КМҚК қызметінің жұмыс тобының бағасы:
Белгіленген кезеңге, сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылығы жауапкершілікке
тартылған, Отбасын және балалықты қолдау орталығында ондай жоқ. Ағымдық оқу
жылында жоғарыда тұрған ұйымдардың және қаржы комитеті, прокуратура тексеруі
өткізілген жоқ.
Ағымдық кезеңге әкімшілік және жұмыскерлердің қызметтік міндеттерін
орындамағаны үшін жаза міндеттелсін.
Сыбайлас жемқорлыққа қарсы шараларды жақсарту үшін қосымша:
Отбасы және балалықты қолдау орталығы жұмыс тобын ұсынады:
Отбасын және балалықты қолдау орталығының заңгерлері барлық құқықтық
оқыту
ақпараттандыру- насихаттандыру
жұмыстарын жандандыру; құқық
нормаларын бұлжытпай сақтау, заңнамаларды орындау бойынша құжаттар жағдайын
қадағалау жүйесін жүзеге асыру.
Қорытынды: «Отбасын және балалықты қолдау орталығы» КМҚК сыбайлас
жемқорлық тәуекелділігінің ішкі талдауы, 2016 жылға негізгі сыбайлас жемқорлық
мониторингісіның қорытындысы.
Білім беру бөліміне сыбайлас жемқорлық мониторингісінің басынан бастап
сыбайлас жемқорлық тәуекелділігінің ішкі талдауын тапсыру.
Жұмыс тобының өкілі:
Жұмыс тобының мүшелері:

Куземко Л.П.
Кансабеков Б.К.
Шоимбаева Ш.Т.

III. Заключительная часть
Оценка рабочей группой деятельности КГКП «Центр поддержки семьи и детства» акимата города Усть-Каменогорска»:
В указанный период, привлеченных к дисциплинарной ответственности за коррупционные правонарушения в Центре поддержки семьи и детства нет. В сентябре
проведена проверка Ревизионной комиссией ВКО, выявленные нарушения устранены
в ходе проверки.
В 2016 году выявлено 2 факта нарушения трудовой дисциплины, изысканы объяснительные, объявлены взыскания. По сравнению с 2015 годом снижение на 3 взыскания. Повторных нарушений в течение года - нет. Фактов принятия на работу лиц,
ранее совершивших коррупционное правонарушение, уголовное преступление за анализируемый период не выявлено, конфликтов интересов нет.
Предложения по улучшению принимаемых антикоррупционных мер:
Рабочая группа центра поддержки семьи и детства предлагает:
Юристам Центра поддержки семьи и детства активизировать информационнопропагандистскую работу правовому всеобучу; неукоснительно соблюдать нормы
права, осуществлять системный контроль за состоянием документации по исполнению
законодательства.
Вывод: Оценка рабочей группы показала отсутствие фактов коррупционных
нарушений в 2016 году. На основании результатов антикоррупционного мониторинга
провести внутренний анализ коррупционных рисков КГПК «Центр поддержки семьи и
детства».
Председатель рабочей группы:
Члены рабочей группы:

Куземко Л.П.
Кансабеков Б.К.
Шоимбаева Ш.Т.

