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1. Жалпы ережелер  

 

1. «Мемлекеттік қызмет персоналын басқару ұлттық орталығы» 

акционерлік қоғамы қызметкерлерінің корпоративтік әдеп осы кодексі (бұдан 

әрі - Кодекс), іскерлік мінез-құлықтың және корпоративтік басқарудың жалпы 

танылған стандарттары ескеріліп, Қазақстан Республикасының қолданыстағы 

заңдарына, «Мемлекеттік қызмет персоналын басқару ұлттық орталығы» 

акционерлік қоғамының (бұдан әрі – Қоғам) ішкі құжаттарына, атап айтқанда 

Корпоративтік басқару кодексіне сәйкес әзірленді. 

Кодекс Қоғамдағы және оның қызметкерлерлерінің іскерлік мінез-

құлығының ең маңызды ережелерінің, ішкікорпоративтік қатынастардың әдеп 

нормаларының, әрбір қызметкердің әлеуметтік жауаптылығының жиынтығы 

болып табылады. 

Кодекс корпоративтік құндылықтарды анықтауға бағытталады және 

оларды ұстану Қоғамның және оның қызметкерлерлерінің базалық әдеп 

қағидаттарын басшылыққа алуын көрсетеді. Бұл қағидаттар іскерлік мінез-

құлықты анықтайды, Қоғамның беделін, бәсекеге қабілеттілігі мен тиімділігін 

қалыптастырады. 

2. Кодекс мыналарды мақсат тұтады: 

1) стратегиялық шешімдер қабылдау кезінде де, күнделікті жағдайда да 

Қоғамның қызметкерлері өздерінің қызметінде басшылыққа алған негізгі 

құндылықтардың, қағидаттардың, іскерлік әдеп пен мінез-құлық ережелері мен 

нормаларының бекітілуі;  

2) жоғары этикалық стандарттарға негізделген бірыңғай корпоративтік 

мәдениетті дамыту, ұжымда сенімнің, өзара сыйластық пен адалдықтың 

ахуалын сақтау;  

3) орналасқан лауазымына қарамастан барлық қызметкерлердің Қоғамда 

қабылданған іскерлік әдеп нормаларын бірдей түсіну және орындау;  
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4) әлеуметтің Қоғамға деген сенімін арту және сақтау, беделін нығайту. 

3. Қоғамның басшылары осы Кодекс талаптарының орындалуын және 

осы Кодекс мәтінің Қоғам ғимаратының барлық адамдар көретін жерлерінде 

орналастыруды қамтамасыз етеді 

4. Кодекстің ережелері орналасқан лауазымына қарамастан Қоғамның 

барлық қызметкерлеріне қатысты. Қоғам қызметкері жұмысқа қабылдағаннан 

кейін үш күн мерзімде жазбаша түрде осы Кодекстің мәтінімен танысуы тиіс. 

 

2. Корпоративтік әдептің құндылықтары мен қағидаттары  

 

5. Қоғам қызметінің қалыптасуы негізделген корпоративтік негізге 

алынған құндылықтардың қатарына адалдық, сенімділік және қызметкерлердің 

кәсібилігі, олардың еңбегінің тиімділігі, бір біріне және қызмет алушыларға 

деген сыйластық жатады. 

6. Қоғам корпоративтік әдіптің келесі қағидаттарын басшылыққа алады: 

1) Заңдылық: 

2) Жауаптылық: 

3) Құпиялылық: 

4) Құзыреттілік пен кәсібилік: 

5) Қызмет алушылардың сенімін сақтау әрі нығайту: 

6) Ашықтық: 

7) Сыйластық: 

8) Патриоттық: 

Қызметін атқарған кезде Қоғам Қазақстан Республикасы заңнамасының 

нормаларын сақтайды, Бірден бір акционердің, Директорлар кеңесінің, 

мемлекеттік органдардың шешімдерін,  Қоғамның қызметіне қатысты басқа да 

ішкі құқықтық құжаттарды орындайды.  

