«Шығысқазжерқойнауы» ӚД
Әдеп жӛніндегі уәкілдің (функциялары жүктелген)
қызметі туралы ақпарат
«Ӛскемен қаласындағы Қазақстан Республикасы Инвестициялар және
даму министрлігі Геология және жер қойнауын пайдалану комитетінің
«Шығысқазжерқойнауы» Шығыс Қазақстан ӛңіраралық геология және жер
қойнауын
пайдалану
департаменті»
РММ
(бұдан
әрі
«Шығысқазжерқойнауы» ӚД) 30.06.2017 жылғы №161 бұйрығымен
«Шығысқазжерқойнауы» ӚД Әдеп жӛніндегі уәкілдің функциялары
департамент басшысының орынбасары Ернар Сарсенбайұлы Еркешевке
жүктелді.
Әдеп жӛніндегі уәкіл туралы мәліметтер, оның ішінде тегі, аты-жӛні,
фотосуреті, кабинет және телефон нӛмірлері, сонымен қатар азаматтарды
және заңды тұлғалардың ӛкiлдерiн жеке мәселелер бойынша қабылдау
кестесі заңнамада белгіленген тәртіппен «Шығысқазжерқойнауы» ӚД
интернет-ресурсында
және
департаменттің
ғимаратында
баршаға
кӛрінетіндей жерде орналастырылды.
«Шығысқазжерқойнауы» ӚД 23.01.2018 жылғы №08 бұйрығымен Әдеп
жӛніндегі уәкілдің функцияларына жататын мәселелер бойынша мемлекеттік
қызметшілерді және басқа да азаматтарды қабылдау кестесі бекітілді.
Қабылдау күні және уақыты: айдың әрбір жұмасы 16-00-ден 18-00-ге дейін.
Қабылдау кестесі мемлекеттік органның сайтында және ақпараттық стендта
орналастырылды.
«Шығысқазжерқойнауы» ӚД Әдеп жӛніндегі уәкілі ӛз қызметін
21.12.2017 жылғы №206 бұйрығымен бекітілген Әдеп жӛніндегі уәкілдің
2018 жылға арналған жұмыс жоспарына сәйкес жүзеге асырады.
Қазақстан
Республикасының
мемлекеттік
қызмет,
сыбайлас
жемқорлыққа қарсы іс-қимыл саласындағы заңнамасын және Әдеп кодексін
сақтау мәселелері бойынша мемлекеттік қызметшілермен түсіндіру
жұмыстары үнемі жүргізіліп тұрады. 2018 жылдың 10 айында лекция және
семинар түрінде 9 құқықтық оқыту жұмыстары жүргізілді, оның ішінде
Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас
жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің Шығыс Қазақстан облысы
бойынша департаменті қызметшілерінің қатысуымен – 2, қоғамдық бірлестік
ӛкілдерінің қатысуымен – 1. Баспа БАҚ 1 мақала жарияланды. Екі
мемлекеттік қызметшіге Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызмет,
сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл саласындағы заңнамасының және
Әдеп кодексінің талаптарын сақтау мәселелері бойынша консультациялық
кӛмек кӛрсетілді. Жағымды және/немесе жағымсыз материалдарды анықтау
бойынша БАҚ қызметшілерге қатысты жарияланған материалдарды,
мемлекеттік қызметшілердің әлеуметтік желілердегі аккаунттарына тұрақты
мониторингі жүргізіледі. Жарты жылда бір рет уәкілетті орган бекіткен
нысан бойынша анонимді сауалнама жүргізілді. Олардың нәтижелері апта
сайынғы жиналыстарда талқыланды.

Информация о деятельности
Уполномоченного по этике (функций возложены)
МД «Востказнедра»
Приказом
РГУ «Восточно-Казахстанский межрегиональный
департамент геологии и недропользования Комитета геологии и
недропользования Министерства по инвестициям и развитию Республики
Казахстан «Востказнедра» в городе Усть-Каменогорске» (далее –МД
«Востказнедра») №161 от 30.06.2017 года функций уполномоченного по
этике в МД «Востказнедра» возложены на заместителя руководителя
Департамента Еркешева Ернара Сарсенбайұлы.
В установленном законодательством порядке сведения об
уполномоченном по этике, в том числе фамилия, инициалы, фотография,
номер кабинета и телефонов, размещены на сайте МД «Востказнедра» и в
информационном стенде на первом этаже здания, доступным для всеобщего
обозрения.
Приказом по МД «Востказнедра» от 23.01.2018 года №08 утвержден
график приема государственных служащих и иных граждан по вопросам,
отнесенным к функциям уполномоченного по этике. Дата и время приема каждая пятница месяца с 16.00 -18.00 часов. График приема также размещен
на сайте государственного органа и в информационном стенде.
Уполномоченный по этике МД «Востказнедра» осуществляет свою
деятельность в соответствии с Планом работы уполномоченного по этике на
2018 год, утвержденным приказом от 21.12.2017г. №206 .
На постоянной основе проводится разъяснительная работа по вопросам
соблюдения
законодательства
Республики
Казахстан
в
сферах
государственной службы, противодействия коррупции и Этического кодекса.
За 10 месяцев 2018 года проведены 9 праворазъяснительных работ в виде
лекции и семинаров, в том числе с участием сотрудников Департамента
Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы по ВКО
- 2, представителей общественного объединения – 1. Опубликована 1 статья в
печатных СМИ. Двум государственным служащим оказана индивидуальная
консультативная
помощь
по
вопросам
соблюдения
требований
законодательства Республики Казахстан в сфере государственной службы.
Регулярно проводится мониторинг публикаций СМИ в отношении
служащих, аккаунтов государственных служащих в социальных медиа по
выявлению позитивных и негативных материалов. Раз в полгода проведено
анонимное анкетирование по утвержденной форме. Результаты опроса
обсуждены на еженедельных совещаниях.

