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КІРІСПЕ
Ұлт Көшбасшысының саяси 

еркінің арқасында мемлекеттік 
тәуелсіздікті алған күннен бастап 
Қазақстан жүйелі және мақсатты 
түрде сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
саясатын жүзеге асырып келеді. 

Қазақстан Республикасының 
Президенті Н.Ә. Назарбаев 
«Қазақстан-2050»  Стратегиясында 
құбылыс ретінде саналатын жем-
қорлықты жоюды - әлемнің 
бәсекеге ең қабілетті 30 елдерінің 
қатарына кіруі бойынша басты 
басымдықтарының бірі  екенін 
айқындады. 

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
іс-қимылдың іргелі негіздері 
«Қазақстан-2050»  Стратегиясында, 
Қазақстан Республикасының 2020 
жылға дейінгі дамудың Страте-
гия лық жоспарында, Қазақстан 
Республикасының ұлттық қауіп-
сіздігі Стратегиясында,  Сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы Қазақстан 
Респбуликасының 2015-2025 жыл-
дар ға арналған стратегиясында кө-
рініс тапты. 

Елбасының «100 нақты қадам» 
Ұлт жоспарының бес институцио-
налды реформаларын жүзеге асыру 
бойынша алдағы уақытта сыбай-
лас жемқорлықпен күресудің жаңа 
басымдықтары белгіленді. 

Сонымен қатар, сыбайлас жем-
қорлыққа қарсы мониторинг, жем-
қорлық тәуекелдеріне талдау, сыбай-
лас жемқорлыққа қарсы мәдениетті 
қалыптастыру және жыл сайынғы 
осы салалардағы жұмыстардың 
қорытындысымен алдағы уақытқа 
арналған нақты ұсыныстарды қам-
титын Ұлттық баяндама әзірлеу 
сияқты кешенді заманауи алдын алу 
шаралары анықталды. 

Ұлттық баяндаманы дайын-
дау талабы, сыбайлас жемқорлыққа 
жалпы төзбеушілікті қалыптасты-
ратын, Қазақстан Республикасының 
Президенті Н.Ә. Назарбаевтың 
«Қазақстанның Үшінші жаңғыруы: 
жаһандық бәсекеге қабілеттілік»  
ат ты Жолдауында белгіленген 
маңызды новеллаға айналуда. 

Баяндаманың негізгі мақсаты 
елдің сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
саясатының қорытындыларын 
 объ ек тивті талдау және жемқор-
лықты жоюдың тәжірибелік шарала-
рын жасақтау болып табылады. 

2015 жылдың 18 қарашасындағы 
«Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-
қимыл туралы» Заңына сәйкес баян-
дама сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
уәкілетті органның, сонымен қатар 
мемлекеттік органдар, жеке және 
заңды тұлғалармен жүргізілетін 
жұмыстардың қорытындылары 
 не гіз інде қалыптастырылады. 

Оны дайындау процесі, құ-
рылымы мен мазмұны Қазақстан 
Республикасы Президентінің 2015 
жылғы 29 желтоқсандағы  № 154 
 «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
іс-қимыл туралы ұлттық баян-
даманы дайындау, Қазақстан 
Республикасының Президентіне 
енгізу және оны жариялау қағи-
даларын бекіту туралы» Жарлы-
ғымен реттеледі.  

Ұсынылып отырған  Сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы Ұлттық 
 ба янда масы, 2016 жылдың қорытын-
дысының бірінші жоғары  де ңгей       дегі 
есептік құжат болып та  была -
тындығын атап өткен жөн.

Баяндама кіріспеден, негізгі 
бөлімнен және қорытындыдан 
тұрады.
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1-ТАРАУ
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ СЫБАЙЛАС ЖЕМҚОРЛЫҚҚА 
ҚАРСЫ САЯСАТЫ ЗАМАНАУИ ДАМУ КЕЗЕҢІНДЕ

1.1. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
саясаттың қалыптасуы мен дамуы 

Мемлекет басшысының саяси 
еркі мен жаһандық бастамаларының 
арқасында, «100 нақты қадам» Ұлт 
жоспарының іс жүзінде жүзеге асы-
рылуына және институционалды 
реформаларына, Қазақстанда қазіргі 
заманғы жаңа сұрауларды шешуге 
жағдайлар жасалды. 

Президент алдағы онжылдыққа 
елді дамытудың түбегейлі жаңа 
моделін қалыптастырудың бас-
ты міндетін қойды. Ол үшін кәсіби 
мемлекеттік аппарат құруға 
бағытталған мемлекеттік қызметтің 
ауқымды реформасы жүргізілді.  

«Қазақстандық мемлекеттік қыз-
метті дамытудың жаңа кезеңі бас-
талды. Мемлекеттік қызмет жүйесі 
ғана емес, сыбайлас жемқорлық-
қа қарсы іс-қимыл жүйесі де жа-
ңа р    тылып, оның сыбайлас жем-
қорлықты барынша болдырмауға 
бағытталғанын» Елбасы атап өтті. 

Қазақстан Республикасының 
2015-2025 жылдарға арналған сыбай-
лас жемқорлыққа қарсы стратегия-
сында «Қазақстанның мемлекеттік 
тәуелсіздігінің алғашқы күндерінен 
бастап сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы іс-қимылдың тиімді, әлемдік 
стандарттарға сай институтта-
ры мен тетіктерін құру бағытымен 
мақсатты және кезең-кезеңімен 
жүріп келетіндігі» айтылады. 

Елдің сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы саясатын қалыптастыру 

ретінде оны дамытудың негізгі үш 
деңгейін атап өтуге болады, олар 
қандай да бір тарихи уақыт кезеңінде 
қозғалатын басымдықтарға қарай 
бөлінеді. 

Бірінші деңгейде тек жазалау 
тәжірибесі басым, екінші кезеңде 
аралас үлгі, қылмыстық-құқықтық 
және алдын алу шараларының 
қолданылуымен сипатталады және 
қазіргі соңғы деңгейде сыбай-
лас жемқорлықты болдырмау өте 
маңызды болып отыр.

Бұл жемқорлықтың салдарымен 
емес, себептерімен және оның пай-
да болуына жасалған жағдайлармен 
күрес. Кезеңдердің әрқайсысында 
еліміз белгілі бір нәтижелерге жетті. 

Осылайша, ел Президенті 
тәуелсіздіктің алғашқы жылдарын-
да Қазақстан халқын жұмылдырып 
ғана қоймай, сонымен қатар, 
республикамыздың дамуына 
ауқымды басымдықтар берді, ол 
еліміздің сәтті дамуының негізі бол-
ды.    

Мемлекеттік тәуелсіздікті заң 
жүзінде ресімдегеннен кейін үш 
айдан соң сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы бітіспес күреске басты саяси 
маңыздылық берілді.   

«Ұйымдасқан нысандағы қылмыс 
пен сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
күрестi күшейту жөніндегі шара-
лар туралы» Қазақстан Республи-
касы Президентінің 1992 жылғы 
17 наурыздағы Жарлығының 
қабылдануы мен сыбайлас 
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жемқорлыққа қарсы саясатының 
құқықтық және институционалдық 
негіздерін қалыптастырудың есебі 
басталды. 

Осы жылдар ішінде сыбай-
лас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл 
 саласында қатарынан 7 мемлекеттік 
бағдарламалар іске асырылды.

Алғашқы екі бағдарлама сыбай-
лас жемқорлықпен күрес кезінде 
басымдық ретінде экономикалық 
қылмыстарға қарсы іс-қимылды 
және жалпы құқықтық тәртіпті 
нығайту жөніндегі шараларды 
айқындады.

СЫБАЙЛАС ЖЕМҚОРЛЫҚҚА ҚАРСЫ ІС-ҚИМЫЛ САЛАСЫНДАҒЫ САЯСИ-ҚҰҚЫҚТЫҚ 
ШЕШІМДЕР ҚАБЫЛДАУДЫҢ ТАРИХИ КЕЗЕҢДЕРІ

I кезең                 1993-1995 жылдар

II кезең                1996-1998 жылдар

III кезең               1999–2000 жылдар

IV кезең               2001 – 2005 жылдар

V кезең                2006 - 2010 жылдар

VI кезең               2011 – 2015 жылдар

VII кезең              2015 – осы уақытқа дейін

Адамдардың әл-ауқатының өсуі біздің күллі күнделікті жұмысымыз, ал сы-
байлас жемқорлыққа қарсы қүрес батыл жүргізілуге тиіс.

Бет-жүзіне, лауазымына қарамай, сыбайлас жемқорлыққа қарсы ымыра-
сыз күрес жүргізу қажет. Басқару корпусы батыл тазаруға және жаңаруға 
тиіс.

Қазақстан Республикасы Президенті Н.Ә. Назарбаевтың 
Қазақстан халқына Жолдауы. 1997 ж. қазан

Мақсатты бағытталған жұмыс-
тың қорытындылары  сыбайлас жем -
қорлыққа қарсы саясатты қалыптас-
тырудың кешенді тәсілін енгізудің 
және жүйелендірудің қажеттілігін 
көрсетті. 

Қазақстан Президенті 
Н.Ә.Назарбаев 1997 жылы «Қазақстан 
-2030» стратегиясы - ұзақ мерзімді 
бағдарламасын жариялады.

Ондай сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы күрес, тұрақты экономикалық 
өсуді қамтамасыз ететін фактор 
ретінде анықталды.  

Стратегияны іске асыру аясын-
да Мемлекет  Басшысының  1997 
жылғы 5 қарашасындағы актісімен 
қаржылық бақылау шаралары 
қабылданды және мемлекеттік 
қызметкерлерді арнайы тексеруін 
міндетті жүргізу енгізілді. 
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Осы кезеңдердің логикалық 
қорытындысы:

біріншіден, 1998 жылы «Сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы күрес туралы» 
Заңының қабылдануы ТМД елдері 
үшін моделдік акт болды;

екіншіден, Сыбайлас жемқор-
лыққа қарсы күрестің 1999-2000 
жылдарға арналған мемлекеттік 
бағдарламасы бекітілді.

Осы бағдарламаны жүзеге асы-
ру елеулі нәтижеге қол жеткізуге 
– сыбайлас жемқорлық көлемін 
қысқартуға мүмкіндік берді. 

Мемлекет  Басшысының баста  ма-
сы бойынша 1999 жылы «Мемлекет-
тік қызмет туралы» Заң қабылданды.

Бұл қызметшілердің кадрлық 
негізін қалыптастырудың, сондай-
ақ оның кәсіби және халқына адал 
қызмет атқару деңгейін көтерудің 
нақты, әрі айқын қағидаларын 
белгілеуде маңызды рөл атқарды.

Қызметшілердің этикасын арт-
тыру ел Президентінің 2000 жылы 
Қызметтік әдеп қағидаларын 
бекітуінен басталды. 

Аталған қадам, сыбайлас 
жемқорлықты тарату жолындағы 
моральдық-адамгершілік кедергі-
лерін анықтаудың маңызды меха-
низмі болды. 

Жаңа мыңжылдықтың басын-
да келесі бағдарламаны қабылдау 
(Сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
күрестің 2001-2005 жылдарға 
арналған мемлекеттік бағдарламасы) 
мемлекеттік саясаттың нысана-
лы бағыттарын айқындаудың  бес 
жылдық кезеңі белгіленді.

Бағдарлама оның алдыңғысының 
логикалық жалғасы болды және 
жауапкершілікті күшейту, сыбай-
лас жемқорлық пен экономикалық 

бұзушылықтары үшін жазалау шара-
ларын қамтыды.

Осы бағдарламалық құжатты іске 
асыру, сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
саясатты жаңа сапалы деңгейге 
шығарды. 

Алғаш рет сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы  нормаларды анықтау мәніне 
нормативтік актілерге ауқымды ре-
визия жүргізілді (заң аясындағы 5126 
актінің 230-ы сыбайлас жемқорлық 
сипаттағы  құқықтық нормаларды 
қамтитын актілер ретінде танылды).

Жалпы, бағдарламаны орындау 
әлеуметтік-экономикалық жағдайды 
тұрақтандыруға, халықтың әл-
ауқатын жоғарылатуға, мемлекеттік 
институттарға деген сенімді 
күшейтуге, ұйымдастырылған қыл-
мыс тық деңгейін төмендетуге, 
халықаралық деңгейде еліміздің 
беделін жақсартуға мүмкіндік берді. 

Мысалы, адам басына шаққандағы 
ЖІӨ 2 еседен жоғары өсті, ұйым-
дастырылған қылмыс 3-есеге 
төмен деуі тіркелді, ЭЫДҰ Ыстамбұл 
 сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
күрес жөніндегі іс-қимыл жоспары 
енгізілді.  

Толығымен, бағдарламаны орын-
дау бойынша қабылданған шаралар 
еліміздегі жағымды экономикалық 
үрдістерді тұрақтандырды және 
бекітті. Осы кезеңде бақыланбайтын 
экономиканың тұрақты төмендеу 
серпіні және салық түсілімдерінің 
өсуі байқалады. 

Бұл бағдарламаны жүзеге асы-
ру қорытындылары  сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы саясат 
шең  беріндегі құқықтық және 
ұйымдастырушылық шаралар-
ды одан әрі жетілдіру қажеттілігін 
көрсетті.
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 Ел Президенті 2005 жылғы 
«Қазақстан экономикалық, әлеу-
меттік және саяси жедел жаңару жо-
лында» атты жыл сайынғы халыққа 
Жолдауында сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы саясатты жаңа даму кезеңіне 
шығару міндетін ұсынды.

Осыған орай, 2005 жылдың 14 
сәуірінде «Сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы күресті күшейту, мемлекеттік 
органдар мен лауазымды адамдар 
қызметіндегі тәртiп пен реттiліктi 
нығайту жөнiндегі шаралар туралы» 
Жарлығы шықты.

Бизнестi мемлекеттік қызметтен түбегейлi бөлiп тастау ке-
рек. Акционерлік қоғамдардың, олардың қожайындары мен соларға 
іштартатын тұлғалардың көмескiлігін, банк жүйесiнiң көмескiлігін, рұқсат 
беруші органдардың көптігін, заңды айналып өту үшін пара беретіндердің 
жазасыздығын және тағы басқа келеңсiздiктердi түбiрiмен отап тастай-
тын уақыт келдi.              

Қазақстан Республикасы Президенті Н.Ә. Назарбаевтың 
Қазақстан халқына Жолдауы. 2005 ж. ақпан

Оны іске асыру үшін бюджет қара-
жатын жұмсаудың айқындылығы 
мен тиімділігі қағидаттарында 
мемлекеттік сатып алудың тендерлік 
жүйесінен биржалық саудадағы және 
электрондық сатып алуға ауысу 
жөніндегі жағдайлар жасалды.

2005 жылғы желтоқсанда ҮЕҰ 
қатысуымен Сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы күрестің 2006-2010 жылдарға 
арналған мемлекеттік бағдарламасы 
бекітілді.

Бағдарламаның  жаңалығы мүд-
делер қақтығысы институтын 
енгізу, азаматтық қоғамды сыбайлас 
жемқорлықпен белсенді күресуге 
тарту, куәгерлер мен сыбайлас 
жемқорлық фактілері туралы хабар-
лайтын адамдардың құпиялығын 
сақтауды күшейту.

Халықаралық сарапшылардың 
қо ры тындылары  бойынша осы 
жылдары Қазақстанда тиімді заң 

шығарушы база қалыптасты, әкім-
шілік кедергілер төмендеді жә не ли-
цензияланатын қызметтердің түр-
лері 3 есеге азайды. Азаматтық қоғам 
институттарының белсенді қолдауы 
халықтың сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы қызметіне қатысуының 
жоғарылауына апарды. Салалық 
заңнаманы жетілдіруге қатысты 
жүйлендірілген және кешенді тәсіл 
халықаралық қауымдастықтың 
сы байлас жемқорлыққа қарсы іс-
қимылдар желісі бойынша еліміздің 
бағаларын жақсартты. Мемлекеттің 
интернет арқылы халықпен кері 
байланысын қамтамасыз еткен 
электронды үкіметті енгізу сыбай-
лас жемқорлыққа қарсы іс-қимылда 
жағымды рөл атқарды.

Мемлекеттік басқару жүйесін 
жетілдіру мақсатында ХҚКО 
жүргізіліп, өз кезегінде мемлекеттік 
органдардың жұмысының ашық-
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тығына және жариялылығына алып 
келді, қабылданатын шешімдердің 
тиімділігін арттырды, «Мемлекеттік 
көрсетілетін қызметтер туралы» 
Заңы қабылданды.

Халықаралық ынтымақтастықты 
белсендету мақсатында 2008 жыл-
дың 4 мамырында Қазақстан Респу-
бликасы Біріккен Ұлттар Ұйымының 
сыбайлас жемқорлыққа қарсы Кон-
венциясы ратификацияланды. 

Оны ратификациялау халық ара-
лық стандарттарды қолдану және 
БҰҰ ұсынымдары мен талаптарының 
сәйкестігі бөлігінде ұлттық заң-
наманы елеулі ілгерілетті.

Осы салада Румыния, Поль-
ша, Эстония, Хорватия, Грузия, 
 Словакия, Латвия, Қытай, Түркия, 
Біріккен Араб Әмірліктері, Египет 
және Франция үкіметтерімен сыбай-
лас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл 
мәселелері бойынша 12 келісімге қол 
қойылды.

2007-2009 жылдары мерзімінде 
нормативтік актілердің сараптама-
сы жүргізілді; азаматтардың сыбай-
лас жемқорлық фактілері туралы 
хабарламалары үшін ынталандыру 
шаралары қабылданды; қылмыстық 
жолмен алынған және сотталған 

адам басқа адамдардың меншігіне 
берген мүлікті тәркілеу енгізілді; 
басқа да сыбайлас жемқорлық құқық 
бұзушылықтарын жасағаны үшін 
айыппұл санкциялары көбейтілді. 

Қазақстан Республикасындағы 
сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
іс-қимыл жөніндегі 2011 - 2015 
жылдарға арналған  салалық 
бағдарлама  Қазақстанның сыбай-
лас жемқорлыққа қарсы саясаты 
дамуының жаңа кезеңіне жол ашты.

Бағдарлама Қазақстан Республи-
касының 2020 жылға дейінгі 
Стратегиялық даму жоспарының 
негізгі мақсаттарына қол жеткізуге 
бағытталған. Оның тиімді жүзеге 
асырылуы бақылаушы мекемелер-
мен тексерулер жүргізу мәселесін 
заңды түрде реттеуге мүмкіндік 
беріп, өз кезегінде кәсіпкерлікті 
дамыту үшін пара талап ету және 
әкімшілік кедергілерді қысқарту 
жағдайларын төмендетуге мүмкіндік 
берді.