Қоғам қабылданған міндеттемелер, Қазақстан Республикасы 

заңнамасының бекітілген талаптары, келісім-шарттық қатынастар бойынша 

жауаптылықты көтереді. Қоғам мемлекет пен әлеумет алдындағы өзінің 

әлуеметтік жауаптылығын таниды. 

Қоғам қызметтік ақпарат пен жеке мәліметтердің сақталуын қамтамасыз 

етеді, сондай-ақ заңнамаға және Қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес оларды 

қорғау бойынша шаралар қабылдайды. 

Қоғам өзінің мойнындағы міндеттемелерін адал әрі ақылға қонымды 

түрде орындайды және көрсететін қызметтерінің сапасын қамтамасыз еткен 

кезде адалдық пен әділеттік негізінде өзінін қызметін атқарады, әдеп 

қағидаттары мен іскерлік айналым әдеттерін сақтайды. Мүдделі тараптармен 

өзара іс-қимыл жасаған кезде Қоғам іскерлік беделін нығайтуға ұмтылады. 

Қоғам өз қызметінің жетістіктері мен нәтижелерінде мейлінше ашық 

болуға және сенімділікке ұмтылады. 

Ақпаратты таратқан кезде (Қазақстан Республикасының заңдары 

белгілеген қорғалатын ақпарат түрлеріне жататын мәліметтен тұратын ақпарат 
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бұған жатпайды) Қоғамның қолайлы имидж мен жақсы жағынан іскерлік 

абройын жасауды қамтамасыз ету мақсат етіледі. 

Қоғам кездесулерге, талқылауға әрі үндесуге ашық екенін білдіріп, 

мүдделі тараптармен ұзақ мерзімді ынтымақтастық жасауға ұмтылады. Бұл 

ынтымақтастық өзара мүдделерді ескеруге, құқықтарды және Қоғам мен 

мүдделі тараптар мүдделері арасындағы теңдікті сақтауға негізделеді.  

Қоғам акционерлері мен әріптестеріне іс жағдайы туралы дереу 

хабарлауға, Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес есептілік пен 

есептің сапасын жақсартуға негізделе отырып, ақпараттың ашықтығы мен 

қолжетімділігін арттыруға ұмыталады. Сонымен бірге, Қоғам коммерциялық 

және басқа да Қазақстан Республикасының заңнамасымен қорғалатын құпияны 

құрайтын ақпарат пен мәліметтің жарияланбауын сақтайды. 

7. Қоғамның қызметкерлері қажетті біліктіліктің барлық талаптарына 

сәйкес болуы, біліктілік деңгейін арттыруы, салмақты әрі жауапты шешім 

қабылдауға қабілетті болуы, сондай-ақ өздерінің олардың кәсіби және жеке 

қасиеттерінің өсуі мен дамуына ұмтылуы тиіс. 

Қоғам өз қызметкерлері кәсібилігінің артуына ұмтылып, оларға қажетті 

еңбек жағдайын жасайды, жеке және кәсіби даму мүмкіндіктерін береді. 

Қоғам меритократия, әділеттік және адалдық қағидаттарын қолдайды 

және қызметкерлерінің Қоғам қызметіне үлесін жоғары бағалайды. 

Қоғам қызметкерлері шығу тегіне, әлеуметтік, лауазымдық және мүліктік 

жағдайына, жынысына, нәсіліне, ұлтына, тіліне, діни көзқарасына, сенімдеріне, 

тұрғылықты жеріне немесе кез келген мән-жайлар бойынша кемсітпестен 

әділетті түрде қабылдануға құқығы бар.  

Мемлекет тарапынан Қоғамға жүктелген жоғары сенім мен әлеуметтік 

жауапкершілік патриоттық сезімнің қалыптасуына ықпал етеді. 

Қоғамда жұмыс қатынастарының нақты дұрыс қалыптасуын қалайды. 

Әрбір қызметкер өз жұмысының саласына жауап береді және оның 

орындалуына қарай нәтижесі қалыптасады. Барлық қызметкерлер бір-бірімен 

тығыз өзара байланысты, сондықтан бір адамның бойында дағды кемшілігі 

байқалса, ол жалпы ұжымның дағдысы мен күш-жігерімен өтелуі мүмкін. 

