
Аналитикалық анықтама 

сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін ішкі талдау нәтижелері бойынша 

«Нұр-Сұлтан қаласының Мемлекеттік архиві» ММ қызметінде» 

Архив директорының орынбасары Омаров Гали Тулегенович, 

директордың лрынбасары Молдабекова Айгуль Ханатовна, әкімшілік-

ақпараттық қызмет басшысы Голоушкина Галина, Мемлекеттік қызмет 

көрсету бөлімінің басшысы Сугралина Мольдир Айтпаевна, қаржы бөлімінің 

басшысы - экономика бөлімі Балтабаева Сания Булатовна, ғылыми-зерттеу 

бөлімінің басшысы Исахан ҒазизаТұрамаганбетқызы, ведомстволық 

архивтердi толымдау қызметінің басшысы Кулмухамбетова Гаукар 

Сатылхановна 2019 жылдың І жартыжылдығы кезеңінде «Нұр-Сұлтан 

қаласының Мемлекеттік архивi» мемлекеттік мекемесінің қызметіндегі 

сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау жүргізді. 

Ішкі талдау «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес туралы» Қазақстан 

Республикасының 2015 жылғы 18 қарашадағы Заңына, сондай-ақ Қазақстан 

Республикасы Мемлекеттік қызмет және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-

қимыл агенттігі төрағасының 2016 жылғы 19 қазандағы № 12 бұйрығымен 

бекітілген сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау жүргізудің үлгі 

ережелеріне сәйкес жүргізілді. 

«Нұр-Сұлтан қаласының Мемлекеттік архивi» мемлекеттік мекемесі 

(бұдан әрі – Архив) өз қызметінде Қазақстан Республикасының 

Конституциясы мен заңдарын, Қазақстан Республикасы Президентінің 

Жарлықтары мен өкімдерін, Қазақстан Республикасы Үкіметінің шешімдерін, 

Нұр-Сұлтан қаласы әкімінің қаулыларын, шешімдері мен өкімдерін және 

архив туралы Ережені басшылыққа алады. 

 

1. НОРМАТИВТІК ҚҰҚЫҚТЫҚ АКТІЛЕР МЕН ҚҰҚЫҚТЫҚ 

АКТІЛЕРДЕГІ СЫБАЙЛАС ЖЕМҚОРЛЫҚ ТӘУЕКЕЛДЕРІ. 

Архив құрылымы он құрылымдық бөлімшеден тұрады: 

 Басшылық; 

 Мемлекеттік құпияларды қорғау жөніндегі бөлімше; 

 Қаржы-экономикалық бөлім; 

 Ғылыми-зерттеу бөлімі; 

 Әкімшілік-ақпараттық қызмет; 

 Қаржы-шаруашылық қызметі; 

 Іс-шараны өткізу және ақпараттық-түсіндіру жұмысы бөлімі; 

 Архивтiк жұмыс қызметі; 

 Мемлекеттік қызмет көрсету бөлімі; 

 Ведомстволық архивтарды толымдау қызметі • 

Қазақстан Республикасы Президентінің «Қазақстан Республикасының 

астанасы – Астана қаласын Қазақстан Республикасының астанасы-Нұр-

Сұлтан қаласы деп қайта атау туралы» Жарлығын орындау үшін архив 

құжаттары сәйкестікке келтірілді. 

Бөлімдер туралы ережелер архив директорының 



  

2. ҰЙЫМДАСТЫРУ-БАСҚАРУ ҚЫЗМЕТІНДЕГІ СЫБАЙЛАС 

ЖЕМҚОРЛЫҚ ТӘУЕКЕЛДЕРІ 

1. Персоналды басқару, оның ішінде кадрлардыңауысуы. 

Астана қаласы әкімінің 2018 жылғы 13 наурыздағы № 114-6 өкімімен 

бекітілген. Талдау жүргізу кезінде Архивтің мемлекеттік қызметшілерінің 

нақты саны 23 адамды құрайды, Бос орындар жоқ. 

Бұл ретте басшы құрамның саны – 12 адам (штат санының 23%) (басшы, 

орынбасарлары, бөлімбасшылары), басшы емес (бас мамандар) 39 адам (штат 

санының 77%). 

2019 жылдың 1 жартыжылдығында ауысушылық жоқ. 

Келесі комиссиялар қызметін ұйымдастырады және жұмыс істейді: 

тұрғын үй комиссиясы, еңбек өтілін есептеу жөніндегі комиссия. 

Ай сайын ҚР Мемлекеттік қызмет істері агенттігінің Нұр-Сұлтан қаласы 

бойынша Департаментіне және Нұр-Сұлтан қаласы бойынша қорғаныс 

департаментіне (әскери міндеттілер бойынша) қызметкерлер бойынша есептік 

мәліметтер ұсынылады. 