Жүргізілген реформалардың нә-
ти жесі, Мемлекет басшысының 
табандылығы мен саяси еркінің 
арқасында елімізді  әлемдегі 
бәсекелестік қабілеті жоғары 50 елдің 
қатарына енгізді. 
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1.2. 2050-стратегиясы сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы саясаттың 
идеологиялық негізі ретінде

ХХІ ғасырдың жаһандық сын 
қатерлері, тез саяси өзгермелі, 
экономикалық және әлеуметтік 
жағдайлар сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы саясатта жаңа тәсілдерді са-
палы қалыптастырудың қажеттілігін 
көрсетті.

Бұл ретте, сыбайлас жемқор-
лықтың кез келген нысаны 

мен көріністеріне қарсы ымы-
расыз іс-қимылды көздейтін 
«Қазақстан-2050» Стратегиясы қа-
был данды.

Сонымен бірге, жемқорлыққа 
қарсы заңнаманы жетілдіру мәсе-
лелеріне ерекше басымдық берілді 
және оның тұжырымдамалық негізі 
Елдің 2025 жылға дейінгі сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы жаңа стратеги-
ясына енгізілді.

Жоғарыда аталған стратегияның 
негізгі міндеттері ретінде мыналар 
айқындалды:

- мемлекеттік қызмет саласында 
сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-
қимыл;

- қоғамдық бақылау институтын 
енгізу;

- квазимемлекеттік және жеке 

секторларда сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы іс-қимыл;

- соттарда және құқық қорғау  ор-
гандарында сыбайлас жемқорлықты 
ескерту;

- сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
мәдениетті қалыптастыру;

- халықаралық ынтымақтастықты 
дамыту. 

ҚАЗАҚСТАННЫҢ СЫБАЙЛАС ЖЕМҚОРЛЫҚҚА ҚАРСЫ САЯСАТЫ

ОНЫҢ ҰТЫМДЫ ҮЙЛЕСУІНЕ НЕГІЗДЕЛЕДІ

ПРОФИЛАКТИКА 
ЖӘНЕ АЛДЫН АЛУ

СЫБАЙЛАС 
ЖЕМҚОРЛЫҚҚА ҚАРСЫ 

ТӘРБИЕ ЖӘНЕ 
БІЛІМ БЕРУ

ЖАЗАЛАУ 
ШАРАЛАРЫ
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Сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
іс-қимыл жөніндегі уәкілетті 
орган аталған стратегияны 
үйлестіруші болып белгіленді. 
Барлық мемлекеттік органдар мен 
өзге де субъектілер, өз кезегінде, 
оны жүзеге асыруға қатысады. 

Оның орындалуын бақылауды 
үкіметтік емес ұйымдардың 
өкілдерінен құралған арнайы 
мониторингтік топ жүзеге асыра-
ды. Бұл топ талдау қорытынды-
лары бойынша стратегияның 
орындалуын қанағаттанарлық деп 
бағалады.

Жалпы алғанда, өткен 
жылы стратегияны жүзеге 
 асыру шеңберінде 42 іс-шара 
жоспарланған болатын. Бұл про-
цесте мемлекеттік органдардың 
қызметіне ашықтық пен айқын-
дық қағидаттарының енгізілуі 
үлкен маңызға ие болды. 

«Ақпаратқа қол жеткізу тура-
лы» және «Қоғамдық кеңестер 
туралы» Заңдардың қабылдануы 
нәтижесінде бұл тапсырма орын-
далды. Бүгінгі таңда Қазақстанда 
225 қоғамдық кеңес құрылды, 
олардың құрамында шама-
мен 3800 адам бар. Қоғамдық 

кеңестер құрылған сәттен бастап 
нормативтік құқықтық актілерді 
сараптамауға белсене қатысуда. 
Сонымен қатар жұртшылық үшін 
құқықтық статистиканың қол 
жетімділігі артты. 

Сыбайлас жемқорлыққа қар-
сы стратегияны жүзеге асыру 
шеңберінде сот жүйесінде сыбай-
лас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл 
бойынша жоспарлы жұмыстар іске 
асырылуда.

Мәселен, кандидаттарға 
қойы    латын біліктілік талапта-
ры заңнамалық тұрғыда  жоға-
рылатылды және судьяларды 
іріктеу тетіктері жетілдірілді.

Атап айтқанда, еңбек өтілінің 
болуы туралы талап күшейтіліп, 
судьяларға кандидаттардың поли-
графтан өтуі міндеттелді.

Бұдан өзге, тағылымдама ин-
ституты және кепілгерліктің 
объективтілігіне жауапкершілікті 
бекіте отырып, кандидаттарға 
қатысты жоғары тұрған соттар 
судьяларының кепілгерлік инсти-
туты енгізілді.

Судьялардың кадрлық құрамын 
қалыптастыруда басты рөл 
 тәу елсіз сарапшылардан құралған 

СТРАТЕГИЯНЫ ЖҮЗЕГЕ АСЫРУДЫҢ МАҚСАТТЫ ИНДИКАТОРЛАРЫ

Қоғамның 
мемлекеттік 

билік 
институттарына 

деген сенімі
1

2
3

4

Халықаралық 
қауымдастықта 

еліміздің беделін 
арттыру Жұртшылықтың 

құқықтық 
мәдениет 
деңгейі

Мемлекеттік 
қызметтердің 

сапасы
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Жоғарғы Сот Кеңесіне беріледі.
Сыбайлас жемқорлыққа қарсы 

саясаттың дамуына «100 нақты 
қадам» Ұлт жоспары қосымша 
серпін берді. Оны орындау ба-
рысында 60 заң қабылданды, 
негізінен олардың ережелері сы-
байлас жемқорлық көріністерінің 
алдын алуға бағытталған.

Бұл ретте, «Сыбайлас жемқор-
лыққа қарсы іс-қимыл туралы», 
«Қазақстан Республикасының 
мемлекеттік қызметі туралы», 
«Мемлекеттік сатып алу тура-
лы», «Ақпараттандыру туралы» 
Заңдарды атап өтуге болады.

Сарапшылардың пікірінше, 
өкілеттігін асыра пайдалану 
көбіне мемлекеттік сатып алу са-
ласында көптеп кездеседі. Жаңа 
заңның қабылдануы нәтижесінде, 
конкурсқа қатысу тәртібі 
 же ңілдетілді, кезеңдердің саны 
екеу ден біреуге азайды, сыбайлас 
жемқорлық тәуекелдеріне әкеп 
соғатын бір көзден сатып алуды 

өткізу мүмкіндігі шектелді. 
Жаңа сыбайлас жемқорлыққа 

қарсы саясаттың құқықтық не-
гізін айқындайтын негізгі акт 
«Сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
іс-қимыл туралы» Қазақстан 
Республикасының Заңы болып та-
былды. Онда алғаш рет сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы мониторинг, 
тәуекелдерін талдау, мәдениетті 
қалыптастыру секілді алдын алу 
институттары көрініс тапты.

Жоғарыда аталған Заңда сы-
байлас жемқорлыққа қарсы іс-
қимыл субъектілеріне ерекше мән 
беріліп, олардың құзырет шеңбері 
кеңейтілді.

Сонымен бірге жеке тұлға-
лардың, қоғамдық бірлестіктердің 
және сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы іс-қимыл саласындағы 
өзге де заңды тұлғалардың 
өкілеттіктері бекітіліп, бұл өз 
кезегінде аталған іс-шараға жап-
пай қатысуды қамтамасыз етті. 
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ЖҰРТШЫЛЫҚТЫҢ СЫБАЙЛАС ЖЕМҚОРЛЫҚҚА ҚАРСЫ ІС-ҚИМЫЛҒА ҚАТЫСУЫ

өздеріне мәлім болған 
сыбайлас жемқорлық құқық 
бұзушылық жасау фактілері 
туралы ҚР заңнамасында 
белгіленген тәртіппен 
хабарлайды

1

5

3

7

2

6

4
Мемлекеттік органдардан 
сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы іс-қимыл жөніндегі 
қызмет туралы ақпаратты ҚР 
заңнамасында белгіленген 
тәртіппен сұратады және алады

Сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы іс-қимылдық басқа 
да субъектілерімен және 
сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы іс-қимыл жөніндегі 
уәкілетті органмен өзара іс-
қимылды жүзеге асырады

Сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы мәдениетті 
қалыптастыруға қатысады

Сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы іс-қимыл мәселелері 

бойынша заңнама мен 
құқық қолдану практикасын 

жетілдіру жөнінде 
ұсыныстар енгізеді

ЖЕКЕ ТҰЛҒАЛАР, 
ҚОҒАМДЫҚ 

БІРЛЕСТІКТЕР ЖӘНЕ 
ӨЗГЕ ДЕ ЗАҢДЫ 

ТҰЛҒАЛАР

Бұқаралық ақпарат 
құралдарында түсіндіру 

жұмыстарын жүргізеді және 
сыбайлас жемқорлыққа 

қарсы іс-қимыл мәселелері 
бойынша әлеуметтік 
маңызды іс-шаралар 

ұйымдастырады

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
іс-қимыл мәселелері бойынша 

зерттеулер, оның ішінде 
ғылыми және әлеуметтік 

зерттеулер жүргізеді

«100 нақты қадам» Ұлт жоспа-
рын жүзеге асыру шеңберінде 
меритократия қағидасының 
үстемдігін, мансаптық моделіне 
өтуді қамтамасыз ететін және 
нәтижелері бойынша еңбекақы 
төлеуді бекітетін «Қазақстан 
Республикасының мемлекеттік 
қызметі туралы» жаңа Заңы 
қабылданды.

Бұдан былай, мемлекеттік 
қызметке кіру төменгі лауазым-
дардан басталады және ол өз 
кезегінде мемлекеттік қызмет 
жүйесінде тамыр-таныстық, не-
потизм (ағайыншылдық) пен 
қамқоршылық жасау жағдайларын 
барынша болдырмауға мүмкіндік 
береді.
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МЕМЛЕКЕТТІК ҚЫЗМЕТТІ ЖАҢҒЫРТУ

ӘҢГІМЕЛЕСУ

ЖЕКЕ ҚАСИЕТТЕРІН 
АВТОМАТТАНДЫРЫЛҒАН 
ТҮРДЕ БАҒАЛАУ

ЗАҢДЫ БІЛУГЕ 
АРНАЛҒАН ТЕСТІЛЕУ

Мемлекеттік қызметшілерге 
сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
шектеулерді және әдеп нор-
маларын сақтау, оның ішінде 
лауазымдық  міндеттерін 
атқаруына байланысты сыйлық 
алуға тыйым салу бойынша 
міндеттер жүктелді.

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
іс-қимылдың тағы бір маңызды 
тетігі «Қоғамдық кеңестер ту-
ралы» Заңда нормативтік түрде 
бекітілген қоғамдық бақылау ин-
ституты болды.

Енді халықтың шешімдер 
қабылдау процесіне қатысуы 
мемлекеттік органдардың 
ашықтығы мен есептілігін 

жоғарылатуға ықпал етеді. Бұл 
қоғамдық тыңдаулар, мониторинг 
және сараптама жүргізу арқылы 
қамтамасыз етіледі. 

Сонымен қатар мемлекеттік 
сатып алу мен ақпараттандыру 
салаларындағы қатынастарды 
реттейтін бірқатар заңдардың 
қабылдануы, сондай-ақ жап-
пай декларациялаудың енгізілуі 
сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
шаралардың тиімділігін арттыруға 
оң әсер етті. 

Осылайша, «Қазақстан-2050» 
Стратегиясы алдағы уақытта 
елімізде сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы жүргізілетін іс-шаралардың 
маңызды бағыттарын айқындады. 

3 САТЫЛЫ ІРІКТЕУМЕН 
КОНКУРСТЫҚ НЕГІЗДЕГІ МАНСАПТЫҚ ҮЛГІ

• 2017 ЖЫЛЫ ҚҰҚЫҚ ҚОРҒАУ ОРГАНДАРЫНЫҢ КАНДИДАТТАРЫ ЖӘНЕ  
ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРІ АГЕНТТІКТЕ ТЕСТТЕН ЖӘНЕ ЖЕКЕ ҚАСИЕТТЕРІН  БАҒАЛАУДАН 
ӨТЕДІ
• 2018 ЖЫЛЫ МЕМЛЕКЕТТІК ҚЫЗМЕТТЕ ФАКТОРЛЫҚ-БАЛЛДЫҚ ШКАЛАНЫ 
ТОЛЫҚҚАНДЫ ЕНГІЗУ

20-40% 
МЕМЛЕКЕТТІК 

ҚЫЗМЕТШІЛЕРДІҢ 
ЖАЛАҚЫСЫ

2 ЕСЕ 
АУЫСУ

25 ЕСЕ
КОМАНДАМЕН 

ОРЫН АУЫСТЫРУ
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1.3. Сыбайлас жемқорлықты 
төмендету әлеуметтік-экономи-
калық даму факторы ретінде

Бүгінгі күні сарапшы-
лар қауымдастығы сыбай-
лас жемқорлық  әлеуметтік-
экономикалық дамуға ықпал 
етеді деген бірыңғай көзқарасты 
қолдайды.

Халықаралық тәжірибе көр-
сеткендей, дамыған сыбай-
лас жемқорлыққа қарсы іс-
қимыл экономикалық өсуді 
қамтамасыз етудің, инновация-
лық әлеуетті қалыптастырудың, 
 инвес ти ция лық тартымдылықты 
 арт тыру дың, бәсекелестікті дамы-
тудың және «көлеңкелі» эконо-
миканы қысқартудың негізгі 
факторларының бірі болып табыла-
ды.

Бұл Оңтүстік Шығыс Азия және 
Скандинавия түбегі елдерінің 
тәжірибесімен дәлелденген. Онда 
сыбайлас жемқорлық минималды, 
ал өмір сапасы – әлемдегі ең жоғары 
деңгейде.  

Халықаралық валюта қорының 
деректері бойынша, сыбай-
лас жемқорлықтың салдарынан 
әлемдік ЖІӨ жыл сайын шамамен 
2%-ды жоғалтады, бұл 1,5-2 трил-
лион АҚШ долларына парапар1.

Егер Қазақстан мысалында осын-
дай есептеулер жүргізсек, онда жыл 
сайынғы әлеуетті шығындар 3,8 
млрд АҚШ долларын құрайды. 

Есептеулер кезінде ЖІӨ 
көрсеткіштерін және 2015 жылға 
доллардың теңгеге шаққандағы 
орташа жылдық бағамын қолдана 
отырып, экстраполяция әдісі 
қолданылды. 

1 https://ria.ru/economy/20160511/1431548242.html

ЖЫЛДЫҚ ЫҚТИМАЛ ШЫҒЫНДАР

= $3 800 000 000

ХВҚ бағалары бойынша, мемлекеттік сектордағы сыбайлас   
жемқорлық жыл сайын әлемдік экономикадан пара түрінде         

әлемдік ЖІӨ 2% шығарады = 

$1 500 000 000 000 - $2 000 000 000 000

немесе немесе150 
мектеп 

300 
бала 

бақша 
1500 км 

жолдардың 
күрделі жөндеу 

жұмыстары 
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2 Динамика Қазақстан Республикасының ұлттық валютасында келтірілген 

Сондықтан кез келген мем-
лекеттің негізгі мақсаты халықтың 
әл-ауқатын жақсарту мен сақтау 
үшін жағдай жасау болып табылады. 

Сарапшылардың бағалауынша, 
жемқорлықтың 1%-ға азаюы ЖІӨ-
нің 1-1,5%-ға артуына ықпал етеді, 
ал ЖТИ-дің (жемқорлықты түйсіну 
индексі) 2,4 баллға жақсаруы ЖІӨ-
нің жыл сайынғы өсімін 0,5%-ға 
арттыруға себеп болады.

Осыған байланысты, қазақ-
стандықтардың соңғы 5 жылдағы 
әл-ауқаты деңгейінің көрсеткіштер 
динамикасы зерттеліп, халықтың 

жан басына шаққандағы ЖІӨ өсімі 
37%-ға, төменгі күнкөріс деңгейінің 
22%-ға, жан басына шаққандағы 
орташа табыстың 46%-ға артқанын 
көрсетті. Бүгінгі таңда бүкіл әлем 
сыбайлас жемқорлықтың халықтың 
әл-ауқаты деңгейіне тигізетін 
ықпалын бағалау кезінде сыбайлас 
жемқорлықты қабылдаудың Джини 
және Индекс коэффиценттерінің 
көрсеткіштерін негізге алады.

Соңғы жылдары аталған есеп-
тердегі Қазақстанның орны өзге-
ріссіз қалып отыр деуге болады.

СЫБАЙЛАС ЖЕМҚОРЛЫҚ ЖӘНЕ АЗАМАТТАРДЫҢ ӘЛ-АУҚАТЫ

1-кесте

Көрсеткіштер 2011 2012 2013 2014 2015

Халықтың жан басына 
шаққандағы ЖІӨ, 
млн теңге

1,7 1,85 2,11 2,29 2,33

Ең төменгі күнкөріс 
мөлшері, теңге

16 072 16 815 17 789 19 068 19 647

Халықтың жан басына 
шаққандағы орташа кірісі, 
теңге

45 918 51 860 56 453 62 271 67 321

Джини коэфиценті 0,290 0,284 0,276 0,278 0,278

ЖТИ _ 28 26 29 28

Алайда, инфляцияны еске-
ре отырып, азаматтардың нақты 
кірістерінің шамалы өскені туралы 
тұжырым жасауға болады.

Сондықтан Мемлекет бас-
шысы «Қазақстанның үшінші 
жаңғыртылуы: жаһандық бәсекеге 
қабілеттілік» атты Жолдауында ин-
фляция деңгейін кезең-кезеңімен 

3-4%-ға төмендету міндетін белгілеп 
берді.

Сонымен бірге, 2016 жылы 
Қазақстанда инфляция деңгейі 
0,5%-ға төмендетілді. Бұл ретте, 
ол тауарларға және қызметтерге 
тұтынушылық бағаларының 
индексі негізінде есептелінеді, бұл 
сарапшылардың бағалауы бойын-



18

ша елдегі сыбайлас жемқорлық 
көріністерімен қоса алғанда тауар-
лар мен қызметтер құнының 5-15%-
ға өсуіне алып келеді.