Қоғам қызметкерлері ынтымақтастық, өзара көмек, өзара алмасу және үздігірек 

нәтижелерге қол жеткізу үшін қолдау қағидаттарына сүйеніп жұмысын 

атқарады. 

 

3. Корпоративтік әдеп 

 

8. Қазақстан Республикасының заңдарын, Қоғамның Жарғысы мен ішкі 

құқықтық құжаттарын қатал сақтау Қоғам басымдықтарының бірі болып 

табылады. 

Құқық бұзған қызметкер белгіленген тәртіпте жауаптылыққа тартылуы 

тиіс.  

Атқару органының мүшелері Кодексті бұзған жағдайда, бұл туралы атқару 

органының басшысы Қоғамның Директорлар кеңесіне хабарлайды. 
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9. Мемлекеттік органдармен өзара іс-қимыл кезінде, Қоғам өзінін жұмысы 

туралы ақпараттың ашық болуы қағидатына сүйенеді, мемлекеттік билік мен 

жергілікті өзін-өзі басқару органдарымен тұрақты, сындарлы өзара 

қатынастарды қалыптастырып сақтауға ұмтылады. 

10. Қоғам әлеуметке қызмет етеді және мемлекеттік қызмет саласындағы 

ақпараттық жүйелермен жұмыс атқарған кезде және құзыреті шегіндегі басқа 

да мәселелер бойынша  мемлекеттік қызметшілердің білім деңгейін арттыруға 

бағытталған бағдарламаларды қолдайды.  

11. Қоғам басшылығы белгіленген тәртіпте Қоғам қызметіне бұқаралық 

ақпарат құралдарына ақпарат береді. 

Белгіленген тәртіпте бұқаралық ақпарат құралдарына ақпарат берген кезде 

Қоғам қызметкерлері сол сақпараттың шындығына және оның ішінде қызметтік 

және коммерциялық құпияны құрайтын мәліметтің, сондай-ақ құпия сипаты 

бар мәліметтің болмауына жеке жауап береді. 

Әрбір қызметкер Қоғамның қызметкері ретінде қандай да бір пікір 

білдіріп, сөз сөйлеген немесе ақпарат таратқан кезде, оның Қоғамның өзіне, 

беделіне тікелей қатысты екенін, репутациясына   әсер ететінін әркез есінде 

сақтап түсінуі тиіс. 

 

4. Қоғам қызметкерлері мінез-құлқының жалпы ережелері 

 

12. Қоғамның қызметкерлері мыналарға: 

1)  заңдылық қағидатын, Конституцияның, Қазақстан Республикасының 

қолданыстағы заңдарының, Қоғамның ішкі құжаттарының талаптарын 

басшылыққа алуға; 

2) Қоғам меншігінің сақталуын қамтамасыз етуге, автокөлік құралдарын 

қоса алғанда қолына берілген мүлікті ақылға қонымды, тиімді күйде әрі 

қызметтік мақсатта ғана пайдалануға; 

3) жеке және заңды тұлғалар құқықтарының, бостандығының және заңды 

мүдделерінің сақталуы мен қорғалуын қамтамасыз етуге, шағымдарды қараған 

кезде бюрократшылдық пен созбалау көріністеріне жол бермеуге, шағымдар 

бойынша белгіленген мерзімде қажетті шаралар қабылдауға; 

4) өздерінің іс-әрекеттерімен жұртшылық тарапынан жөні бар сынға 

себеп бермеуге, сын білдірген үшін қуадалау жасауға жол бермеуге, 

кемшіліктерді жою және өз қызметін жақсарту үшін сындарлы сындарлы 

сынды пайдалануға; 

5) Қызмет алушылар мен әріптестерімен қатынаста сыпайылық пен 

сыйластық танытуға, жалпы қабылданған моральдық-этикалық нормаларды 

сақтауға, қызметтік міндеттерін орындау кезінде телефонмен сөйлесудің 

мәдениетін ұстануға; 

6) Қазақстан Республикасының мемлекеттік символдарына құрметпен 

қараудың үлгісін көрсетуге; 