2. Мүдделер қақтығысы 

Архив қызметіндегі сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін ішкі талдау 

барысында мүдделер қақтығысы (мемлекеттік қызметшінің жеке мүдделері 

өзінің лауазымдық өкілеттіктерін орындамауына немесе тиісінше 

орындамауына әкеп соғуы мүмкін мемлекеттік қызметшінің жеке мүдделері 

мен оның лауазымдық өкілеттіктері арасындағы қайшылық) анықталған жоқ. 

3. Мемлекеттік қызметтер 

Архив Мемлекеттік қызмет көрсету бойынша функцияларды бір бағыт 

бойынша жүзеге асырады – Архивтiқ анықтамалар беру. 

4. Рұқсат беру және бақылау-қадағалау функцияларын іске асыру. 

Архив ережесінде бақылау-қадағалау функцияларын іске асыру 

қарастырылмаған. 

5. Жеке және заңды тұлғалардың архивқа түскен өтініштері. 

Өтініштер бойынша Нұр-Сұлтан қаласының Мемлекеттік архивiнде 

жұмыс Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 12 қаңтардағы «Жеке және 

заңды тұлғалардың өтініштерін қарау тәртібі туралы» Заңына сәйкес 

жүргізіледі. 

Жеке және заңды тұлғалардың өтініштерін есепке алу Қазақстан 

Республикасы Бас Прокурорының 2015 жылғы 18 желтоқсандағы № 147 

бұйрығымен бекітілген Жеке және заңды тұлғалардың өтініштерін есепке алу 

Ережесінің негізінде және «Айқын» жобасы бойынша жүргізіледі. 

Атқарушылық тәртіпті сақтау, жеке және заңды тұлғалардың 

өтініштерін қарау мәселелері архивтың аппараттық мәжілістерінде жүйелі 

түрде қаралады. 



Бөлімдердегі осы бағыттар бойынша жұмыс жағдайына талдау 

жүргізілді, жеке және заңды тұлғалардың өтініштерін уақытылы және сапалы 

қарауды қамтамасыз ету, бақылауды арттыру, өтініштерді белгіленген 

мерзімдерді бұза отырып қарауға жол бермеу бойынша шаралар қабылдануда. 

2019 жылдың І жартыжылдығында «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-

қимыл туралы» ҚР Заңын орындауға байланысты Архив басшылығының іс-

әрекеттеріне азаматтардың ауызша және жазбаша өтініштері түскен жоқ. 

Архив басшылығы азаматтарды жеке қабылдауға арналған арнайы 

сағаттар мен күндер белгіленген, қабылдау кестесі жалпы шолу үшін 

қолжетімді жерде орналастырылған және архивтың интернет-ресурсында 

орналастырылған. 

2019 жылдың І жартыжылдығында Архивке 13 өтініш келіп түсті, соның 

ішінде заңды тұлғалардан – 5, жеке тұлғалардан – 8. 2019 жылдың 1 

жартыжылдығының қорытындысы бойынша Құқықтық статистика және 

арнайы есепке алу комитетінің Нұр-Сұлтан қаласы бойынша басқармасына 

статистикалық есеп тапсырылды. 

6. Өзге мәселелер 

Мемлекеттік архив қолданыстағы Архив заңнамасына сәйкес Қазақстан 

Республикасының архив ісінің бірыңғай жүйесіне кіреді және өз 

функцияларын қала аумағындағы мекемелердің ведомстволық архивтерi мен 

құжаттамасына, сондай-ақ Қазақстан Республикасының Ұлттық архив 

қорының құрамына жатқызылған тұрақты сақтау мерзімінің сақталатын 

құжаттарына таратады. 

Қоғамдық қажеттіліктерге жауап бере отырып, архив азаматтар мен 

заңды тұлғаларға олардың конституциялық құқықтары мен заңды мүдделерін 

қамтамасыз ету жөнінде белсенді түрде мемлекеттік қызмет көрсетеді. Жыл 

сайын Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2014 жылғы 5 наурыздағы № 183 

қаулысымен бекітілген «Архивтiк анықтамалар беру» мемлекеттік 

көрсетілетін қызмет стандартына (бұдан әрі – Стандарт) сәйкес жеке және 

заңды тұлғалардың 7 мыңға жуық әлеуметтік-құқықтық сұраныстары 

орындалады. Қазіргі уақытта мемлекеттік архивте 1915-2019 жылдар 

аралығында жалпы көлемі 357 мыңнан астам сақтау бірлігі бар 696 қор 

сақтауда. Нұр-Сұлтан архивi толықтыру көздерінің кең тізімі жасалды. Оған 

әлеуетті көздерді қоса алғанда, 332 толықтыру көзі енгізілген. Бұдан басқа, 

архивтердi жеке текті құжаттармен толықтыру бойынша үлкен жұмыс 

жүргізілуде. Архивтердi толықтыру көзі – азаматтардың тізіміне барлығы 84 

азамат енгізілді. 

Талданып отырған кезеңде қызметкерлердің лауазымдық, сыбайлас 

жемқорлық құқық бұзушылық және қылмыс жасағаны үшін тәртіптік жаза 

қолдану фактілері анықталған жоқ. 

Бүгінгі таңда сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнаманы сақтамау 

бойынша бұзушылықтар жоқ. 