Осыған байланысты, макро-
экономикалық жоспарлау кезінде 
көбірек объективтілікті қамтамасыз 
ету үшін сыбайлас жемқорлықтың 
құрамдас бөліктерінің инфляциялық 
процестерге тигізетін әсеріне талдау 
жүргізген жөн. 

Сыбайлас жемқорлықтан еркіндік 
елдің бәсекеге қабілеттілігіне ықпал 
ететін элементтердің бірі болып та-
былады. 

Мәселен, 2016-2017 жылдардың 
нәтижесі бойынша Қазақстан 
бәсекеге қабілеттіліктің Жаһандық 
индексінде 42 орыннан 53 орынға 
жылжыды. Төмендеу көбіне 
жаһандық дағдарыстық құбылыстар 
негізінде макроэкономикалық жағ-
дайдың нашарлауына байланысты 
болды. 

Бұған қоса, жоспарлы жұмыстың, 
оның ішінде сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы іс-қимылдың нәтижесінде 
«Бейресми төлемдер және паралар» 
көрсеткіші бойынша Қазақстанның 
соңғы 2 жылдағы рейтингі 19-орынға 
жақсарды.  

Жалпы алғанда, ұлттық эконо-
миканың бәсекеге қабілеттілігінің 
артуы шетелдік инвестициялар-
ды тартумен байланысты, бұл 
Үшінші жаңғыртудың негізгі 
басымдықтарының бірі саналады.

Әдетте, инвесторлар қаражат салу 
туралы шешім қабылдау кезінде 
жемқорлық тәуекелдерін ескереді.

Бүгінгі таңда Қазақстан бизнесті 
жүргізу жеңілдігі үшін жағдай жа-
сауда және соңғы 3 жылда Doing 
Business рейтингінде 18-орынға 

көтеріліп, қарқынды ұмтылыс жа-
сады. Бұл бизнесті жүргізу үшін 
қарапайым және ашық жағдай жаса-
умен негізделіп, дамыған елдердің 
тәжірибесіне сәйкес келеді. 

Алайда, бизнес-ортаның ай-
тарлықтай жақсаруы әлемдегі 
қалыптасқан экономикалық жағ-
дай лардың себебінен тікелей ше-
телдік инвестициялардың азаюы-
нан құтылуға мүмкіндік бермеді, 
инвесторлар консервативті страте-
гиялардан сақтанады.

Тағы бір маңызды бағыттардың 
бірі, инновациялық ортаны 
қалыптастыру болып табылады. 
Қазіргі кезде аталған саладағы 
әлемдік лидерлер АҚШ, Жапония, 
Оңтүстік Корея және Израиль болып 
табылады, оларда ЖІӨ-нің жалпы 
көлеміндегі ҒЗТКЖ шығындарының 
үлесі 3%-ды құрайды.

Қазақстанда бұл көрсеткіш 
0,2% ау мағында құбылады, жал-
пы  ал ған да соңғы 3 жылда ҒЗТКЖ 
саласындағы ұйымдар мен қыз-
меткерлердің саны 14%-ға және 
сәйкесінше 4%-ға өсуі байқалуда. 

Дегенмен, бұл талантты жас 
мамандардың технологиясы жоғары 
елдерге кетуін тоқтата алмауда.

Shapes Survey Бүкіләлемдік эко  но-
микалық форумының жыл сайынғы 
зерттеуінің нәти желері бойынша, 
сұралған  жас қазақстандықтардың 
80%-ы жемқорлық мәселесін аса 
өзекті деп атап көрсеткен, бұл 
аталған құбылыстың белгілі бір 
мөлшерде бар екенін көрсетеді. 

Сонымен қатар, Үшінші жаңғырту 
елдің цифрлық экономика стандар-
тына көшуін айқындады, оның ажы-
рамас бөлігі болып инновацияның 
дамуына жағдай жасау саналады. 
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ҚАЗАҚСТАННЫҢ ИННОВАЦИЯЛЫҚ ДАМУЫ КӨРСЕТКІШТЕРІНІҢ ДИНАМИКАСЫ 

2-кесте

Жылдар ҒЗТКЖ жүзеге асыратын 
ұйымдар саны 

ҒЗТКЖ-да  жұмыс істейтін 
қызметкерлер саны 

2013 341 23 712

2014 392 25 793

2015 390 24 735

Халықаралық тәжірибе көр-
се ткендей, бәсекелестікті жүй-
елі дамытуды мемлекеттік 
институттардың жоғары тиімділігі 
жағдайында ғана қамтамасыз ету-
ге болады.

Осыған байланысты, бұл кезеңде 
көбіне шағын және орта бизнес са-
ласында ауқымды қайта реттеуді 
жүргізу маңызды болып табылады. 

Реттеушілік әсерді талдау рә-
сімдерін заңнамалық регламент-
теуге қарамастан, Қазақстанда 
аталған институт жұмыс істемейді.

Сонымен бірге ЭЫДҰ елдерінде 
оның әсерін бағалау нормативтік 
құқықтық актілерді дайындау 
және қабылдау кезіндегі маңызды 
рәсімдердің бірі болып табыла-
ды, осылайша бизнес мүдделерін 
қорғаудың маңызды құралы және 
сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
тиімді шара саналады. 

Мысалы, Канадада және Австра-
лияда жаңа норма қабылданған 
жағдайда қолданыстағы реттеуші 
норманың біреуін міндетті түрде 
жоюды көздейтін «one in – one 
out» қағидасы енгізілген, ал бұл 

жағдайда Ұлыбританияда екі нор-
ма жойылады.

Осындай қағидатты Қазақстанда 
да заңнамалық тұрғыда енгізу 
ұсынылады.

Сыбайлас жемқорлықты 
 тө мен дету мен бәсекелестікті 
арттыру дың тиімді құралы 
 ква зимемлекеттік секторды же-
кешелендіру болып табылады.

Қазақстан Республикасы Қар-
жы министрлігінің бағалауынша, 
ЖІӨ-дегі мемлекеттің үлесі ша-
мамен 40%-ды құрайды. Соны-
мен бірге 2015 жылы мемлекеттің 
кәсіпкерлік қызметке арала-
суын шектейтін, «Сары парақтар 
ережесі» деп аталатын қағидасын 
бекіткен заң қабылданды. 

Бірақ оның рөлі экономикада 
анықтаушы болып қалады.

Осыған байланысты, тарифті 
қалыптастыру рәсімінің жабық-
тығы айтарлықтай сыбайлас 
жемқорлық тәуекелдерін туды-
рады, сондықтан табиғи монопо-
лиялар мен нарықты реттейтін са-
лаларды реформалау қажет. 

Сондай-ақ сыбайлас жемқорлық 

Бұл жоғары технологиялық са-
лаларда, оның ішінде «Болашақ» 
бағдарламасы бойынша кадрлар 

даярлауды кеңейту қажеттілігін 
көздейді.
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және көлеңкелі экономика тұрақты 
байланысқа ие.

Олардың деңгейін төмендету 
бойынша тиімді шаралардың бірі 
– қолма-қол айналымды заңды 
түрде шектеу. Бұған дәлел ретінде 
аталған институтты енгізген ел-
дерде бақыланбайтын экономика 
үлесінің төмен деңгейі байқалады.

Банктік қаржылық құралдардың, 
ақшасыз технологиялардың 
қар   қынды өсуі мен электрон-
ды төлемдер жүйесінің дамуын 
ескере отырып,  ЭЫДҰ елдерінде 
қолма-қол ақшалар өз маңызын 
жоғалтуда. 

Ұсынылып отырған баста-
ма Мемлекет басшысының 
 Жол дауының тұжырымдамалық 
ба ғы ты на жауап береді және эко-
номиканы цифрлауға қатысты ере-
желермен түсіндіріледі.

Сонымен қатар алдағы уақыт-
тағы жұмыстардың маңызды ба-
ғыты ұлттық экономиканы деоф-
шорлау болуы тиіс.

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
іс-қимыл елдің әлеуметтік-
экономикалық дамуының ката-
лизаторы болатын жүйелік және 
кешенді іс-шаралар негізінде 
жүзеге асырылуы керек.
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2.1. 2016 жыл бойынша Транс-
паренси Интернешнл сыбай-
лас жемқорлықты қабылдау 
индексіне қысқаша шолу

Бүгінгі таңға 176 мемлекеттің 
Сыбайлас жемқорлықты қабылдау 
индексінің орташа баллы (СЖТИ) 43-
ті құрады.

Сарапшылардың бағалауы бойын-
ша, негізінен Солтүстік Америка мен 
Батыс Еуропаны қамтитын жоғарғы 
рейтингтегі елдерге тән қасиет 
баспасөздің мейлінше бостандығы, 
сайлаулардың ашықтығы, мем-
лекеттік қызметшілердің адал-
дығының стандарттары, тәуелсіз сот 
жүйесі және мемлекеттік шығындар 
туралы ақпараттарға қолжетімділік 
болып табылады.  

Ал, рейтингісі жоғары емес мем-
лекеттер үшін сыбайласқан полиция 
мен сот жүйесі саналады.

Әдетте, мұндай елдерде тұр-
мыстық сыбайлас жемқорлық кең 
таралған, ал сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы заңнама декларативті қасиетке 
ие және ол азаматтарды парақорлық 
пен бопсалаушылық көріністерінен 
қорғамайды.

Сонымен қатар, Трансперенси 
Интернешнл сарапшылары көр-
сеткендей,  Азия-Тынық мұхиты ай-
ма ғындағы және Таяу Шығыстағы 
сая си тұрақсыздық, ішкі қақтығыс-
тар, мемлекеттік органдардың тиісті 
деңгейде ашық болмауы, сондай-ақ 
күшті азаматтық қоғамның болмауы 
сыбайлас жемқорлық жағдайының 
нашарлауына алып келеді. 

Аталған контекстте тәуелсіз 
және сатылмайтын сот билігін, сөз 
бостандығы мен мемлекеттік сатып 
алулар жүйесінің ашықтығын қорғау 
қажеттілігі көрсетіледі. 

2-ТАРАУ
СЫБАЙЛАС ЖЕМҚОРЛЫҚТЫҢ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ЖӘНЕ ҰЛТТЫҚ 
ДЕҢГЕЙЛЕРДЕ ТАРАЛУЫНЫҢ ЖАЙ-КҮЙІ МЕН ҮРДІСІ



22

ҚАЗАҚСТАННЫҢ КЕЙБІР ХАЛЫҚАРАЛЫҚ РЕЙТИНГТЕРДЕГІ ОРНЫ 

3-кесте

2.2 Қазақстан халықаралық рей-
тингтерде: үрдістер мен  келешегі.

Бүгінгі таңда Қазақстан сыбайлас 
жемқорлық деңгейін тікелей және 

қосалқы түрде көрсететін беделді 
халықаралық ұйымдар рейтинг-
теріне қосылған.  

1. Дүниежүзілік 
экономикалық форумының 

Жаһандық бәсекеге қабілеттілік 
индексінің Бейресми төлемдері 

мен паралары  (ДЭФ ЖБИ)
Зерттеліп отырған елдердегі 

сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
климат деңгейін анықтайтын 
индикаторлар бойынша Қазақ-
станда айтарлықтай өсім байқа-
лады.  

Осылайша, «Бейресми төлемдер 
мен паралар» көрсеткіші екі жыл 
ішінде 19 позицияға жақсарды.

(2016 ж. – 61 орын, 2015 ж. – 64 
орын, 2014 ж. – 80 орын).

Осыған ұқсас жағдай «Мем-
лекеттік қаражаттарды заң сыз 
пайдалану» көрсеткіші бойынша 
9 позицияға және «Қабылданып 
жатқан шешімдердің ашықтығы» 
1 позицияға жақсарған. 

ЖБИ шеңберінде бизнесті жүр-
гізуге қатысты сұрау жүргізілген.

Кәсіпкерлердің пікірінше, 
бірден-бір үлкен бөгет инфляция 
деңгейінің жоғары болуы (16,6%), 
салықтық мөлшерлемелер (13%) 
және сыбайлас жемқорлық (12,8%).

Рейтинг, ұйым Рейтинг/Қазахстанның 
баллы 

Елдердің 
жалпы саны

ДҮНИЕЖҮЗІЛІК ЭКОНОМИКАЛЫҚ 
ФОРУМНЫҢ ЖАҺАНДЫҚ БӘСЕКЕГЕ 
ҚАБІЛЕТТІЛІК ИНДЕКСІНІҢ БЕЙРЕСМИ 
ТӨЛЕМДЕРІ МЕН ПАРАЛАРЫ  

2016 ж. 61 орын
 (2015 ж. 64 орын)

138

«Бизнес жүргізудің жеңілдігі рейтингі», 
Дүниежүзілік банк

2016 ж. 35 орын
 (2015 ж. 41 орын)

190

«Электронды үкіметті дамыту индексі», 
Біріккен Ұлттар Ұйымы 

2014 ж. 28 орын
(2012 ж. 38 орын)

193

«Сыбайлас жемқорлықты түйсіну индексі», 
Транспаренси Интернэшнл

2016 ж. 29 балл
(2015 ж. 28 балл)

176

«Мемлекеттік басқару сапасы 
индикторлары», Дүниежүзілік банк

2015 ж. 24,5 балл 
(2013 ж. 19,4 балл)

212

«Өтпелі кезеңдегі елдер», Фридом Хаус 2016 ж. 6,50 балл
(2015 ж. 6,50 балл)

29
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ЖБИ СЫБАЙЛАС ЖЕМҚОРЛЫҚ ИНДИКАТОРЛАРЫ

Сарапшылардың айтуын-
ша, Қазақстанның ЖБИ көрсет-
кіштерін одан әрі жақсарту 
үшін квазимемлекеттік және 
жеке секторлардағы сыбай-
лас жемқорлыққа қарсы іс-
қимылға және бизнес үрдістердің 
ашықтығына ерекше назар аудару 
қажет.

2. Дүниежүзілік банктің 
бизнес жүргізудегі жеңілдік 

рейтингісі
Аталған сараптау-талдау зерт-

теуі бизнес жүргізуге ыңғайлы 
жағдайлар жасау деңгейі бойынша 
әлем елдерінің рейтингін 

анықтайды және оның негізінде 
келесі 10 көрсеткіш жасалынады:

• кәсіпорындарды тіркеудің 
оңайлылығы; 

• құрылыс жүргізуге келісім 
алу;

• электр жүйесіне қосылу;
• несиелерді алу;
• миноритарлық инвестор-

лардың құқығын қорғау;
• салық салу;
• халықаралық сауда;
• келісімшартты орындауды 

қамтамасыз ету;
• кәсіпорындардың төлем 

қабілетсіздігін шешу.

ЖБИ сыбайлас жемқорлық индикаторлары 2016 2015 Өзгеріс

Бейресми төлемдер мен паралар 61 64 +3

Қабылданып жатқан шешімдердің ашықтығы 29 30 +1

Мемлекеттік қаражаттарды заңсыз пайдалану 41 50 +9

ДҮНИЕЖҮЗІЛІК БАНКТЫҢ БИЗНЕС ЖҮРГІЗУДЕГІ РЕЙТИНГ ЖЕҢІЛДІГІ

ЖАҢА ЗЕЛАНДИЯ 

1
2

7
8

3

6

4

5

ГОНКОНГ

ОҢТҮСТІК КОРЕЯ 

ҰЛЫБРИТАНИЯ
AҚШ
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Көптеген мемлекеттер үшін 
рейтинг бір қала бойынша есеп-
телінеді, Қазақстанда ол – Алматы 
қаласы болып табылады.

Рейтингке қатысудың тарихын-
да Қазақстан 2016 жылы ең жоғары 
нәтижеге  қол жеткізіп, 35 орынға 
тұрақтады.      

«Құрылысқа рұқсат алу» (+56 
тармақ), «Энергиямен жабдықтау 
жүйесіне қосылу» (+27), «Мино-
ритарлық инвесторларды қорғау» 
(+22) секілді көрсеткіштер бойын-
ша елеулі ілгерілеу тіркелді. 

Дүниежүзілік банк рәсімдер 
саны, мерзімдері мен қаржылық 
шығындарды қысқарту бойын-
ша реформаларды оң қабылдады, 
бұл бизнеске түсетін салмақты 
біршама азайтады.          

Рейтингтің көрсеткіштерін 
одан әрі жақсарту мақсатында са-
рапшылар  халықтың реформалар 
жөнінде хабардар болуын артты-
руды ұсынады.  

3. Транспаренси Интер-
нешнл сыбайлас жемқорлықты 

қабылдау индексі 
Қазақстанның сыбайлас 

жемқорлықты қабылдау индексін  
(СЖҚИ)  есептеу 9 халықаралық 
зерттеулердің мәліметтері бойынша 
жүзеге асырылды. 

2016 жылы Қазақстан 29 балл 
жинап, 2015 жылғы көрсеткішті 
жақсартты және сараланатын мем-
лекеттер тізімінде 131-ші орынды 
иеленді.   

2015 жылы еліміз 28 балл жи-
нап, рейтингтің 123-ші жолына 
орналасқан болатын. 

Бағаланатын елдер  тізіміндегі 
орынның төмендеуі зерттелетін 
мемлекеттер санының  сегіз мемле-
кетке көбеюі салдарынан орын алды  
(2015 ж. – 168 ел, 2016 ж. – 176 ел). 

Сонымен қатар,  тек балл ғана 
елдегі сыбайлас жемқорлық  
деңгейін және мемлекеттің сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы шараларының  
толық құндылығын көрсетеді.   

Сарапшылардың пікірі бой-
ынша рейтингтегі негізгі оң 
өзгерістер Ұлт жоспары мен сыбай-
лас жемқорлыққа қарсы Страте-
гияны практикалық түрде жүзеге 
асыруға негіздел ген,  олар ақпаратқа 
кең түрде қол жет кізу, мем лекеттік 
органдардың   ашық тығы  мен есеп 
берушілігін қамтамасыз ету,  сондай-
ақ  мемлекеттік қызметтер көрсету 
процесін жетілдіруден көрініс таба-
ды.       

Сонымен  бірге, сарапшылардың 
айтуынша, экономиканың 
өсу қарқынының  төмендеуі 
Қазақстанның СҚИ (ИВК)-дегі 
баллының өсуіне кері әсер етеді.       

Кәсіпкерлік қызметтің еркін да-
муын тежейтін кедергілер болған 
жағдайда, оларды жою бойынша ша-
ралар қабылдауды ұсынады.     