7) мемлекеттік және басқа да тілдерді, Қазақстан халқының салт-

дәстүрлерін құрметтеуге; 
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8) шығу тегіне, әлеуметтік, лауазымдық және мүліктік жағдайына, 

жынысына, ұлтына, тіліне, дініне, сеніміне, тұрғылықты жеріне қарамастан 

әріптестердің ар-намысы мен қадір-қасиетін құрметтеуге; 

9) еңбек тәртібін қатал сақтауға, өзінің лауазымдық міндеттерін адал, 

бейтарап және сапалы орындауға, жұмыс уақытын ұтымды пайдалануға; 

10) қызметтік міндеттерін тиімді орындау үшін кәсіби деңгейі мен 

біліктілігін арттыруға, қойылған міндеттерді шешудің оңтайлы және үнемді 

әдістерін қолдануға; 

11) қызметкерлердің лауазымдық міндеттерін тиісінше атқаруына кедергі 

келтіретін әрекеттерге қарсылық білдіруге. 

13. Қоғамның күнделікті тиімді жұмысы және болашақ дамуы үшін 

басшылық пен бағынысты қызметкерлер арасында сындарлы кәсіби қатынас 

қалыптасуы қажет.  

Басшылар үшін мына нормаларды және іскерлік әдептің ережелерін 

сақтау ұсыналады:  

1) туыстық, жерлестік және жеке жақын байланыс белгісі бойынша 

кадрларды іріктеу мен орналастыру жағдайына жол бермеу; 

2) бағынатын қызметкерлерінің міндеттерін және қызметтік 

өкілеттіктерінің көлемін нақты айқындау, орындалуы әбден мүмкін емес өкім 

бермеу, бағынатын қызметкерлерден олардың лауазымдық міндеттемелерінің 

шегінен тыс шығатын тапсырмалар орындауды талап етпеу; 

3) бағынатын қызметкерлерін негізсіз айыптауға, дөрекілік фактілеріне, 

адамдық қадір-қасиетін қорлауға, әдіпсіздікке жол бермеу; 

4) жалпыға ортақ қабылданған моральдық-әдеп нормаларына сәйкес 

келмейтін құқыққа қайшы әрекеттер немесе қылық жасауға бағынатын 

қызметкерлерін мәжбүрлемеу; 

5) кәсіби даярлықтың қажетті деңгейінде болу, атап айтқанда орындаған 

кезде бағынатын қызметкерлердің функционалдық міндеттеріне жатқызылған 

мәселелер бойынша; 

6) ұжымдағы іскерлік қарым-қатынастар мен сындарлы 

ынтымақтастықты орнатып нығайтуға ықпал етуге, қызметкерлер тарапынан 

корпоративтік әдеп  нормаларын бұзу фактілеріне жол бермеуге және жолын 

кесуге, ұрыспауға, ұстамсыздық пен агрессияға жол бермеуге, қате мінез-

құлыққа жол бермеуге, әріптестеріне көмектесуге, білімімен және 

тәжірибесімен олармен бөлісуге; 

7) басқа қызметкерлерге қатысты қысушылыққа, өзінің ісімен немесе 

сөзімен қорқытпауға немесе қорлауға жол бермеу; 

8) алкоголь өнімдері мен темекі бұйымдарын жұмыс орнында және Қоғам 

аумағында тұтынуға жол бермеу. 

9) басқа қызметкерлердің алдында бағынатын қызметкерді сынамау, оның 

ар-ұжданы мен абыройын кемсітпеу; 

10) қолданыстағы заңнамада көзделген басқа да талаптарды сақтау. 

14. Қоғамның лауазымы төменірек қызметкерлері мыналарға міндетті: 
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       1) басшылардың тапсырмаларын орындаған кезде объективті және 

шынайы ақпаратты ғана ұсыну; 

2) өздеріне мәлім болған жағдайда Қоғам қызметкерлерінің беделіне кір 

келтіретін корпоративтік әдеп нормаларын бұзу және тәртіптік қылықтардың 

болғаны туралы басшыларға дереу хабарлау; 

3) Қоғам басшыларының заңды тапсырмаларын орындауға кедергі 

келтіретін әрекеттерге (әрекетсіздікке) жол бермеу; 

4) Қоғам басшылығына жеке берушілік сезіміне, олардың лауазымдық 

мүмкіндігі есебінен жеңілдіктер мен артықшылықтар алуға ұмтылуға жол 

бермеу. 

