Аналитическая справка
о результатах проведения внутреннего анализа коррупционных рисков
в АО «Казахстанский центр модернизации и развития жилищнокоммунального хозяйства» и его дочерних организациях
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С 1 января по 15 ноября 2020 года
Управляющий директор АО «КазЦентр
ЖКХ» Конопляный А.А.

анализа
коррупционных
рисков и результаты работы.
Членами рабочей группы, созданной Приказом АО «Казахстанский
центр модернизации и развития жилищно-коммунального хозяйства» от
19 ноября 2020 года №107 в соответствии с требованиями Типовых правил
проведения внутреннего анализа коррупционных рисков, утвержденных
Приказом Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы
и противодействию коррупции от 19 октября 2016 года № 12 (далее – Типовые
правила), в период с 20 ноября по 10 декабря т.г. был проведен внутренний
анализ коррупционных рисков в Акционерном обществе «Казахстанский
центр модернизации и развития жилищно-коммунального хозяйства» (далее –
Общество) за период деятельности с 1 января по 15 ноября 2020 года.
Дочерним организациям Общества в соответствии с требованиями
пункта 4 настоящего приказа было поручено самостоятельно провести анализ
в указанные сроки.
Внутренний анализ осуществлен по следующим направлениям:
1) выявление коррупционных рисков в нормативных правовых актах,
затрагивающих деятельность Общества и дочерних организаций;
2) выявление
коррупционных
рисков
в
организационноуправленческой деятельности Общества и дочерних организаций.
В качестве источников информации для проведения внутреннего
анализа использовались:
- нормативные документы, затрагивающие деятельность Общества и
дочерних организаций;
- результаты проверок, ранее проведенных государственными органами;
- публикации в средствах массовой информации;
- обращения физических и юридических лиц;
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законодательством Республики Казахстан.
В ходе мониторинга проанализировано 62 внутренних нормативных
документа, основные функции подразделений и дочерних организаций. Не
установлено положений, способствующих принятию решений должностными
лицами по своему усмотрению. Наличия дискреционных полномочий и норм,
способствующих совершению коррупционных правонарушений, не выявлено.
Проверкой результатов финансово-хозяйственной деятельности
Общества за период с 1 января 2017 по 20 мая 2020 года, проведенной в мае июне 2020 года Департаментом внутреннего аудита Министерства индустрии
и инфраструктурного развития, фактов коррупционных правонарушений либо
имеющихся рисков не выявлено. Иных проверок не осуществлялось.
За анализируемый период акты прокурорского надзора и судебные акты,
в части нарушения антикоррупционного законодательства, отсутствуют.

Обществом проводится информационно-разъяснительная работа по
основным направлениям развития жилищно-коммунального хозяйства.
Осуществляется регулярный мониторинг СМИ и интернет ресурсов на
предмет наличия негативных публикаций, фактов коррупционных проявлений
либо имеющихся рисков со стороны Общества. Подобные публикации за
указанный период отсутствуют.
Проанализированы 86 обращений физических и юридических лиц по
вопросам ЖКХ. Фактов, связанных с проявлением коррупционных
правонарушений, либо имеющихся рисков не приведено.
Данные о фактах возбуждения уголовных дел в отношении сотрудников
Общества и дочерних организаций за указанный период отсутствуют.
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«Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылықты
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№107 Бұйрық (қоса беріледі)

2020 жылғы 1 қаңтардан 15 қарашаға дейін
"ТКШ ҚазОрталығы" АҚ Басқарушы
директоры А. А. Конопляный.

Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас
жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің 2016 жылғы 19 қазандағы №12
бұйрығымен бекітілген сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау
жүргізудің үлгілік қағидаларының (бұдан әрі – үлгілік қағидалар) талаптарына
сәйкес, "тұрғын үй-коммуналдық шаруашылықты жаңғырту мен дамытудың

қазақстандық орталығы" АҚ 2020 жылғы 19 қарашадағы № 107 бұйрығымен
құрылған жұмыс тобының мүшелерімен "тұрғын үй-коммуналдық
шаруашылықты жаңғырту мен дамытудың қазақстандық орталығы"
акционерлік қоғамында (бұдан әрі – қоғам) 2020 жылғы 1 қаңтардан 15
қарашаға дейінгі қызмет кезеңінде сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі
талдау жүргізілді.
Осы бұйрықтың 4-тармағының талаптарына сәйкес қоғамның еншілес
ұйымдарына көрсетілген мерзімде дербес талдау жүргізу тапсырылды.
Ішкі талдау мынадай бағыттар бойынша жүзеге асырылды:
1) қоғамның және еншілес ұйымдардың қызметін қозғайтын
нормативтік құқықтық актілерде сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін анықтау;
2) қоғамның және еншілес ұйымдардың ұйымдастырушылықбасқарушылық қызметінде сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін анықтау.
Ішкі талдау жүргізу үшін ақпарат көздері ретінде:
- қоғамның және еншілес ұйымдардың қызметін қозғайтын нормативтік
құжаттар;
- мемлекеттік органдар бұрын жүргізген тексерулердің нәтижелері;
- бұқаралық ақпарат құралдарындағы жарияланымдар;
- жеке және заңды тұлғалардың өтініштері;
- Қазақстан Республикасының заңнамасымен рұқсат етілетін басқа да
мәліметтер.
Мониторинг барысында 62 ішкі нормативтік құжат, бөлімшелер мен
еншілес ұйымдардың негізгі функциялары талданды. Лауазымды тұлғалардың
өз қалауы бойынша шешім қабылдауына ықпал ететін ережелер белгіленбеген.
Сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтарды жасауға ықпал ететін
дискрециялық өкілеттіктер мен нормалардың болуы анықталған жоқ.
Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігінің Ішкі аудит
департаменті 2020 жылғы мамыр-Маусымда 2017 жылғы 1 қаңтардан бастап
2020 жылғы 20 мамыр аралығындағы кезеңде қоғамның Қаржы - шаруашылық
қызметінің нәтижелерін, сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық фактілерін
немесе бар тәуекелдерді тексерген жоқ. Басқа тексерулер жүргізілген жоқ.
Талдау жасалып отырған кезеңде прокурорлық қадағалау актілері және
сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнаманы бұзу бөлігінде сот актілері жоқ.
Қоғам тұрғын үй-коммуналдық шаруашылықты дамытудың негізгі
бағыттары бойынша ақпараттық-түсіндіру жұмыстарын жүргізеді. Теріс
жарияланымдардың, сыбайлас жемқорлық көріністері фактілерінің немесе
қоғам тарапынан орын алған тәуекелдердің болуы тұрғысынан БАҚ пен
интернет ресурстардың тұрақты мониторингі жүзеге асырылады. Көрсетілген
кезеңде мұндай жарияланымдар жоқ.
ТКШ мәселелері бойынша жеке және заңды тұлғалардың 86 өтініші
талданды. Сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтарды немесе орын алған
тәуекелдерді көрсетумен байланысты фактілер келтірілген жоқ.

Көрсетілген кезеңде қоғамның және еншілес ұйымдардың
қызметкерлеріне қатысты қылмыстық іс қозғау фактілері туралы деректер
жоқ.