Сондай-ақ  азаматтардың 
мемлекеттік органдарға сенімділігін 
одан әрі арттыру, ірі ұлттық жобалар-
ды  іске асыру кезінде  ашықтықты 
қамтамасыз ету, мүдделер 
қақтығысын реттейтін құқықтық 
нормаларды және  кірістерді 
мәлімдемегені үшін жауапкершілікті  
күшейту қажет.   
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ДҮНИЕЖҮЗІЛІК БАНКТІҢ МЕМЛЕКЕТТІК БАСҚАРУ САПАСЫНЫҢ КӨРСЕТКІШТЕРІ

Халықтың пікірін 
ескеру және 
мемлекеттік 

органдардың есеп 
беруі

Сыбайлас 
жемқорлықты 

тежеу

Үкімет 
жұмысының 

тиімділігі

Заңдардың 
сапасы

Заң 
үстемдігі

Саяси 
тұрақтылық 

және зорлық-
зомбылықтың 

болмауы

4. Дүниежүзілік банктің 
мемлекеттік басқару сапасының 

көрсеткіштері 
 Мемлекеттік басқару сапа-

сы мен тиімділігін бағалау әрбір екі 
жыл сайын жүзеге асырылады және 
мынадай алты көрсеткіш бойынша 
есептеледі:

• Халықтың пікірін ескеру және 
мемлекеттік органдардың есеп беруі,

• Саяси тұрақтылық және 
зорлық-зомбылықтың болмауы, 

• Үкімет жұмысының тиімділігі, 
• Заңдардың сапасы, 
• Заң үстемдігі, 
• Сыбайлас жемқорлықты те-

жеу.
• 

5. Фридом Хаус бойынша 
өтпелі кезеңдегі елдер

Бұл зерттеу Шығыс Еуропа мен 
Орталық Азияның 29 еліндегі 
демократиялық өзгерістерді талдау-
ды қамтиды.

«Сыбайлас жемқорлық деңгейі» 
индикаторы шеңберінде мынадай 
көрсеткіштер бойынша зерделенеді:

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
күреске бағытталған бастамаларды 
жүзеге асыру; 

• Шектен тыс бюрократиялық 
талаптардың болмауы;

• Сыбайлас жемқорлықты қо-
ғамдық қабылдау; 

• Саяси қызметшілерде мүд-
делер қақтығысының болуы; 

• Сыбайлас жемқорлық фактісі 
туралы хабарлаған адамдарды 
қорғау; 

• БАҚ-та сыбайлас жемқор-
лықты жариялау.

2016 жылы Қазақстан 6,50 
балл алды, бұл алдағы уақытта 
демократияландырудың қажеттілігін 
және сыбайлас жемқорлық деңгейін 
азайту керектігін көрсетеді. 

Рейтингті жақсарту үшін 
FreedomHouse сарапшылары бюд-
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жет қаражатын пайдаланудың 
ашықтығын арттыруды және 
жазалаудың қатаң қағидасын 
мүлтіксіз сақтауды ұсынады.

6. ЭЫДҰ Сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы күрес 

жөніндегі Ыстамбұл іс-қимыл 
  жоспары 
Бүгінгі күні ЭЫДҰ сарапшылары 

Қазақстан үшін 19 ұсыным әзірледі.
ЭЫДҰ соңғы аралық есебіне сәйкес 

(2016 жылғы қыркүйектегі) олардың 
орындалуы бойынша жағымды 
өзгеріс байқалады.

Сонымен, 19 ұсынымның 5-еуі 
бойынша маңызды прогресс (2015 
ж. - 0), 9-ы бойынша прогрестің бо-
луы (2015 ж. – 7), ал 5-еуі бойынша 
прогрестің болмауы (2015 ж. - 12) 
байқалады.

ЭЫДҰ сарапшылары Ұлт жоспа-
ры шеңберінде жүзеге асырылған іс-
шараларды жоғары бағалады.

Атап айтқанда, «Сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы іс-қимыл тура-
лы», «Қазақстан Республикасының 
мемлекеттік қызметі туралы», 
«Ақпаратқа қол жетімділік туралы» 
Заңдарының, Әдеп кодексі және т.б. 
қабылдануы, сонымен қатар сыбай-

лас жемқорлыққа қарсы мониторинг 
пен сыбайлас жемқорлық қатерлерін 
талдау секілді алдын-алу тәсілдерінің 
енгізілуі.

«Қылмыстық жолмен алын-
ған кірістерді заңдастыруға (жы-
лыстатуға) және терроризмді 
қаржыландыруға қарсы іс-қимыл 
туралы» Заңның ережелерін 
халықаралық стандарттармен 
үйлестіру ЭЫДҰ сарапшыларының 
тарапынан жоғары бағаланды.

Сонымен бірге олар сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы саясатты іске 
асыру кезінде азаматтық қоғамның 
шешімдер қабылдаудағы рөлін 
күшейту, сондай-ақ әлеуметтік 
сауалнамалар мен зерттеулерді 
жүйелі түрде өткізу қажеттігін атап 
көрсетуде. 

Бұған қоса, сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы заңнаманы, 
оның ішінде пара ұсынғаны/уәде 
еткені үшін жауапкершілікті белгілеу, 
заңсыз баю, заңды тұлғалардың 
қылмыстық жауапкершілігі, сондай-
ақ мемлекеттік сатып алу тура-
лы заңнаманы квазимемлекеттік 
секторға тарату бөлігінде одан әрі 
жетілдіру қажет. 



27

2.3.  Сыбайлас жемқор-
лыққа қарсы іс-қимыл жағдайы 
(құқық бұзушылықтар серпіні) 

Қазақстандағы сыбайлас 
жемқорлық құқық бұзу шы- 
 л ықтардың 2016 жылғы статисти-
касы. Сыбайлас жемқорлықтың та-
ратылу деңгейін талдау тиімділігі 
алдын-алу шараларын әзірлеу 
кезінде маңызы жоғары. 

Бүгінгі таңда Қазақстан 
Республикасының Бас Прокурату-
расы Құқықтық статистика және 
арнайы есеп жөніндегі комитетінің 
статистикалық деректері бойынша 
сыбайлас жемқорлық қылмыстары 
үшін сотталған адамдардың саны 
910 адам, олардың ішінде орталық 
мемлекеттік органдардың қыз-
меткерлері 520, жергілікті 
атқарушы органдарының – 238, 
басқалары – 152.

2016 жылы орталық мемлекеттік 
органдарда сыбайлас жемқорлық 
қылмыстарды жасағаны үшін 520 
тұлға сотталды, олардың көпшілігі 
ішкі істер – 309 және қаржы - 58 
министрліктерінің қызметкерлері.

ІІМ құрылымдық бөлім-
шелерінің кескінінде соттал-
ғандардың басым бөлігі әкімшілік 
полиция және қылмыстық–атқару 
жүйесінің қызметкерлеріне келеді. 

Өңірлік аспектіде Астана 
қаласы, Қарағанды және Жамбыл 
облыстарының қызметкерлері 
көш бастап тұр. 

Осы кезде сыбайлас жемқорлық 
тарауының ең төмен деңгейі 
Қызылорда, Маңғыстау және Пав-
лодар облыстарының ішкі істер 
органдарында байқалды.

Агенттікпен жүргізілген сыбай-
лас жемқорлыққа қарсы монито-
ринг ІІБ қылмыстар көбінесе келесі 
жағдайларда жүргізілетіндігін 
көрсетті:

1) жол-патрульдік полиция 
инспекторларымен – жол жүру 
ережелерін бұзған тұлғаларды 
әкімшілік жауапкершілікке 
тартпағаны үшін пара алу;

2) тергеу және жедел 
қызметкерлермен – қылмыстық 
жауапкершілікке тартпағаны үшін 
заңсыз сыйақыларды алу;

3) учаскелік инспектор-
лармен, жедел уәкілдермен, 
жол-патрульдік полиция 
қызметкерлерімен – құқыққа 
қарсы қызметті жүзеге асыратын 
тұлғаларға жақтаушылық;

4) пенитенциарлық жүйеде 
– шартты-мерзіміне дейін 
босауға көмек көрсету және 
сотталғандардың қамалу 
жағдайларын «жеңілдету».

Қаржы Министрлігіне қатысты 
айтатын болсақ, онда соңғы екі 
жыл бойы сыбайлас жемқорлық 
деңгейі мүлдем өзгермеген. 

Көбінесе қылмыстық жауап-
кершілікке мемлекеттік кіріс 
органдарының қызметкерлері 
тартылды. 

Өңірлер кескінінде Оңтүстік-
Қазақстан, Атырау облыстарының, 
сонымен қатар Астана және Алма-
ты қалаларының қызметкерлері 
сотталды. (диаграмма 3).

Қылмыстық-тергеу тәжірибесі 
көрсеткендей, негізінен заңсыз 
әрекеттер салық, кеден төлемдерін 
төлеуден жалтартуға ықпал ету-
мен, қасақана банкроттықты 
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ұйымдастыру және көлеңкелі 
экономика субъектілеріне қам-
қорлықпен байланысты болып 
отыр.

Жергілікті атқарушы орган-
дарының сыбайлас жемқорлық 
деңгейі

Жергілікті атқарушы орган-
дарында мәдениет, денсаулық 
сақтау, әлеуметтік қорғау, қаржы, 
кәсіпкерлік салаларында сыбайлас 
жемқорлық әрекеттерінің таралу 
деңгейін төмендетуге мүмкіндік 
болды. 

Көбінесе жағымды өзгерістер 
әлеуметтік қорғау, ТКШ және 
кәсіпкерлік басқармаларында 
бай қалды. 

Жалпы 2016 жылы сыбай-
лас жемқорлық қылмыстарды 
жасағаны үшін 238 мемлекеттік 
қызметкер сотталды, олардың 
ішінде жартысы білім беру 
ұйымдарының (82) және 
әкім аппараттарының (50) 
қызметкерлері. Білім беру 
ұйымдарында көбіне мек-
тепке дейінгі мекемелердің 
қызметкерлері сыбайлас 
жемқорлыққа бой алдырады. 

Құқықтық статисти-
ка деректеріне сәйкес Аста-
на қаласының, Жамбыл және 
Ақмола облыстарының білім 
беру мекемелерінде сыбайлас 
жемқорлық қылмыстарының ең 
аз көлемі, ал ең көбі – Ақтөбе  (9), 
Қарағанды (7), Қызылорда (7) және 
Оңтүстік-Қазақстан (7) облыста-
рында жасалған.

Білім беру ұйымдарында көбіне 
мектепке дейінгі мекемелердің 

қызметкерлері сыбайлас жем-
қорлыққа бой алдырады. 

Құқықтық  статистика 
деректеріне сәйкес  Астана 
қаласының, Жамбыл және 
Ақмола облыстарының білім 
беру мекемелерінде сыбайлас 
жемқорлық қылмыстарының ең 
аз көлемі жасалған, ал ең көбі 
– Ақтөбе  (9), Қарағанды (7), 
Қызылорда (7) және Оңтүстік-
Қазақстан (7) облыстарында.

Қылмыстық жауапкершілікке 
тартылған әкім аппараттарының 
қызметкерлері арасында шама-
мен жартысы барлық деңгейдегі 
әкімдерге келеді (50 арасынан 21).

Құқықтық статистика деректері 
бойынша 2016 жылы Астана 
қаласының, Атырау және Ақмола 
облыстарының әкімдіктерінде 
сыбайлас жемқорлық үшін қыл-
мыстық жауапкершілікке тарту 
фактілері орын алмаған, тек Алма-
ты қаласының, Батыс-Қазақстан, 
Ақтөбе, Маңғыстау, Павлодар 
облыстарының әкімдіктерінде бір 
қызметкерден сотталды. 

Сонымен қатар сыбайлас 
жемқорлық Қостанай (8), Шығыс-
Қазақстан (7), Жамбыл (7) және 
Қарағанды облыстарының 
әкімдіктерінде орын алды. 

Толығымен, тәжірибеде көр-
сетілгендей, көптеген жағдай-
ларда сыбайлас жемқорлық 
қылмыстары пара алумен, жер 
телімдерін бөлу, субсидиялар-
ды бөлу, мем лекеттік сатып алу-
лар жүргізу кезінде бюджеттік 
қаражаттарды жымқырумен бай-
ланысты. 
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Сыбайлас жемқорлықтың 
қоғамдық қабылдауын талдау 
арқылы оның таралу ауқымын 

әлеуметтік өлшеу 
2016 жылы «Қоғамдық пікір» 

Зерттеу институты Қазақстанда 
әлеуметтік зерттеу жүргізіп, 
сыбайлас жемқорлыққа қар-
сы мәдениеттің деңгейін жә не 
жұртшылықтың сыбайлас жем-
қорлыққа төзімділігін анықтады. 

Әлеуметтік зерттеудің қор-
ытындылары 2015 жылмен 
салыстырғанда жағымды тенден-
цияны көрсетті. 

Мемлекеттің сыбайлас жем-
қорлыққа қарсы саясатына сенім 
білдіретін азаматтардың үлесі 
18%-ға жоғарылады (55,5% бастап 
73,4% дейін). 

Азаматтардың 53% сыбайлас 
жемқорлықты төмендетуге өз 
үлесін қосуға дайын, бұл өткен 
мерзімнің көрсеткішінен 9,5%-ға 
жоғары. 

Өңірлер бойынша  Павлодар, 
Қызылорда және Солтүстік-Қазақ-
стан облыстарының тұрғындары 
сыбайлас жемқорлықпен күресу 
мәселелерінде қолдау көрсетуге 
барынша дайындығын білдірді. 

Батыс Қазақстан, Қарағанды, 
Ақмола облыстары мен Алматы 
қаласының тұрғындары – төмен 
деңгейде. 

Бұл ретте респонденттер сы-
байлас жемқорлық фактілері 
туралы хабарлаған адамдарды 
заңға бағынатын (41,5%) және 
адал (30%) азаматтар ретінде 
қабылдайтындықтарын жеткізген.  

Өнірлік кескін бойынша Аты-
рау, Жамбыл, Маңғыстау облыста-
ры мен Астана қаласының тұрғын-

дары сыбайлас жемқорлықпен 
бетпе-бет келген жағдайда Сыбай-
лас жемқорлыққа қарсы қызметке 
хабарласатындықтарын атап өтті. 

Сонымен қатар, азаматтардың 
жартысынан көбі  сыбайлас 
жем қорлық фактілері  туралы 
хабарлаған тұлғаларды мате-
риалдық ынталандыру тәжіри-
бесін тиімді деп есептейді. 

Алайда, сұралған Атырау 
облысының жеке кәсіпкерлерінің 
98% осындай тұлғаларды сатқын-
дар деп есептейді.

Сол арада Қарағанды, Маң-
ғыстау, Қызылорда, Қостанай 
және Оңтүстік Қазақстан облыс-
тарының жұртшылығы сыбай-
лас жемқорлық фактілері туралы 
хабарлағаны үшін ынталандыру 
механизмдері туралы ақпараттың 
жеткіліксіз екенін атап өтті. 

Сұралғандардың 60% сыбай-
лас жемқорлықтың кез келген 
көрінісіне жол бермеу қажеттігін 
атап өтті, бұл халықты осы теріс 
құбылысқа қатысты төзімсіздіктің 
қалыптасуын куәландырады. 

Респонденттердің жартысынан 
көбі (53%) мемлекеттік қызметті 
мемлекеттік қызметтерді көрсету 
мен қоғамның қажеттіліктерін 
қанағаттандыруға бағытталған 
әрекет ретінде қабылдайды. 

Сұралғандардың төрттен бірі 
мемлекеттік органдарда сы-
байлас жемқорлық деңгейінің 
төмендегенін көрсетті.

Бұл ретте халық Жоғарғы Сотқа, 
Ұлттық Қауіпсіздік Комитетіне, 
Ұлттық банкке және Қорғаныс 
Министрлігіне үлкен сенім 
білдіреді. 
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Жергілікті деңгейде көбіне 
тілдерді дамыту, мұрағаттар 
мен құжаттама, дін істері 
бойын ша және жастар саясаты 
басқармаларына сенім артады. 

Әлеуметтік сауалнаманың 
қорытындылары ішкі істер және 
қаржы министрліктері қыз-
меткерлерінің сыбайлас жем-
қорлығы туралы құқықтық 
статистика органдарының 
мәлімет терімен сәйкес 
келетіндігін атап өту керек.

Зерттеудің мақсаттарының бірі 
халықты сыбайлас жемқорлық 
әрекеттеріне тарту деңгейін 
анықтау. Сауалнаманың қоры тын-
дысы бойынша сұралғандардың 
62% пара беру қажеттілігімен 
кездеспегенін айтқан. 

Сұралғандардың көпшілігі 
ақпараттық компаниялардың 
құралдарын тиімді деп есептейді, 
яғни, БАҚ-та арнайы бағандарды 
құру, сондай-ақ сыбайлас жем-
қорлыққа қарсы тақырыпта бан-
нерлер шығару және орналасты-
ру. Респонденттердің 44% аталған 
жұмыстың нәтиже беретіндігін 
атап өтті.  Ақпарат алудың негізгі 
көзі теледидар болып табылады. 

Ақпараттың ашықтығы, оның 
толықтығы жағынан мәдениет 
және спорт, ақпарат және ком-
муникациялар министрліктері, 
сондай-ақ сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы Ұлттық бюросы жоғары 
бағаланды.  

Жалпы, әлеуметтік зерттеу 
нәтижелері келесі қорытындылар 
жасауға мүмкіндік береді.

Бірінші. Азаматтар сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы іс-қимыл 
мәселелерінде белсенді азаматтық 
ұстанымын білдіреді. 

Екінші. Қоғамда сыбайлас 
жем қорлыққа төзбеушілік ұғымы 
қалыптасқан. 

Үшінші. Мемлекетпен жүр-
гі зіліп жатқан сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы саясат 
нәтижелі болып танылды. 

Төртінші. Мемлекетпен сы-
байлас жемқорлыққа қарсы 
мәдениетті қалыптастыру бойын-
ша қабылданып жатқан шаралар 
тиімді болып белгіленді. 

Бесінші. Жұртшылық мем-
лекет тік қызметті мемлекеттік 
қызмет тер көрсету мен қоғамның 
қажет тіліктерін қанағаттандыруға 
ба ғыт талған әрекет ретінде 
қабылдайды. 