15. Қызметкерлер корпоративтік әдепті, ресми мінез-құлық ережелерін 

сақтауы тиіс. 

16. Қызметкерлер қоғамдық және діни бірлестіктердің, басқа да 

коммерциялық емес ұйымдардың мүддесі үшін, атап  айтқанда оларға қатысты 

көзқарасын насихаттау үшін, өздерінің қызметтік жағдайын және сонымен 

байланысты мүмкіндіктерін пайдаланбауы тиіс. 

17. Қоғамның басшы лауазымдарындағы қызметкерлер бағынысты 

қызметкерлерді қоғамдық және діни бірлестіктердің, басқа да коммерциялық 

емес ұйымдардың қызметіне қатысуға мәжбүрлеуге құқығы жоқ. 

 

5. Корпоративтік мәдениет 

 

18. Қоғамның корпоративтік мәдениеті – қалыптасатын әрі 

ынталандырылатын, жоспарланған әрі ұйымдастырылған үдеріс болып 

табылады. Корпоративтік мәдениет іс-шаралар мен корпоративтік 

құндылықтарды орнату арқылы нығайтылып, олар Қоғам қызметкерлерінің 

бойында ауызбіршілік, Қоғамға тиесілі болуы, жұмыста адалдық пен 

сенімділік сезімін тәрбиелеуге бағытталады.  

Корпоративтік мәдениеттің қалыптасуы және Қоғам қызметкерлерінің 

оны сақтауы мына қағидаттарға негізделеді:  

1) қызметкерлердің ой-пікірлерін зерттеу; 

2) қызметкерлердің Қоғам басшыларымен және басқару органдары 

мүшелерімен тұрақты негізде кездесуі;  

3) Қоғам қызметкерлерінің мінез-құлқын реттейін корпоративтік 

құндылықтар мен әлеуметтік нормаларды қалыптастыру әрі насихаттау; 

4) топқа бірігіп атқарылатын жұмысты, Қоғам ұжымында қолайлы әрі 

табысты ахуалды  жақсартатын ұйымдастыру іс-шараларын өткізу; 

5) Қоғамның ішінде болсын, одан тыс жерде болсын, еңбек ұжымының 

қолайлы әлеуметтік-психологиялық ахуалына ықпал ететін оң имиджді 

қалыптастыруға ұмтылыс;  

19. Корпоративтік мәдениет тиімділігінің басты көрсеткіші ретінде 

Қоғам ішіндегі моральдік-психологиялық ахуалға персоналдың қанағат болуы 

саналады. 
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20. Лауазымдық міндеттемелерін атқарған кезде Қоғамның қызметкерлері 

киім, аяқ киім және шаш үлгісіне қатысты іскерлік стильді ұстануы тиіс. 

21. Өздерінің кім екенін растау үшін, атап айтқанда халыққа қызмет 

көрсеткен кезде Қоғамның қызметкерлері міндетті түрде фотосуреті салынған 

бейдж тағып жүреді және бейджде олардың аты-жөні, қалауынша әкесінің аты, 

сондай-ақ атқаратын лауазымы көрсетіледі. 

22. Қызметкерлер келіссөз жүргізіп, телефон арқылы сөйлескен кезде 

мінез-құлық мәдениетінің ережелерін сақтауы тиіс. Іскерлік келіссөздер 

сабырлы, сыпайы үнде жүргізілуі керек. Қызметкерлердің келіссөздер, атап 

айтқанда телефондық келіссөз жүргізу қабілеті жалпы Қоғам туралы жағымды 

әсерін қалыптастыруға ықпал етеді. 

23. Жиналыс кезінде ұялы телефондарды өшірген жөн немесе дыбыссыз 

режимге қою керек. 

