тоқсан
2015 жыл

--//-