Алайда азаматтардың мем-
лекеттік органдардың қызметіне 
деген сенімін ары қарай жо-
ғарылату мақсатында және сы-
байлас жемқорлық қатерлерін 
төмендету үшін олардың қызметі 
туралы ақпараттың барынша 
ашықтығы мен қолжетімділігін 
қамтамасыз ету керек. 

Қоғамда сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы құндылықтарды қа-
лып тастыру үшін  сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы іс-қимыл-
дарға ықпал ету үшін ынта-
ландыру механизмдері туралы 
ақпараттық-түсініктеме жұмысын 
күшейту қажет. 
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3.1. Сыбайлас жемқорлыққа 
ықпал ететін себептер мен 
жағдайларды жою 

Сыбайлас жемқорлық тәу е келдерін 
талдау және анықтау сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы іс-қимылдағы 
тиімді алдын алу механизмі болып та-
былады. Осы институт ЭЫДҰ елдерінде 
белсенді түрде қолданылады және жаңа 
«Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-
қимыл туралы» Заңында бекітілді. 

Ол екі түрге бөлінген – ішкі және 
сыртқы.

Ішкі талдауды мемлекеттік ор-
гандар дербес түрде жүргізеді. Өткен 
жылда кәсіптік қызметке сыбайлас 
жемқорлық тәуекелдерінің болуына 5 
орталық және 16 жергілікті атқарушы 
орган талдау жасады. 

Олардың қорытындылары бойын ша 
қандай да бір тәуекелдер анықталған 
жоқ.

Сыртқы талдаулар өткізу бойын-
ша өкілеттіктер талдау жасалатын ве-
домстволармен бірге уәкілетті органға 
жүктелді.

2016 жылы:
- Құрылыс, тұрғын үй-ком-

муналдық шаруашылық істері және 
жер ресурстарын басқару комитетінің;

- Қарулы Күштер Бас штабының 
ұйымдастыру-жұмылдыру жұмыс тары 
департаментінің;

- Ішкі істер министрлігінің 
Әкімшілік полиция комитетінің;

- Энергетика министрлігінің 

қызметтерінде сыбайлас жемқорлық 
тәуекелдеріне талдау жасалынды.

Сыртқы талдаудан 158 аумақтық 
бөлімше, орталық мемлекеттік және 
жергілікті атқарушы органдардың 
ведомствоға бағынысты ұйымдарының 
қызметі  өтті.

Нәтижесінде көптеген мемлекеттік 
органдарға тән жүйелі кемшіліктер 
анықталды.

Олар, көбінесе:
- мемлекеттік қызметтер көрсету 

рәсімдерінің жетілмегендігімен;
- нормативтік құқықтық актілерде 

беделін түсіретін өкілеттіктердің болу-
ымен;

- мүдделер қақтығысымен байланы-
сты.

Сыбайлас жемқорлық тәу е   кел    дерін 
талдау нәтижесінде  олар ға ықпал ететін 
себептер мен жағ дайларды жою бой-
ынша бірқатар ұсынымдар әзірленді.

Агенттік енгізген 2295 ұсыным ның 
1520 (70%) орындалды. 

Олардың міндетті түрде орындалуы 
туралы заң шығарушы норманың бол-
мауына байланысты, толық көлемді 
жүзеге асыруға қол жеткізілмеді, бұл 
осы бағытта жүргізілетін жұмыстың 
тиімділігін айтарлықтай төмендетеді.

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
қызметтің жұмысында сондай-ақ 
жемқорлықтың алдын алудың жаңа 
құралдары кеңінен қолданылады. 

Жедел-тергеу тәжірибесінің 
нәтижелері бойынша мемлекеттік 

3  ТАРАУ

ҚАЗАҚСТАНДА СЫБАЙЛАС ЖЕМҚОРЛЫҚҚА ҚАРСЫ 
ІС-ҚИМЫЛ БОЙЫНША ҚАБЫЛДАНАТЫН ШАРАЛАР 
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органдардың қызметіне сыбайлас 
жемқорлық қылмыстарды жасауға 
ықпал ететін себептер мен жағдайларды 
анықтау тұрғысынан талдау жүргізіледі. 

2016 жыл ішінде білім беру, 
денсаулық сақтау, ауыл шаруашылығы, 
жол құрылысы, жер қатынастары, дене 
шынықтыру және спорт, сонымен қатар 
квазимемлекеттік секторда осындай 
жұмыс жүргізілді. 

3.1.1. Білім беру саласында сы-
байлас жемқорлық тәуекелдері

Қазақстан бүгінгі күні сапалы білім 
беруді қалыптастыруға ұмтылады, ол 
мемлекеттің бәсекеге қабылеттілігінің 
кепілі болып табылады. 

Бұл үшін республикалық бюджет-
тен және Ұлттық қордан бірталай 
қаржы бөле отырып, жүйелі шаралар 
қабылдануда. 

Сонымен қатар, қылмыстық 
тәжірибеде білім беру жүйесінің жоғары 
сыбайлас жемқорлығын куәландырады.

Бұл республиканың әрбір бесінші 
азаматының білім беру мекеме лерінің 
лауазымды тұлғаларының тарапы-
нан болатын қызметін теріс пайда-
лануымен және пара алушылықпен 
соқтығысатындығын көрсететін 
әлеуметтік зерттеу нәтижесімен раста-
лады .

Бұл жерде сыбайлас жемқорлық 
тәуекелдерінің оқу мекемелерін 
аттестаттау рәсімдерімен байла-
нысты екендігін талдау көрсетіп 
отыр, оқытушылардың заңсыз 
сыйақыларының мөлшері 
жалақыларының  20%-ын құрайды.

Осы тәрізді сыбайлас жемқорлық 
әрекеттері үшін Ақтөбе, Алматы 
және Шымкенттің білім саласындағы 
облыстық бақылау департаменттерінің 

басшылары қылмыстық 
жауапкершілікке тартылды.

Осыған орай, білім беру саласы-
на бөлінетін бюджет қаражатын иге-
ру кезінде сыбайлас жемқорлық 
алғышарттары анықталды.

Соңғы үш жылда мұнда 700-ден 
астам сыбайлас жемқорлық құқық 
бұзушылықтың жолы кесілді, олардың 
үлесі жыл сайын тіркелген сыбайлас 
жемқорлық фактілерінің 17%-ына 
жетеді.

Лауазымды тұлғалардың қаржы-
шаруашылық және кеңінен билік ету 
өкілеттіктері құқық бұзушылықтың та-
ралуына ықпал етеді. 

Негізінен, жемқорлыққа бейімділік 
мемлекеттік сатып алу саласында және 
ақша қаражатын бөлу, кадр мәселелері, 
жалақыны есептеу «жоқ жандарға» 
жалақы есептеу кезінде, жалған ат-
тестаттар, сертификаттар және ди-
пломдар беру кезінде қабылданған 
шешімдер болып табылады.

Сонымен бірге, білім беру сала-
сында сыбайлас жемқорлық құқық 
бұзушылықтардың жалпы санының 
50-%-дан астамы мектепке дейінгі 
ұйымдарға тиесілі.

Мысалға, Оңтүстік Қазақстан 
облысының Мақтаарал ауданында 
«Балапан» және «2016 – 2019 жылдарға 
арналған мемлекеттік білім беруді да-
мыту» мемлекеттік бағдарламаларын 
іске асыру кезінде 100 млн. теңгеден 
астам бюджет қаражатын ұрлау 
фактілері анықталды.

Сонымен, ауылдық округтердің 
әкімдері (7) серіктес мектепке дейінгі 
мекемелер басшыларымен сөз бай-
ласа отырып, тәрбиеленушілердің 
санын қолдан көбейтіп, оларды 
ұстауға бөлінген ақша қаражатын 
аударып отырған, кейін осылайша 
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жымқырылған (7 АЕК-ке есептегенде – 
14 847 теңге).

Тек қана 2013-2015 жылдар 
аралығында бірнеше мектепке дейінгі 
мекемелерде бір мезгілде мыңнан 
астам бала есепте тұрған.

Алматы, Шығыс Қазақстан, Жамбыл, 
Қызылорда, Маңғыстау және Қостанай 
облыстарында осыған ұқсас сыбай-
лас жемқорлық қылмыстардың жолы 
кесілді.

Осы қылмыстарды жасаудың        ба-
сты себебі бағдарламаларды іске 
асырудағы құқықтық тетіктердің 
жетілдірілмегендігі болды.

Осылайша, білім беру сала-
сындағы заңнаманы зерделеу мек-
тепке дейінгі тәрбие мен оқытуға 
берілетін мемлекеттік білім беру тап-
сырысын орналастыру тәртібінің тиісті 
Қағидаларымен (Білім және ғылым 
министрінің 2016 жылғы 29 қаңтардағы 
№ 122 бұйрығы)  (бұдан әрі – Қағидалар) 
регламенттелетіндігін көрсетті.

Қағидаларға сәйкес мемлекеттік тап-
сырысты орналастыру рәсімі бірнеше 
кезеңдерді қамтиды: құжаттарды 
қабылдау, оларды қарастыру, кон-
курс өткізу, комиссия отырысы мен 
балалар мекемелерін көрсетілетін 
қызметтермен жабдық таушылар 
тізбесіне қосу туралы шешім қабылдау 
(Қағидалардың 8, 9, 10, 13-тармақтары).

Алайда, Қағидаларда комиссия-
ның құқықтық мәртебесі мен құрамы, 
оны құру тәртібі, сондай-ақ конкурстар 
өткізу тетіктері регламенттелмеді.

Бірыңғай тәсілдердің болмауы 
жергілікті атқарушы органдардың лауа-
зымды тұлғаларына конкурстық іріктеу 
тәртібін өз қалауынша айқындауына 
мүмкіндік береді. 

Мысалы, Қостанайда мектеп-
ке дейінгі ұйымдарда мемлекеттік 

тапсырысты орналастыру жөніндегі 
конкурстық комиссия құру туралы 
бұйрыққа қалалық білім бөлімінің бас-
шысы қол қойды.

Бұл ретте, оның құрамына бөлімнің 
тек қана лауазымды тұлғалар (бөлім 
басшысы, бас бухгалтер, мектепке 
дейінгі тәрбие, жоспарлау және бол-
жау, білім беру мекемелерінің қызметін 
қамтамасыз ету секторларының 
меңгерушілері) қоғамның және 
депутаттардың қатысуынсыз енгізілді. 

Мұндай жағдай еліміздің 
өзге өңірлерінде де орын алған, 
комиссиялардың құрамын әр түрлі 
деңгейлері басшылар (бөлімдер, 
басқармалар бастықтары, әкімдер) 
бекітеді.

Бұдан басқа, Қағидаларда 
мемлекеттік білім беру тапсыры-
сы орналастырылған жекеменшік 
балабақшаларды қаржыландыру 
тәртібі регламенттелмеген.

Бұл мәселелер нормативтік 
құқықтық акті болып табылмай-
тын Мектепке дейінгі тәрбиені 
және оқытуды жоспарлау және 
қаржыландыру тәртібіне арналған 
әдістемелік ұсынымдармен (Білім жә-
не ғылым министрінің  2012  жыл ғы 21 
тамыздағы №387 бұйрығы) (әділет ор-
гандарында тіркелмеген және жоғары 
тұрған актілерге жасалған сілтемелер 
жазылмаған) реттеледі.  

Осы құжатқа сәйкес мектепке 
дейінгі балалар ұйымдары көрсететін 
қызметтерге ақы төлеу орындалған 
жұмыстар актісі бойынша жүзеге асы-
рылады (17-тармақ).

Осы орайда, актінің нысаны мен 
мазмұны, ұсыну кезеңділігі, лауазымды 
тұлғалардың оны тексеру және қол қою 
құзыреті, сондай-ақ ақша қаражатын 
аудару тәртібі айқындалмаған, бұл 
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сөзсіз сыбайлас жемқорлыққа арналған 
алғышарттар болып табылады.

Мектепке дейінгі білім беру 
саласындағы сыбайлас жемқорлық 
тәуекелдерінің тағы бір себебі «Мек-
тепке дейінгі балалар ұйымдарына 
жіберу үшін мектепке дейінгі (7 жасқа 
дейін) жастағы балаларды кезекке 
қою» мемлекеттік көрсетілетін қызмет 
стандартының (Білім және ғылым 
министрінің 2015 жылғы 7 сәуірдегі № 
172 бұйрығы) аяқталмағандығы болып 
табылады.

Осылайша, стандартта лауа-
зымды тұлғалардың азаматтарға 
қолдан кедергілер жасауға, кезектілік 
тізімін бұза отырып, қағаз түрінде 
балабақшаларға жолдамалар беруге 
мүмкіндік беретін айқын емес және 
беделін түсіретін нормалар бар.

Мәселен, Стандарттың 6-тармағына 
сәйкес қызметтер көрсету нәтижесі 
бар болған жағдайда мектепке дейінгі 
балалар ұйымына орын жолдама беру 
болып табылады. Алайда, оларды беру 
кезінде кезектілік тізімін есепке алу 
міндеттілігі көзделмеген. 

Сонымен қатар, мұндай құқықтық 
кемшіліктер жергілікті жерлерде 
аталған мемлекеттік қызметті көрсету 
жөніндегі регламенттерде де бар.

Мемлекеттік көрсетілетін қыз меттер 
тізілімін талдау (Үкіметтің 2013 жылғы 
18 қыркүйектегі  №983 қаулысы) бала-
ны әлеуметтік қорғау мәселесіне (ту-
ылуы және қамқоршылық, тәрбиелеу, 
білім беру, бос уақыты, асырау және 
қамтамасыз ету) 31 көрсетілетін қызмет 
арналғандығын көрсетіп берді.

Олардың ішінде тек қана қағаз 
түрінде – 15, электрондық және (неме-
се) қағаз түрінде – 16, тек электронды 
түрінде - 0 ұсынылады.

Халықтың қызмет көрсету шілермен 
тікелей  байланысы азаматтардың 

құқықтарын  жүй е - лік бұзушылыққа 
ықпал етеді және сыбайлас жемқорлық 
құқық бұзушылықтарды жасау себебі 
болып табылады.

Сыбайлас жемқорлықтың тағы да 
бір факторы балабақшаларға кезектілік 
тізімін қалыпастырудың қолданыстағы 
жүйесі болып саналады. 

Қазіргі уақытта баланы кезекке қою 
тек делдалдық фнкцияларды орын-
дайтын «Электрондық үкімет» веб-
порталы не «Азаматтарға арналған 
үкімет» мемлекеттік корпорациясы 
арқылы автоматтандырылды.

Тізімді осы күнге дейін аумақтық 
білім беру бөлімшелері, ауыл әкімдері 
дербес жасайды және бақылайды, бұл 
оларға өкілеттіктерін теріс пайдалануға 
мүмкіндік береді.

Басқа да маңызы аз емес мәселе 
білім беру мекемелеріндегі «алымдар» 
болып табылады.

Сонымен, бүгінгі күні бала бақшалар 
мен мектептерде ұйым дастырушылық 
мәселелермен, оның ішінде ата-ана-
лардан ақша қаражатын жинаумен ай-
налысатын «ата-аналар комитеттері» 
белсенді жұмыс атқарады.

Бұл ретте, алымдардың мақсаты, 
мерзімдері мен көлемі білім беру 
ұйымдары жұмыскерлерінің қалауы 
бойынша белгіленеді. 

«Білім туралы» Заңмен  білім 
беру мекемелерінің жұмысына әке-
шешесінің «ата-аналар комитеттері» 
арқылы қатысуының көзделгендігіне 
қарамастан, олардың қызметінің 
құқықтық мәртебесі мен тәртібі заң 
жүзінде регламенттелмеген. 

Бұл ата-аналар мен білім беру 
мекемелері жұмыскерлерінің тиісті 
ретінде қабылдайтын тұрмыстық сы-
байлас жемқорлықтың кең таралған 
түрі болып есептеледі.

Істің мұндай жағдайы балабақшалар 
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мен мектептер бюджетінің 
жабықтығын және айқын еместігін 
қиындата түседі. 

Жалпы алғанда, заңнамаға 
жүргізілген талдау мектепке дейінгі 
тәрбиелеу және оқыту саласында 
олқылықтар мен сыбайлас жемқорлық 
нормаларының тұтас бір кешені  бар 
екендігін көрсетті. 

Бұл ретте қоғамдық қатынастар, 
бала құқықтарын қорғау мәселелерін 
қоса алғанда, негізінен заңға тәуелді 
нормативтік құқықтық актілермен 
реттеледі.

Бұл «Қазақстан Респуб ликасындағы 
баланың құқықтары туралы» Заңға 
қайшы, онда Балалар мүддесiн 
көздейтiн мемлекеттiк саясаттың 
баланың құқықтарын,  білім беру 
құқығын қоса алғанда, заң тұрғысынан 
қамтамасыз етілуге тиіс екендігі 
айқын көзделген (Заңның  6-бабы 
2-тармағының 1-тармақшасы).

Білім беру саласында сыбайлас 
жемқорлық тәуекелдерін болдыр-
мау мақсатында мынадай шаралар 
ұсынылады:

- білім беру мекемелеріне 
мемлекеттік аттестаттау өткізу 
тетіктерін қайта қарастыру;

– мемлекеттік білім беру тап-
сырысын орналастыру, мектепке 
дейінгі тәрбие және оқыту жоспар-
лау және қаржыландыру тәртібін 
регламенттейтін бірыңғай нормативтік 
құқықтық акті әзірлеу (анықталған 
олқылықтарды және сыбайлас 
жемқорлық нормаларын ескере оты-
рып);

- білім беру саласындағы барлық 
мемлекеттік көрсетілетін қызметтерді 
электронды формаға ауыстыру;

- барынша ашықтықты көздей 

отырып, мектепке дейінгі білім беру 
мекемелеріне кезектілік тізімін 
қалыптастыру тетіктерін қайта 
қарастыру және енгізілген деректерді 
үстемдік ету мүмкіндігін болдырмау; 

- қамқоршылық кеңестер инсти-
тутын белсенді әрі кеңінен іске асыра 
отырып, ата-аналар комитеттерінің та-
рату туралы мәселені қарастыру. 

3.1.2. Денсаулық сақтау 
саласындағы сыбайлас жемқорлық 

тәуекелдері

Денсаулық сақтау жүйесінің да-
муы және медициналық көрсетілетін 
қызметтердің сапасының артуы 
мемлекеттің әлеуметтік саясатының 
негізгі басымдықтары болып табыла-
ды.