 

 

6. Қызметкерлердің сыбайлас жемқорлыққа қарсы мінез-құлқы  

 

24.  Қызметкерлер сыбайлас жемқорлыққа қарсылық білдіріп, сыбайлас 

жемқорлық сипатындағы құқық бұзушылықты немесе сыбайлас жемқорлықпен 

байланысты немесе сыбайлас жемқорлық үшін жағдай жасайтын іс-әрекеттер 

жасамауы тиіс. Қызметкерлер Қоғамның басқа қызметкерлері тарапынан 

сыбайлас жемқорлық сипатындағы құқық бұзушылық фактілеріне жол бермеуі 

тиіс. 

25. Егер қызметкердің сыбайлас жемқорлық сипатындағы құқық 

бұзушылық туралы сенімді ақпараты болса, ол мұндай құқық бұзушылықты 

болдырмау үшін қажетті шараларды қабылдауы тиіс. 

Қажетті шаралардың қатарына тікелей басшысына және/немесе Қоғам 

басшылығына хабарлау жатады. 

Сыбайлас жемқорлық немесе басқа да құқық бұзушылық туралы 

ақпаратты алғаннан кейін Қоғам басшылығы оған қатысты, атап айтқанда, егер 

іс-әрекетінен заңдарды бұзу байқалмаса, қызметкерді заңсыз қудалаудан қорғау 

бойынша, тиісті шаралар қабылдайды. Мұндай заңсыз қудалау Қоғам 

қызметкерінің одан әрі ресми қызметіне, оның құқықтары мен заңды 

мүдделеріне кері әсерін тигізеді.  

26. Қоғам қызметкерлері өз іс-әрекеттері мен шешімдері бойынша жеке 

және заңды тұлғалардың құқықтары мен заңды мүдделерінің жүзеге асуына 

кедергі келтіретін әкімшілік және өзге де кедергілерге жол бермеуі тиіс, 

Осындай фактілер анықталған жағдайда қызметкерлер оларды жою жөнінде 

шаралар қабылдауы тиіс. 

27. Кәсіби және кәсіби қажеттілікке, сондай-ақ еңбек қатынастарына 

байланысты қол жеткізуге шектеулі жеке деректерді білетін болған Қоғам 

қызметкерлері Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес 

әрекет етуі тиіс. 
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28. Қоғам қызметкерлері Қоғамға тиетін экономикалық залалды 

болдырмау үшін барлық мүмкіндікті пайдалануы тиіс және өзінің жеке және 

үшінші тұлғалардың мүддесі үшін іс-шараларды бастауға жол бермеуі тиіс. 

29. Қоғам қызметкерлері жеке мүліктік және мүліктік емес пайда алу 

үшін өзінің қызметтік өкілеттіктерін және оған қатысты мүмкіндіктерін 

пайдаланбауы тиіс. 

30. Қоғам қызметкерлері мүдде қайшылығын болдырмау үшін шаралар 

қабылдауы тиіс. 

31. Мүдде қайшылығы туындаған жағдайда, яғни Қоғам қызметкерінің 

жеке мүддесі мен оның лауазымдық өкілеттіктерін тиісті түрде жүзеге асыруы 

немесе жеке және заңды тұлғалардың, мемлекеттің заңды мүдделері арасында 

қайшылық туындаған жағдайда, яғни ол қайшылық сол заңды мүдделерге зиян 

келтіруге қабілетті болса, қызметкер Қазақстан Республикасының 

заңнамасында және Қоғамның ішкі құжаттарында көзделген оның алдын-алу 

және реттеу бойынша шаралар қабылдауға міндетті. 

 

 

7. Корпоративтік әдеп нормалары 

 

32. Қоғамның басшылығы мен қызметкерлері мүдде қайшылығына жол 

берместен, Қоғам мен Бірден бір акционердің мүддесіне қарай кәсіби 

функцияларын адал және ақылға қонымды түрде орындауға міндеттенеді. 

33. Қоғам, Бірден бір акционер және Директорлар кеңесі арасындағы 

өзара қатынастардың жүйесі Қазақстан Республикасы заңдарының, Қоғам 

Жарғысының және басқа да ішкі құқықтық құжаттарының талаптарына сәйкес 

қағидаттарға негізделеді. Қоғам өзінің Бірден бір акционерімен өзара 

қатынасына байланысты нақты рәсімдерді белгілейді. 

34. Қоғам жеке және заңды тұлғалардың өтініштерін уақытылы және 

толық қарауға кепілдік береді.  

35. Стратегиялық мақсаттарына қол жеткізу үшін Қоғам басшылығы 

корпоративтік әдептің негіздер қалаушы құндылықтары мен қағидаттарын 

ескере отырып шешімдер қабылдайды және Қазақстан Республикасының 

заңнамасына және Қоғамның ішкі нормативтік құжаттарына сәйкес жүктелген 

міндеттерін орындау үшін жауап береді. 

36. Қоғамның басшылығы мен қызметкерлері өздерінің жұмысқа деген 

көзқарасымен және мінез-құлқымен тұрақты және ойдағыдай жағдай, 

сындарлы моральдік-психологиялық ахуал жасауға ықпал етуі тиіс. 

37. Қоғамның басшылығы мен құрылымдық бөлімшелердің жетекшілері 

осы Кодекстің талаптарына сәйкес келетін басқару шешімдерін қабылдауы тиіс 

және сонымен қатар олар Кодекстің ережелерін ұстанудың үлгісі болып, кеңес 

беру мен тәлімгерлікке уақыт бөлуі тиіс. 

38. Басшылар қызметкерлерге әдеп пен корпоративтік әдептілік 

нормалары мен ережелерін жақсы меңгерудің үлгісін көрсетуі тиіс; олар 
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өздерінің қателіктерін бағынатын қызметкерлері алдында мойындауға қабілетті 

болуы және айтылатын сындарлы сыны үшін оларды қудаламауы тиіс. 

 

8. Әлеумет алдында сөйлейтін сөздер  

 

39. Қоғамның қызметі мәселелері бойынша Қоғамның Бас директоры 

және/немесе осыған өкілеттік берілген лауазымды адамдар әлеумет алдында сөз 

сөйлейді. 

40. Қоғам қызметкерлері Қоғамның беделіне нұқсан келтірместен 

пікірталасты ұқыпты күйде жүргізі тиіс. 

41. Қоғам қызметкерлері Қоғам қызметі мәселелері жөнінде өз пікірін 

жұртқа жария етпеуі тиіс, егер ол: 

1) Қоғам қызметінің негізгі бағыттарына сәйкес келмесе; 

2) жариялауға рұқсат етілмеген қызметтік ақпаратты ашып жатса; 

3) Қоғамның лауазымды тұлғалары мен қызметкерлеріне қатысты әдепсіз 

сөздерден тұрса. 

42. Қызметкерлердің Қоғамның қызметіне байланысы жоқ мәселелер 

бойынша Қоғамның атынан жарияланым жасауына жол берілмейді. 

Педагогикалық, ғылыми және басқа да шығармашылық қызметке қатысты 

материалын Қоғам қызметкері жеке тұлға ретінде ғана өз атынан жариялай 

алады. 

43. Қоғам қызметкеріне сыбайлас жемқорлық жасады, кіріс пен мүлікті 

заңсыз алды деген негізсіз айып тағылған кезде, ол осындай айып табылған 

күннен бастап оны, атап айтқанда сот арқылы, жоққа шығаруға байланысты 

шаралар қабылдауға құқығы бар. 

 

8. Қорытынды  

 

44. Осы Кодекстің нормаларын сақтау Қоғамның барлық қызметкерлері 

үшін міндетті болып табылады. Осы Кодекске сәйкес әдеп нормаларын бұзу 

туралы барлық фактілер Қазақстан Республикасы заңнамасының және 

Қоғамның ішкі құжаттарының қолданыстағы нормаларына сәйкес қаралуы тиіс. 

45. Қоғам қызметкерінің осы Кодекстің ережелерін білмеуі оны Қоғам 

бекіткен корпоративтік нормалар мен мінез-құлық ережелерін сақтау 

міндетінен босатпайды және оларды бұзған жағдайда жауапты болады. 