Тек соңғы он жыл ішінде аталған 
саланы қаржыландыру 5 есеге артты 
(2005 жылы 191,4 млрд. теңгеден 2016 
жыл 1 трлн. теңгеге дейін).

Алайда, халықаралық рейтинтер-
ге (Бүкіләлемдік денсаулық сақтау 
ұйымы) сәйкес, Қазақстан денсаулық 
сақтау көрсеткіштері бойынша 145 
елдің арасында 111-орында тұр. 

Сонымен бірге, 2016 жылғы 
әлеуметтік зерттеулер нәтижелері 
бойынша Денсаулық сақтау және 
әлеуметтік даму министрлігі орталық 
мемлекеттік органдардың арасын-
да халықтың сыбайлас жемқорлықты 
қабылдау деңгейі бойынша бірінші 
орынды иеленді.

Соңғы екі жыл ішінде денсаулық 
сақтау саласында анықталған сыбай-
лас жемқорлық қылмыстар саны 2 есеге 
артты (118-ден 240-қа дейін).

Осы қылмыстардың жартысы-
нан астамы лауазымды тұлғалардың 
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тегін медициналық көмектің кепілдік 
берілген көлемінің (бұдан әрі - 
ТМККБК) шеңберінде науқастар үшін 
дәрі-дәрмек, медициналық жабдықтар, 
тамақ өнімдерін сатып алу және басқа 
да сатып алуды жүзеге асыру кезінде 
қаржылық-шаруашылық функцияла-
рын іске асырумен байланысты.  

Сатып алудың аталған сана-
ты «Мемлекеттік сатып алу ту-
ралы» Заңның қолданысынан 
шығарылған және Үкімет бекіткен 
жекелеген Қағидалармен (2009 
жылғы 30 қазандағы №1729 қаулы) 
регламенттеледі.  

Осы рәсімдерді электронды фор-
матты пайдаланбай өткізу лауазымды 
тұлғаларға шешімдер қабылдау кезінде 
өкілеттіктерін теріс пайдалануға 
мүмкіндік береді. 

Одан бөлек, тендерлік 
комиссиялардың құрамына тек тап-
сырыс берушінің өкілдерін қосу 
(Қағидалардың 21-тармағы) өз 
мүддесінде шешімдер қабылдауға 
жағдай жасайды. 

Ұйымдастыру-өкімдік функция-
ларды жүзеге асырумен байланыс-
ты қызмет, жұмысқа орналастыру, 
үстемақы белгілеу, заңсыз жалақы 
аудару бойынша қамқорлық үшін 
парақорлық кеңінен таралды.

Былтырғы жылы Шығыс 
Қазақстан, Жамбыл және Маңғыстау 
облыстарының облыстық денсаулық 
сақтау басқармалары басшыларының 
тарапынан жол берілген осындай 
қылмыстық әрекеттердің жолы кесілді.

Бақылау-рұқсат беру функцияла-
рын жүзеге асыратын бөлімшелер 
жемқорлыққа аз бейім болмай шықты.

Оларға медицинада сыбайлас 
жемқорлық көріністерінің біршама саны 
тиесілі Медициналық қызметтерге ақы 
төлеу комитетінің және Медициналық 
және фармацевтикалық қызметті 
бақылау комитетінің департаменттері 
жатады.

Тек былтырғы жылы ғана 
аталған ведомстволардың Шығыс 
Қазақстан, Қостанай, Павлодар және 
Оңтүстік Қазақстан облыстарындағы 
аумақтық бөлімшелерінің басшылары 
қылмыстық жауапкершілікке тартыл-
ды.

Осымен қатар, Министрлікке 
есеп беретін жоғарыда көрсетілген 
бөлімшелер қызметінің қайталанатын 
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функциялары бар екендігін талдау 
көрсетіп берді.

Сонымен, Медициналық 
қызметтерге ақы төлеу департаменті 
ТМККБК шеңберінде медициналық 
қызметтердің үйлестірушісі бола оты-
рып, олардың сапасына жасалатын 
бақылауды жүзеге асырады. 

Осындай функциялар халыққа 
медициналық қызмет көрсету 
саласындағы мемлекеттік көр-
сетілетін қызметтердің сапасына 
және қолжетімділігіне бақылауды 
жүзеге асыратын Медициналық және 
фармацевтикалық қызметті бақылау 
комитетінің департаменттеріне, 
сондай-ақ жергілікті атқарушы 
органдарға бағынысты денсаулық 
сақтау басқармаларына берілді 
(ТМККБК көрсету және оның 
шығындарын бюджет қаржысының 
есебінен өндіру бойынша жабдық-
таушының таңдауы).

Жүргізілген талдау ТМККБК 
шеберінде дәрілік заттарды және 
бұйымдарды орталықтандырылған 
сатып алу бойынша бірегей дис-
трибьютор болып табылатын ве-
домствоға бағынысты мекеме «СК-
Фармация» ЖШС–ның қызметіндегі 
сыбайлас жемқорлықтың маңызды 
алғышарттарын анықтады.  

Жоғарыда айтылғандай, сатып 
алудың аталған түрі «Мемлекеттік 
сатып алу туралы» Заңның қол-
данысынан шығарылған және жекеле-
ген Қағидалармен регламенттеледі.

«СК-Фармацияның» ең бірінші 
міндеттерінің бірі - сатып алулар-
ды жүйелендірудің есебінен  бюд-
жет қаражатын үнемдеу және дәрі-
дәрмектер өндіруші компания лармен 
тікелей байланыстар орнату болып та-
былады. 

Дегенмен, компанияның қол-
даныстағы жұмыс тәртібі кері жағдай 
туралы куәландырады. 

Сонымен, мемлекеттік тапсы-
рысты орналастырудың нарықтық 
қағидаттарына қарамастан, «СК-
Фармация» өткізетін тендерлердің 
жеңімпаздары жылдан жылға бір ғана 
жабдықтаушылар болады (20 компа-
ния).

Бұл орайда олардың үлесіне са-
тып алынған препараттардың барлық 
көлемінің, шамамен, 80%-ы тиесілі бо-
латын «тұрақты» жабдықтаушылардың 
көпшілігі ресми дистрибьюторлар бо-
лып табылмайды және дәрілік заттар-
ды сатуды делдалдар ретінде қымбат 
бағамен қайта сатуды жүзеге асырады. 

Мысалға, егер 2015 жылы «Вел-
кейд» препаратының бір данасын «СК-
Фармация» 444 мың теңгеден сатып 
алса, сол дәрі Ресейде (Кеден одағына 
қатысушы) 134 мың теңге, Украинада 
– 102 мың теңге (қолданыстағы валю-
та бағамы ескеріліп, бөлшек бағалары 
көрсетілген).

Аталған препараттың жылдық са-
тып алынуын ескерсек (2966 бірлік), 
ресейлік бағамен салыстырғанда 900 
млн. теңгеден астам, ал украинадағыдан 
1 млрд. теңгеден астам артық. 

Осы препаратты тіпті қазақстандық 
нарықтағы бағамен сатып алған кез-
де (293 мың теңге), шамамен, 450 млн. 
теңгені үнемдеуге болатын еді.

Қымбат тұратын дәрілік заттар-
дың 22 түрін таңдау мониторингі мен 
олардың бағаларының жылына орта-
ша есеппен 3,4 млрд. теңге нарықтық 
құнымен айырмашылығы анықталды. 

Медициналық мақсаттағы 
бұйымдарды сатып алуда да осындай 
жағдай орын алды.

Шекті бағалары белгіленген 
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препараттардың тізімін қалыптастыру 
кезінде тәуекелдер болды.

Уәкілетті орган оларға 
Республикалық дәрі-дәрмек фор-
мулярында жоқ, яғни, клиникалық 
дәлелденбеген және қауіпсіз емес пре-
параттарды қосуға рұқсат береді.

Айтылғанды ескере отырып, сы-
байлас жемқорлық тәуекелдерін 
азайту және денсаулық сақтаудың 
ұлттық жүйесінің тиімділігін арттыру 
мақсатында:  

- сыбайлас жемқорлық  тәу е   - 
келдерін жоя отырып, «СК-Фармация» 
компаниясының қыз метіндегі 
тәсілдерді түбегейлі қайта қарастыру;  
 

- бірыңғай электронды портал 
құра отырып, осы процесті толықтай 
автоматтандыру бөлігінде тегін 
медициналық көмектің кепіл денген 
көлемі шеңберінде сатып алуды 
ұйымдастыру және өткізу қағидаларын 
пысықтау; 

- денсаулық сақтау саласындағы 
уәкілетті органға жергілікті атқа-
рушы органдармен бірлесіп, ТМККБК 
шеңберінде көрсетілетін медициналық 
қызметтердің сапасын бақылауды 
жүзеге асыру кезінде бірін-бірі 
қайталайтын функцияларды жою бой-
ынша шаралар қабылдау;   

- денсаулық сақтау саласындағы 
заңнамалық актілерді, мемлекеттік 
бағдарламаларды әзірлеу және 
қабылдау, оның ішінде Шекті баға-
лары белгіленген препараттардың 
тізімін бекіту кезінде дәрігерлер 
қауымдастығының сарапшылық 
пікірін міндетті түрде есепке алу туралы 
талапты белгілеу ұсынылады. 

3.1.3. Дене шынықтыру және 

спорт саласындағы сыбайлас 
жемқорлық тәуекелдері

Дене шынықтыру мен спорт-
ты дамыту мемлекеттің әлеуметтік 
саясатының шешуші бағыттарының 
бірі болып табылады.

Оны тиімді жүзеге асыру берік 
біріктірілген қоғам құруға және 
бірыңғай болашақ ұлтты қалып-
тастыруға байланысты. 

Стратегиялық міндеттерді орын-
дау мақсатында осы салаға жыл сайын 
60-тан 80 млрд. теңгеге дейін бөлінеді. 
Алайда, бюджет қаражаты жиі мақсаты 
бойынша жұмсалмай ды.

Осындай жағдай себептерінің              бірі 
сыбайлас жемқорлық болып табылады. 

Осылайша статистикалық 
мәліметтерге сәйкес, соңғы екі жыл 
ішінде Сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
қызмет өндірісінде осы саладағы құқық 
бұзушылық фактілері бойынша 63 
сотқа дейінгі тергеу (2015 жылы - 34, 
2016 жылы - 29) болған.

Негізінде, олар жымқырумен, 
лауазымдық өкілеттіктерін теріс пай-
даланумен, парақорлықпен және 
қызметтік жалғандықпен байла нысты.

Мысалға, Ақтөбе облысында 300 млн. 
тенге бюджет қаржысын жымқырған 
спорт клубтарының бірінің директоры 
әшкереленді.

Оған облыстық дене шынықтыру 
және спорт басқармасы басшысының 
орынбасары орындалған жұмыстар 
актілеріне жалған қол қойып, жәрдем 
көрсетті.

Сондай-ақ оған тиісті өкілеттіктері 
болмаса да, ол спорт клубының дирек-
торына лауазымдық жалақысын 4 млн. 
теңге көлемінде белгіледі.

Нәтижесінде, толық емес жыл үшінде 
(2015 жылдың желтоқсан айынан ба-
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стап 2016 жылдың қазан айына дейін) 
мемлекетке 36 млн. теңгеден астам со-
мада заңсыз төленген жалақы түрінде 
зиян келтірілді.

Өңірлердегі спорт клубтарының 
қызметін жүргізілген талдау көрсетіп 
отырғандай, көп жағдайларда 
олардың ұйымдастырушылық ны-
саны акционерлік қоғамдар ретінде 
көрсетілді. Бұл ретте мемлекеттік 
пакетті жеке-дара иелену құқығы 
жергілікті атқарушы органдардың 
дене шынықтыру және спорт 
басқармаларына тиесілі.

Сонымен қатар, «Акционерлік 
қоғамдар туралы» Заңға сәйкес (53-
бап), атқарушы орган басшыла-
ры мен мүшелерінің лауазымдық 
жалақыларының көлемін және 
еңбекақы төлеу және сыйақы беру 
шарттарын анықтау Қоғамның Дирек-
торлар кеңесінің ерекше құзыретіне 
кіреді.

Өз кезегінде, Директорлар кеңесі 
мүдделердің ықтимал қақтығысын, 
оның ішінде Қоғамның қаржы 
қаражатын заңсыз пайдалануды және 
мүдделілік болуына орай жасалатын 
мәмілелерді жасасқан кезде асыра 
пайдалануды лауазымды адамдар мен 
акционерлер деңгейінде қадағалауға 
және оларды жоюға міндетті (Заңның 
53-бабы 6-тармағының 1-тармақшасы).

Осылайша, жоғарыда берілген заңсыз 
іс-әрекеттер Директорлар Кеңесінің, 
жергілікті атқарушы органдардың лауа-
зымды тұлғаларының тарапынан тиісті 
бақылаудың болмауы нәтижесінде 
мүмкін болып отыр. 

Бұған ұқсас қылмыс Алматы облы-
сында бірнеше жыл бойы спорт ұйымы 
басшылығының клубты дамытуға 
арналған құралдарды 200 млн. теңге 
бюджет қаражатын жымқырды. 

Анықталған фактілер кәсіпқой спорт 
клубтарының қызметін қаржыландыру 
және ұйымдастыру мәселелеріндегі 
жүйелі проблемалар ту ралы айтады, 
бұл түпкі нәтиже сін де қазақстандық 
спорттың әлемдік аренадағы бәсекеге 
қабілеттілігін төмендетеді.

Сыбайлас жемқорлық қылмыс-
тар жасаудың басқа да жағдайы 
әкімдіктердің лауазымды тұлға-
ларына өкілеттіктердің кең ауқымда 
берілуі және олардың қызметінде 
ашықтықтың болмауы болып табыла-
ды. 

Сонымен, әкімдіктердің дене 
шынықтыру және спорт басқар-
маларының басшыларына ве дом ствоға 
бағынысты спорт  ұй ым дарының ди-
ректорларын лауазым ға тағайындау 
және босату, оларға өндіріп алу жазала-
рын салу, шығыстар сметасын бекітуге 
және төлем шоттарына қол қою, және 
жергілікті спорт федерацияларын 
аккредиттеуді өткізу, облыстық құрама 
командалар тізімдерін жасау және 
бекіту және т.с.с. құқықтар берілді.

Осындай үлкен өкілеттіктердің бір 
қолда жинақталуы, әрине, белгілі бір 
тәуекелдерді тудырады. 

Алматы, Қарағанды облы-
стары, Астана және Алматы 
қалалары әкімдіктерінің кәсіби 
ведомстволарының басшылары та-
рапынан анықталған сыбайлас 
жемқорлық қылмыстар фактілері 
мысал бола алады, олар лауазымдық 
өкілеттіктерін пайдалана отырып, 
спорттық мекемелерге оқу-жаттығу 
жиындарын өткізуге кедергісіз ақша 
қаражатын бөліп отырған, бұл рет-
те оның 30%-ын өздеріне «пара» 
ретінде қайтарып тұрды (оқу-жаттығу 
жиындарын ұзақтығын қысқарту, 
жиынға қатысатын спортшылар мен 
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жаттықтырушылар санын азайту 
арқылы есептен шығарған).

Дене шынықтыру және спорт 
саласындағы сыбайлас жемқорлық 
алғышарттарын болдырмау 
мақсатында, Сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы қызмет:

- бюджет қаражатын бөлу жүйесі-
нің ашықтығы мен объективтілігін 
қамтамасыз ете отырып, спорт 
ұйымдарын қаржыландыру тәсілдерін 
қайта қарастыруды;

- кәсіпқой спорт клубтарын 
мемлекеттік қаржыландыруды жеке 
капиталдың үлесін ұлғайта отырып, 
кезең-кезеңімен азайту мәселесін 
қарастыруды (Англия, Германия, Ита-
лия тәжірибесі бойынша);

- шешімдер қабылдаған кезде сы-
байлас жемқорлық тәуекелдерінің 
 туындауын болдырмайтын тетік-
терді енгізе отырып, әкімдіктердің 
дене шынықтыру және спорт 
басқармаларының функциялары мен 
өкілеттіктерін қайта қарастыруды;

- шешімдер қабылдау кезінде сы-
байлас жемқорлық тәуекелдерін пайда 
болуын болдырмайтын тетіктер енгізу; 

- мемлекет құрылтайшысы болып 
табылатын спорт ұйымдарының басшы 
жұмыскерлеріне лауазымдық жалақы 
мен сыйақының максималды шектерін 
белгілеуді ұсынады.

3.1.4 Ауыл шаруашылығы 
саласындағы сыбайлас жемқорлық 

тәуекелдері 

Белгілі болғандай, мемлекеттік 
қаржыландырудың барынша осал са-
лалары мемлекет ең көп қаражатын 
бөлетін және олардың жұмсалуына 
тиісті бақылау жасалмайтын салалар 
болып табылады.

Бұлардың қатарында қолдауға бюд-
жет қаражатының миллиардтаған 
сомасы жыл сайын бөлінетін ауыл 
шаруашылығын атап айтуға болады. 

Оны қылмыстық статистика да рас-
тайды. 

Соңғы жыл ішінде осы саладағы 
сыбайлас жемқорлық құқық 
бұзушылықтарының саны 60% - ға (109-
дан 177-ге дейін) өскен.

Бұл жерде, негізінен, рұқсат беру 
құжаттарын беру және субсидия-
лау кезіндегі жамқыру, парақорлық 
және өкілеттіктерді теріс пайдалану 
басымдық алады.

Бірыңғай экономикалық кеңістік 
жағдайында еліміздің ветеринариялық-
санитариялық қауіпсіздігін қамтамасыз 
ету мәселелері ерекше өзектілікке ие 
болуда.

Қабылданып жатқан шараларға 
қарамастан, эпизоотия (белгілі бір 
аумақта жануарлар ауруының таралу 
дәрежесі) саласында елімізде қолайсыз 
жағдай орын алып отыр.

Осындай себептердің бірі АШМ 
бөлімшелерінің ветеринариялық 
бақылауды жүзеге асыратын лауазым-
ды тұлғаларының ауыл шаруашылығы 
өнімдерін шеттен әкелуге нақтылы 
қарап-тексерусіз және зертханалық 
зерттеулер жүргізбей-ақ, пара бергені 
үшін заңсыз рұқсат беру, санитариялық 
және карантиндік қорытындылар беруі 
болып табылады.

Өткен жылы қараша айында  тыйым 
салынған құс етін шеттен әкелуге рұқсат 
беріп, жарты жыл бойы жалпы сомасы 
36,9 млн. теңге пара алып отырған АШМ 
Ветеринарлық бақылау және қадағалау 
комитеті төрағасының қылмыс үстінде 
қолға түсуі жарқын мысал.

Қазіргі уақытта сотқа дейінгі тергеу 
жүргізілуде. 
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Осы саладағы заңға тәуелді актілерге 
жасалған талдау шешімдер қабылдау 
кезінде ашықтықтың болмайтындығын 
дәлелдейді. 

Сонымен, Қағидаларға сәйкес, 
мал шаруашылығы өнімдерін шет-
тен әкелуге рұқсат беру бойынша 
шешімді тек қана Бас мемлекеттік 
ветеринариялық-санитариялық ин-
спектор (АШМ Ветеринариялық 
бақылау және қадағалау комитетінің 
төрағасы) және оның орынбасарлары 
қабылдайды.

Мұндай кең өкілеттіктерің болуы сы-
байлас жемқорлық үшін жағдай жасай-
ды.

Бұдан бөлек, Мемлекеттік 
көрсетілетін қызметтер стандартымен 
(1-бөлімнің 3-тармағы) рұқсаттарды 
беруге «Азаматтарға арналған үкімет» 
корпорациясы, «Электрондық үкімет» 
веб-портал арқылы не көрсетілетін 
қызметті беруші арқылы өтінім беру 
тәртібі көзделді.

Алайда, іс жүзінде, бұл қызмет, 
негізінен, тікелей қызметті берушінің 
аумақтық бөлімшелері арқылы 
(қағаз форматта), яғни, шенеуніктің 
кәсіпкерлерімен тікелей қарым-
қатынасы арқылы жүзеге асырылады.

Ауыл шаруашылығы өндірушілерін 
субсидиялау кезіндегі сыбай-
лас жемқорлық тәуекелдері ауыл 
шаруашылығы өндірісінің нақты 
көлемдерін көтеруге байланысты.

Сонымен, Қостанай, Алматы, Жам-
был, Павлодар, Қызылорда және 
Оңтүстік Қазақстан облыстарында 
жергілікті атқарушы органдардың лауа-
зымды тұлғалары ауыл шаруашылығы 
өндірушілерімен сөз байласып, 
егілген егістіктің алаңының нақты 
көлемін ұлғайтып көрсету арқылы 
субсидиялауға бөлінген бюджет 

қаражатын жымқырды.
Талдау көрсеткендей, бұған бірқатар 

себептер ықпал етті.
Олардың қатарында құрамына 

әкімдіктердің, АШМ аумақтық 
инспекцияларының, «Атамекен» ҰКП 
өңірлік палаталарының, сондай-ақ 
аграралық кәсіптегі ғылыми және 
қоғамдық ұйымдардың өкілдері кіретін 
арнайы комиссиялардың субсидиялар 
беруді ұйымдастыру (Басым дақылдар 
өндiрудi субсидиялау арқылы өсiмдiк 
шаруашылығының шығымдылығын 
және өнім  сапасын арттыру 
қағидаларымен регламенттеледі, 
Ауыл шаруашы - лығы министрінің 
міндетін атқарушының 2015 жылғы 
27 ақпандағы № 4-3/177 бұйрығы) 
кезіндегі жұмысының жетіспегендігі де 
бар.

Сонымен қатар, ауылдық жерлер-
де, әдетте, мұндай салалық қоғамдық 
ұйымдар болмайды, бұл лауазымды 
тұлғалардың олардың қатысуынсыз 
шешімдер қабылдауына ықпал етеді.

Бұдан басқа, Қағидалардың 
22-тармағына сәйкес, Комиссия 
мүшелері егістіктерді қабылдау 
актілеріне қол қояр алдында оларды 
көзбен көріп тексеру үшін егістіктерді 
аралап шығуға міндетті.

Алайда, бұл талап егіс алаңдары 
көлемінің орасан зор екендігіне бай-
ланысты іс жүзінде орындалмайды 
(алқаптарда жол жиегінің болмауы), 
осының нәтижесінде актілерге жалған 
қолдар қойылады.

Субсидияларды бөлу кезінде басқа 
да сыбайлас жемқорлық тәуекелдер 
Өсімдік шаруашылығы саласындағы 
мемлекеттік көрсетілетін қызметтер 
регламентінің «Өсімдік шаруашылығы 
өнімінің шығымдылығы мен сапа-
сын арттыруды... субсидиялау» Стан-
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дартына (ҚР Ауыл шаруашылығы 
министрінің 2015 жылғы 6 мамырдағы 
№4-3/423 бұйрығымен бекітілген) 
сәйкес келмеуі болып табылады. 

Стандартта (1-бөлімнің 3-тар мағы) 
«Азаматтарға арналған үкі мет» кор-
порациясы, «Электрондық үкімет» 
веб-порталы арқылы, не көрсетілетін 
қызметті беруші арқылы өтінімдерді 
беру және нәтижелерді беру көзделген.

Сонымен қатар, бірқатар (Алматы 
қ., Алматы, Атырау, Шығыс Қазақстан, 
Қостанай, Қызылорда және Маңғыстау) 
облыстардың Мемлекеттік көрсетілетін 
қызметтер регламенттерінде 
қолданыстағы Стандарттар бұзылды. 
Атап айт қанда, тек көрсетілетін 
қызметті беруші арқылы өтінімдерді 
қабылдау тәсілі анықталды (қағаз ны-
санында). 

Анықталған кемшіліктер жер-
гілікті атқарушы органдар мен Ауыл 
шаруашылығы министрлігі тарапынан 
тиісті бақылаудың жоқтығын көрсетеді.

Ауыл шаруашылығы саласында сы-
байлас жемқорлық көріністеріне ықпал 
ететін себептер мен жағдайларды жою 
мақсатында:  

- бөлінген субсидиялар туралы 
бірыңғай дерекқор базасын әзірлеу;

- субсидияны және рұқсатты алуға 
өтінімді беру бойынша мемлекеттік 
көрсетілетін қызметті электрондық 
нысанға аудара отырып, олардың ұсыну 
мерзімін қысқарту;

- егістік алқаптардың қарау кезінде 
жаңа технологияны пайдалану;

- ашықтық және қоғамдық ба қы лау 
тетіктерін жетілдіру ұсынылады.

3.1.5. Жер қатынастары 
саласындағы сыбайлас жемқорлық 

тәуекелдері

Құқық қолдану тәжірибесінің 
нәтижелері жер қатынастары саласын 
сыбайлас жемқорлыққа неғұрлым бейім 
салалардың қата рына жатқызады. 

2016 жылғы қылмыстық ста-
тистикада жер телімдерін бөлу мен 
беру (132-ден 225-ке дейін) кезінде 
тіркелген сыбайлас жемқорлық 
құқық бұзушылықтардың елеулі өсімі 
байқалады.

Көптеген жағдайларда олар 
жергілікті атқарушы органдардың ла-
уазымды тұлғаларының пара алумен 
байланысты.

Талдауда көрсетілгендей, сыбай-
лас жемқорлық құқық бұзушылықтар 
жасауға ықпал ететін шарттардың бірі 
- ақпаратқа қолжетімділіктің шектелуі, 
жер беру рәсімінінің ашық еместігі.

Сонымен қатар, Жер кодексіне 
сәйкес (44-1-бап) әкімдіктер бөліп бе-
руге арналған алаңдардың дайындығы 
туралы және жеке тұрғын үй 
құрылысы үшін жер учаскелерін алуға 
кезектілік тізімдері туралы ақпаратқа 
қолжетімділікті арнайы стендтерде 
орналастыру арқылы және (немесе) 
бұқаралық ақпарат құралдарында жа-
риялау жолымен қамтамасыз етуге 
міндетті.

Алайда, іс жүзінде Кодекс нормала-
ры лауазымды тұлғалармен бұзылады. 
Бос жер учаскелерінің болуы туралы 
ақпаратқа қол жеткізу мүмкіндігінің 
жоқтығы, кезекте тұрғандар тізімімен 
бұрмалау орын алған.

Мысалы, Қызылорда облысы бойын-
ша қылмыстық істі тергеу нәтижелері 
бойынша жер учаске лерін алуға кезек-
те тұрған тізімде бұрмалау фактілері 
анықталды.

Атап айтқанда, жергілікті атқарушы 
органдардың лауазымды тұлғалары 
шығып қалған кезекте тұрғандардың 
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(облыстан көшіп кеткен, қайтыс болған 
азаматтардың) реттік нөмірлерін пай-
далана отырып, кезекте тұрмаған басқа 
тұлғаларды тізімге енгізді. 

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
қызметінің ұсынысы бойынша заңсыз 
берілген жер учаскелері мемлекет 
меншігіне қайтарылды. 

Басқа да сыбайлас жемқорлық 
тәуекелі жергілікті атқарушы органда-
рына жер учаскелерін ұсынуға айрықша 
құқықты беру болып табылады.

Қағидаға сәйкес (Ұлттық эконо-
мика министрінің 2015 жылғы 31 
наурыздағы №290 бұйрығымен 
бекітілген Жер учаскесін сату бойы-
нша сауда-саттықты ұйымдастыру 
және өткізу қағидасының 39-тармағы) 
жер учаскесін сату жөніндегі сауда-
саттықты өткізу кезінде конкурстық 
комиссиялар құрылып, оның құрамына 
тек мүдделі мемлекеттік органдардың 
лауазымды тұлғалары (жер 
қатынастары, сәулет, қала құрылысы 
және құрылыс, ауыл шаруашылығы 
және т. б. қызметкерлері) кіреді.

Бұндай тәсіл шешім қабылдау 
кезінде қоғамдық бақылау жасауға 
кедергі келтіруді, объективтілік және 
бейтараптықты жоққа шығарады. 

Сонымен бірге, Елді мекен ше гін -
-де объект салу үшін жер учаскесін бе-
ру жөніндегі мемлекеттік көрсетіле тін 
қызмет стандартына сәйкес (Ұлттық 
экономика министрінің м.а. 2015 жылғы 
27 наурыздағы №270 бұйрығымен 
бекітілген) мемлекеттік қызметті 
көрсету мерзімі бірінші кезеңінде - 28 
жұмыс күнді, екінші кезеңде - 22 күнді 
құрайды.

Нәтижесінде жер учаскесін алудың 
бүкіл процесі 50 жұмыс күніне созыла-
ды. 

Мемлекеттік қызмет көрсету 
мерзімінің ұзақтығы сыбайлас 
жемқорлық құқық бұзушылықтар жа-
сау себептерінің бірі болып табылады. 

Осы салада сыбайлас жемқорлық 
алғышарттарын болдырмау 
мақсатында:

- азаматтарға жер учаскелерін бөлу 
тетіктерін қайта қарастыру;

- жер учаскелерінің бар екендігі тура-
лы ақпаратты жасыру үшін лауазымды 
тұлғалардың әкімшілік жауаптылығын 
қатаңдату;

- жер учаскесін сату жөніндегі сауда-
саттықты ұйымдастыру және өткізу 
бойынша комиссия құрамына қоғам 
өкілдерін енгізу бөлігінде нормативтік 
құқықтық актілерге өзгерістер енгізу;

- бос жер учаскелерінің болуы ту-
ралы автоматтандырылған деректер 
базасын (орналасқан жері, нысаналы 
мақсаты мен шекарасы көрсетіле оты-
рып) әзірлеу және оған халықтың еркін 
қол жеткізуін қамтамасыз ету;

- жер учаскесін беру бойынша 
мемлекеттік қызмет көрсету (азаю 
жағына қарай) мерзімдерін қайта қарау 
ұсынылады.

3.1.6 Жол құрылысы 
саласындағы сыбайлас жемқорлық 

тәуекелдері

Көлік инфрақұрылымның дамуы 
елдің маңызды басымдықтарының бірі 
болып табылады және мемлекет үшін 
стратегиялық маңызға ие. 

Тек соңғы бес жылда автокөлік жол-
дарын салуға республикалық бюджет-
тен 1 трлн. теңгеден астам қаражат 
бөлінді (2012 жылы – 282 млрд. теңге, 
2013 жылы – 228 млрд. теңге, 2014 жылы 
- 266 млрд. теңге, 2015 жылы – 343 млрд. 
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теңге, 2016 жылы – 330 млрд. теңге).
Сонымен бірге, халықаралық рей-

тингтерге (Бүкіләлемдік экономикалық 
форум) сәйкес жолдар сапасының 
көрсеткіші бойынша Қазақстан 138 
елдің ішінде 108 орында тұр.

Істің осындай жағдайына жолдар-
ды салу кезіндегі сыбайлас жемқорлық 
тәуекелдерінің жоғары болуы себепші.

Мәселен, құқықтық статистикаға 
сәйкес соңғы екі жылда Сыбай-
лас жемқорлыққа қарсы қызметтің 
өндірісінде 85 сотқа дейінгі тергеу 
болған (2015 жылы – 21, 2016 жылы – 
64).

Құқық қолдану тәжірибені 
талдағанда бірқатар сыбайлас 
жемқорлық тәуекелдері анықталды.

Біріншіден, олар құрылыс 
жұмыстарын жоспарлау және жүргізу 
кезінде мемлекеттік сатып алулармен 
байланысты.

Бұл жерде сыбайлас жемқорлықтың 
алғышарттары жұмыстардың бағасын 
көтеретін, үлестес компанияларға 
икемделген талаптар қойылатын 
жобалау-сметалық құжаттамаларды 
әзірлеу кезінен бастау алады.

Екіншіден, техникалық бақылауды 
жүзеге асыратын ұйымдарға 
қойылатын талаптардың жоқтығы, жол 
салу саласында маманның болмауы.

Мәселен, Қағидаға сәйкес (ҰЭМ 
2015 жылғы 23 қарашадағы № 709 
бұйрығымен бекітілген Бірінші және 
екінші жауапкершілік деңгейіндегі 
техникалық және технологиялық 
күрделі объектілердегі ғимараттар 
мен құрылыстардың сенімділігін және 
орнықтылығын техникалық зерттеп-
қарау бойынша техникалық қадағалау 
және сараптама жұмыстары жөніндегі 
инжинирингтік қызметтер көрсетуді 

жүзеге асыратын ұйымдарды аккре-
диттеу жөніндегі қағидалар және 
рұқсат беру талаптары) техникалық 
бақылау жүргізетін ұйымдарға тиісті 
сала сарапшыларының болуы туралы 
ерекше талаптар қойылады (тіреу және 
қоршау конструкциялар, инженерлік 
желілер, технологиялық жабдықтар 
бойынша – 11-тармақ). 

Алайда, автомобиль жолдарының 
құрылысы саласындағы маманның 
болуы Қағидада қарастырылмаған, 
бұл өз кезегінде қажетті білімі жоқ 
тұлғалардың техникалық бақылауды 
жүргізуіне алып келеді.

Мысалы, Павлодар облысында ав-
томобиль жолдарын жөндеу бойын-
ша жұмысқа қабылдауда лауазымдық 
өкілеттіліктерін пайдалану фактісі бой-
ынша қылмыстық істі тергеу кезінде 
техникалық бақылаушы ретінде жол 
құрылысы саласында тиісті біліктілігі 
жоқ сарапшы жауапқа тартылды.

Үшіншіден, бақылау субъектілерінің 
жауапкершілігі жоғары бақылауды та-
лап етеді.

Қазіргі таңда сараптама жұмыстарын 
және инжинирингтік қызметтер 
көрсетуді (техникалық бақылау) 
жүзеге асыру кезінде заңнаманы 
бұзғаны үшін әкімшілік жауапкершілік 
қарастырылды (ӘҚБК 317, 317-1-бапта-
ры).

Жеке тұлғалар үшін ӘҚБК 
баптарының санкциялары рұқсаттың 
қолданылуын алты айға тоқтата оты-
рып, 200 АЕК көлемінде айыппұл 
белгілейді, заңды тұлғалар үшін – 500 
АЕК.

Қылмыстық жауапкершілік адам 
өлімі немесе өзге де ауыр зардаптарға 
әкеп соққан  кезде ғана қолданылады 
(ҚК 280-бабы).
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Осылайша, жауапкершіліктің 
қолданыстағы механизмдері 
қоғамдық-қауіпті жағдайлардың бо-
луымен жазалаудың сәйкестігін толық 
көлемде қамтамасыз етпейді.

Төртіншіден, жол құрылысы кезінде 
жемқорлыққа жағдай туғызатын тағы 
бір мәселе шешім қабылдау кезінде 
қоғам тарапынан бақылаудың болма-
уы.

Мәселен, заңнамаға сәйкес, ны-
сандар пайдалануға алынған кез-
де арнайы комиссиялар құрылады. 
Олардың құрамына тек тапсырыс 
берушінің, бас мердігердің, жергілікті 
атқарушы органдардың сәулет 
және қала құрылысының өкілдері 
кіреді («Қабылдау және жұмыс 
комиссияларының өкілеттіктері, 
міндеттері, міндетті құрамы» Үкіметтің 
2011 жылғы 2 қарашадағы №1277 
Қаулысы).

Көптеген дамыған елдер-
де азаматтық қоғам институтта-
ры құрылыс жұмыстары барысын 
бақылауға белсене қатысады.

Мәселен, еуропа елдерінде 
жолдардың құрылысы үкіметтік емес 
ұйымдармен бақыланады.

Чехияда бұл процеске өздерінің жеке 
қорытындыларын ұсынатын жергілікті 
көлік одағы және жол кәсіподағы тар-
тылды.

Филиппинде «ССАGG» қоғамдық 
ұйымы уәкілетті мемлекеттік орган-
мен меморандум жасасып, Үкімет 
деңгейінде барлық жол келісім-
шарттарын мониторингтеу құқығы 
берілген, сондай-ақ әр жоба бойынша 
тәуелсіз қорытынды ұсынады.

Бесіншіден, жол құрылысы 
кезінде ашықтық және айқындылық 
қамтамасыз етілмейді.

«Ақпаратқа қол жеткізу тура-
лы» Заңына сәйкес (6-бап 9-т.) 
республикалық және жергілікті бюджет-
тер қаражатының қалып тастырылуы 
мен олардың жұмсалуы туралы ақпарат 
шектелуге жатпайды. 

Жергілікті атқарушы орган дарының 
интернет-ресурстарының мониторингі 
заңнамының бұзыл ғандығын 
анықтады.

Барлық дерлік әкімдіктер өз-
дерінің сайттарында жол құрылы-
сын, кейбір учаскелерді қайта құруды 
және жөндеуді (ағымдағы, орта, 
күрделі)  қаржыландыру көлемі, 
келісім-шарт құжаттамалары (тен-
дерлердің қорытындылары, тапсырыс 
беруші, бас мердігер, қосалқы мердігер, 
жобаны жүзеге асыру мерзімдері, 
бөлінген қаражаттар, сараптаманың 
қорытындысы туралы) туралы 
мәліметтерді жарияламайды.

Сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін 
жою және автокөлік жолдары 
құрылысының сапасын арттыру 
мақсатында:

- осы процеске қоғамдық инсти-
туттарды кеңінен тарта отырып, 
оларға жүзеге асырылып жатқан жо-
балар бойынша тәуелсіз сараптамалық 
қорытынды ұсыну құқығын беріп 
автокөлік жолдарының құрылысын 
бақылау механизмін қайта қарастыру;

- «ҚазАвтоЖол» АҚ ұлттық операто-
ры және жергілікті атқарушы органда-
ры тарапынан жол құрылысы туралы 
толық ақпаратты өздерінің сайттарын-
да жариялай отырып, «Ақпаратқа қол 
жеткізу туралы» заңнамасының орын-
далуын қамтамасыз ету; 

- сарапатамалық жұмыстарды және 
инжинирингтік қызметтерді жүзеге 
асыру кезінде заңнаманы бұзғаны үшін 
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заңды тұлғалар мен сарапшылардың 
әкімішілік жауапкершілігін күшейту ту-
ралы мәселені қарастыруды;

- алдыңғы қатарлы технологиялар-
ды енгізе отырып, автокөлік жолдары 
құрылысының қолданыстағы стандарт-
тарын, нормаларын және ережелерін 
(ҚНмЕ – Құрылыс нормалары мен 
ережелері) қайта қарастыру; 

 - штатында автокөлік 
жолдарының құрылысы саласын-
да мамандығы бар, аттестатталған 
сарапшының болуы туралы талаптарын 
міндетті түрде енгізумен техникалық 
бақылау бойынша инжинирингтік 
қызметтерді жүргізуді реттейтін заңға 
тәуелді актілерге өзгертулер мен 
толықтырулар енгізу ұсынылады.

3.1.7 Квазимемлекеттік 
сектордағы сыбайлас жемқорлық 

тәуекелдері
Қазіргі таңда квазимемлекеттік 

сектордағы сыбайлас жемқорлықтың 
қаупінің көлемін мемлекеттік сектор-
мен салыстыруға болады. 

Қылмыстық статистиканың талдауы 
осы саладағы тіркелген барлық сыбай-
лас жемқорлық қылмыстардың 55% 
сатып алу шеңберінде жасалатынын 
көрсетеді.

Сол уақытта сарапшылардың 
бағалауы бойынша олардың 
квазимемлекеттік сектордағы көлемі 
мемлекеттік сатып алулардан 6-8 есе 
асып түседі.

Қалыптасқан жағдайдың алғашқы 
себебі сатып алуларды, ақпараттық-
талдамалық платформаны жүзеге асы-
ру кезінде бірыңғай тәсілдердің болма-
уы, ашықтық деңгейінің жетіспеушілігі, 
реттеудің әкімшілік тәсілдерінің басым 
болуы.

Қолданыстағы заңнамаға сәйкес 
ұлттық басқарушылық холдингтермен 
және компаниялармен тауарларды, 
жұмыстар мен қызметтерді сатып алу 
типтік ережелерге негізделген жеке 
Ережелері негізінде жүзеге асырылады.

Олар жергілікті сипатқа ие, яғни 
әр компанияға бөлек ереже  бар – жер 
қойнауын пайдаланушылар үшін 
– біреу, «Самұрық» компаниялар то-
бына – басқа, табиғи монополиялар 
субъектілері үшін – үшінші. 

Бұл құжаттар қоғамдық 
талқылау, келісу, әділет органдарын-
да нормативтік құқықтық актілер 
сияқты сараптамадан өту, тіркеу 
рәсімдерінен өткізілмейді. Оларды 
дайындау және бекіту, холдингтер 
мен компаниялардың құзыреттеріне 
берілді.

Квазимемлекеттік сектордағы са-
тып алу жүйесінде бақылау механизмі 
жоқ, олардың өткізілу барысы 
қадағаланбайды және нәтижелері жа-
рияланбайды, кейбір компаниялар-
да өтінім бұрынғыша қағаз үлгісінде 
қабылданады.

Кәсіпкерлер ұлттық компанияларда 
келісім-шарттарды және мердігерлікті 
алуда міндетті жағдай сияқты ресми 
емес төлемдер туралы ашық айтуда 
(сұралған кәсіпкерлер дің 40% - ҰЭМ 
Экономикалық зерттеулер институты).
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Сонымен қатар, бұнда сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы тәуекелдер қолдан 
жасалған кедергілерді жасау мен, 
ауқымды құзыреттіліктермен және 
ұлттық компаниялар мен холдингтердің 
қызметінде ашықтықтың болмауымен 
байланысты.

Мәселен, «Байтерек Devolopment» 
АҚ топ-менеджерлеріне қатысты 
қылмыстық істі тергеу кезінде ұлттық 
компанияның инвестициялық жо-
баларды жүзеге асыру жолымен 
экономиканың тұрақты дамуы-
на жәрдемдесу және әлеуметтік-
бағытталған міндеттерді шешу үшін 
құрылғандығы анықталды.

«Нұрлы жол» мемлекеттік 
бағдарламасының шеңберінде 
ол әлеуметтік әлсіз топтар үшін 
жалдамалық және кредиттік бас-
пана құрылысы бойынша негізгі 
операторлардың бірі болып белгіленді. 

Анықтама: Бұл мақсаттарға 
ағымдағы жылы 113 млрд.теңге 
бөлінген (жалдамалық тұрғын-үй – 53 
млрд.теңге және кредиттік баспана – 60 
млрд.теңге).

Сондай-ақ, ұлттық компанияға 
құрылыс салушыларды іріктеу тәртібін 
және олар үшін тиісті талаптарды 
анықтауды дербес бекіту құқығы 
берілді (Мемлекеттік бағдарламаның 
5.5 тармақшасы 1 тармағы 6 абзацы).

Мемлекеттік бағдарламаның 
міндеттерін әрі қарай жүзеге асы-
ру мақсатында оператормен «Нұрлы 
жол» бағдарламасының шеңберінде 
тұрғын-үй құырылысының жобаларын 
іріктеу және қаржыландыру Ережесі 
қабылданды.

Құжатты мониторингтеу бірқатар 
дискрециялық және сыбайлас 
жемқорлық нормаларын анықтады.

Мәселен, Ережелерге сәйкес (16-19 
тармақтар) құрылыс салушылардан 
өтінім қабылдау тікелей АҚ-ға жүгіну 
жолымен жүзеге асырылады (қағаз 
үлгісінде), ұсынылатын құжаттардың 
бірқатар тізімі негізсіз анықталды 
(барлығы 43), операторға өтінімдерді 
қарау сатысында қосымша құжаттарды 
және ақпараттарды талап ету құқығы 
бекітілді  (Ережелерге №1 қосымша, 21 
тармақ). 

Құжаттарды қарау процесі есепсіз 
кезеңдерден өтуге алып келді, бұл рет-
те операторға жобаларды қайта жасауға 
жіберу, немесе оны қараудан мүлдем 
бас тарту құқығы берілді (Ережелердің 
22, 28, 29, 33, 43 тармақтары), жобаларды 
іріктеу бойынша Комиссияның құрамы 
тек АҚ мүдделі бөлімшелерінің басшы-
ларынан және өкілдерінен құралды. 

Сондай-ақ Ережелерде қаралып 
жатқан жобалар бойынша мәлі-
меттерді жариялағаны үшін компа-
ния қызметкерлерінің жауап кершілігі 
бекітілген (49 тармақ), бұл шешім 
қабылдаудың ашық еместігін көрсетеді.

Анықталған сыбайлас жемқорлық 
тәуекелдері «Нұрлы жол» бағдарламасы 
шеңберінде тұрғын-үй құрылысы жо-
баларын іріктеу және қаржыландыру 
жүйесінде құқықбұзушылықтар 
жасауға итермеледі.

Заңнаманың жетілдірілмеуі 
квазимемлекеттік сектордағы сыбай-
лас жемқорлыққа қарсы іс-қимылдың 
тағы бір мәселесі болып табылады.

Сонымен, Қылмыстық кодекске     (3 
бап) және «Сыбайлас жемқорлық-
қа қарсы іс-қимыл туралы» Заңына 
(1 бап) сәйкес сыбайлас жемқорлық 
құқықбұзушылық субъектілеріне 
ұлттық холдингтерде және компа-
нияларда басқарушылық функция-
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сын атқаратын тұлғалар жатқызылды 
(бірінші басшылар).

Квазимемлекеттік сектор 
қызметкерлерінің кейбір категория-
лары (сатып алулармен, мемлекеттік 
бағдарламаларды жүзеге асырумен 
және метариалдық-техникалық ре-
сурстармен байланысты құрылымдық 
бөлімшелердің басшылары, есепшілер, 
заңгерлер және басқа да тұлғалар) сы-
байлас жемқорлық құқықбұзушылық 
субъектілерінің тізіміне жатпайды.

Тәжірибедегі заңнамалық 
олқылықтар қылмыстық қудалау 
органдарын сыбайлас жемқорлық 
әрекеттері бойынша жауапкершілік-
ке тарту мүмкінідігінен айырады, 
бұл болмай қоймайтын жазалаудың 
қағидаларына қарсы келеді. 

Осындай кемшіліктер әкімшілік 
заңнамада да анықталды.

Аталған салада сыбайлас жемқорлық 
тәуекелдерін жою мақсатында:

- бөлек нормативтік құқықтық 
акт дайындап және электронды са-
тып алудың заманауи механизмдерін 
енгізіп, квазимемлекеттік сектор-
да сатып алуларды өткізу бойынша 
тәсілдерді түбегейлі қайта қарастыру;

- мемлекеттік қаржыларды жұмсау 
тәртібін регламенттейтін ұлттық 
холдингтермен компаниялардың 
ішкі құжаттарына ауқымды ревизия 
жүргізу;

- қылмыстық және әкімшілік 
заңнамасының сыбайлас жемқорлық 
құқықбұзушылық субъектілерінің  
ауқымын кеңейту бөлігінде тиісті 
өзгертулер енгізу (сатып алулар-
мен, мемлекеттік бағдарламаларды 
жүзеге асырумен және материалдық-
қаржылық ресурстармен байланысты 
құрылымдық бөлімшелердің басшыла-
ры, есепшілер, заңгерлер және басқа да 
тұлғалар);

- квазимемлекеттік сек-
тор субъектілерінің қаржылық-
шаруашылық қызметіне, ұлттық 
компаниялар мен олардың еншілес 
ұйымдарының тиімділігіне, 
табыстылығына және нәтижелілігіне 
талдау жүргізу;

- «Нұрлы жол» бағдарламасының 
шеңберінде тұрғын-үй құрылысы жо-
баларын іріктеу және қаржыландыру 
Ережесіне сыбайлас жемқорлық және 
дискрециялық нормаларды жоятын 
өзгертулер енгізу;

- дайындау, талқылау, қабылдау, 
тіркеу, қолданысқа енгізу және 
квазимемлекеттік сектордың ішкі 
құжаттарына жариялау тәртібі 
бойын ша «Құқықтық актілер тура-
лы» Заңының нормаларын тарату 
ұсынылады. 
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3.2. Сыбайлас жемқорлықтың 
жолын кесу және зардаптарын 
жою

Сыбайлас жемқорлық құқық 
бұзушылықтың жолын кесу құқық 
қорғау органдарының ерекше 
құзыреті болып табылады. 

Осы қызметтің негізгі рөлі «Сы-
байлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл 
туралы» ҚР Заңына сәйкес  сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы қызметке – сы-
байлас жемқорлыққа қарсы Ұлттық 
бюросына, осы саладағы жедел-тер-
геу бөлімшесінің уәкілетті органы 
ретінде берілген.

Сонымен қатар, сыбайлас жем-
қорлық құқық бұзушылықтардың 
жолын кесу функциясымен бірге өз 
құзыреті шегінде прокуратура орган-
дары, ұлттық қауіпсіздік, ішкі істер, 
мемлекеттік кіріс, әскери полиция 
органдары орындайды.

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
күрестің көрсеткіштерінің талда-
уында көрсетілгендей, 2016 жыл 
жемқорлыққа қарсы іс-қимыл 
бағдарларын маңызды мәнге сапалы 

ауыстыру кезеңі болды, халық осы 
құбылыспен жиі кездеседі. 

2016 жылдың қорытындылары 
бойынша республика  бойынша 
толығымен 2807 сыбайлас жем қор-
лық қылмыстары тіркелді, олардың 
ішінде үштен бірі парақорлық 
фактілері (1031 немесе 31%), 22% 
жымқыру (605), 20% қызметтік лауа-
зымды асыра пайдалану (558), 17% - 
қызметтік жалғандық (481).

Сыбайлас жемқорлықтың тір-
келген фактілерінің негізгі бөлігі 
(2229 немесе 79,4%)  сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы іс-қимыл бой-
ынша Ұлттық бюроның күштерімен 
(Сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
қызмет) шектелді. 

Барлығы 2016 жылы бойын-
ша Сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
қызметпен 1129 лауазымды тұлғалар 
қылмыстық жауапкершілікке 
тартылды, оның ішінде 18 
республикалық, 59 облыстық және 
134 қалалық маңыздағы және 
аудандық деңгейдегі басшылар. 

ЕҢ КӨП ТАРАҒАН СЫБАЙЛАС ЖЕМҚОРЛЫҚ ҚЫЛМЫСТАР

2807 
СЫБАЙЛАС 

ЖЕМҚОРЛЫҚ 
ҚЫЛМЫС

558
- ҚЫЗМЕТТІК 
ЛАУАЗЫМДАРДЫ АСЫРА 
ПАЙДАЛАНУ

1031
- ПАРАҚОРЛЫҚ

605
- ЖЫМҚЫРУЛАР

481
- ҚЫЗМЕТТІК 
ЖАЛҒАНДЫҚ

132 - 
БАСҚАСЫ
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Олардың көпшілігінің шыққан 
(643) соттар үкімдері, басқаларына 
қатысты тергеу жалғасуда. 

Экс-премьер–министр  Ахметов, 
Қарағанды облысының бұрынғы 
әкімі Әбдішев, Қарағанды қа-
ласының бұрынғы әкімі Смағұлов 
қылмыстық топтың құрамының 
жолын кесу үлкен қоғамдық резо-
нансты туғызды, сондай-ақ әкімдік-
пен квазимемлекеттік сектордың 
(барлығы 21 адам) басқа да лауазым-
ды тұлғалары ұрлаған мемлекеттік 
қаражат  2 млрд.теңгені  құрады. 

«Астана ЭКСПО-2017»  бюджет 
қаражатын 10,4 млрд. теңгесін 
жымқыру қылмыстық әрекетіне бай-
ланысты  әшкерелеу әрекеті кем резо-
нанс туғызбай қойған жоқ, Басқарма 
Төрағасы Ермегияев басшылық 
ететін Ұлттық компаниясының 
бірқатар басшылары қылмыстық 
жауапкершілікке тартылды.

Сонымен қатар, сыбайлас 
жемқорлық құқық бұзушылықтарын 
болдырмау процесіне тартылған 
басқа да құқық қорғау органдарының 
қызметін атап өту керек. Әдетте, 
бұл ішкі қауіпсіздік бөлімшелеріне 
күшімен және меншікті кадрлық 
құрамды жемқорлардан тазартуға 
бағытталған жұмыстар жүргізіледі.

Қостанай облысының Қостанай 
қаласының әкімі Ахметжанов және 
оның екі орынбасарлары Калиев 
пен Аракелянның қылмыстық сыз-
басы ашылды, олар мемлекеттік са-
тып алуларды жүргізуде жағымды 
қорытындылар үшін тұрақты жүйелі 
негізде пара алған. 

Мемлекеттік және үкіметтік 
бағдарламаларды іске асыруға 
бөлінген бюджеттік қаражаттар мен 
Ұлттық қордың қаражаттарының 

мақсатты қолдануына ерекше назар 
аударылады. 

Жымқыру факторларын бол-
дырмау мақсатында барлық 
іске асы рылатын жобалар сы-
байлас жемқорлыққа қарсы ве-
домствомен қадағалануда. Осы 
бағытта қабылданған шаралармен 
143 қызметтік тұлғаның заңсыз 
әрекеттері анықталды және тыйыл-
ды, олардың ішінде 74 сотталды. 

Шағын және орта бизнесті қорғау 
жеке басымдыққа бөлінген олардың 
қызметіне заңсыз араласқаны 
үшін мемлекеттік органдардың 142 
қызметтік тұлғасы жауапқа тартыл-
ды, олардың – 115 сотталды.  

Әдеттегідей, бұл жерде сыбайлас 
жемқорлықты тексеру шараларын 
өткізу және рұқсат ету құжаттарын 
берумен байланысты. 

2016 жылғы сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы қызметі 
арқылы Алматы қаласында, Ақтөбе, 
Ақмола, Жамбыл, Қарағанды, 
Солтүстік Қазақстан және Оңтүстік 
Қазақстан облыстарында лауазым-
ды тұлғалардың қатысуымен  әрекет 
еткен 7 ұйымдасқан қылмыстық топ 
қызметінің жолы кесілді.

Осы жұмыстың нәтижесі, 
мемлекеттік органдар мен 
ұйымдарға сыбайлас жемқорлық 
қылмыстарды жасауға ықпал ететін 
себептер мен шарттарды жою 
 бойынша ұсыныстарды енгізу болып 
табылады. 

Өткен жылы 1616 тиісті ұсыныстар 
енгізілді. Олардың басым көлемі 
ішкі істер органдарына – 594, 
әкімдіктерге – 575, мемлекеттік 
кірістер комитетіне – 106, әділет ор-
гандарына – 61.
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ҚЫЛМЫСТЫҚ ІСТЕР БОЙЫНША ЕНГІЗІЛГЕН ҰСЫНЫСТАР

575
- ӘКІМДІКТЕР

259
- БАСҚА ОРГАНДАР

594
- ІІМ

106
МКК

61
- ӘДІЛЕТ 

МИНИСТРЛІГІ

1616 
ҰСЫНЫС 

ЕНГІЗІЛГЕН

Айыппұл санкцияларын қол-
дану сыбайлас жемқорлық құқық 
бұзушылықтары үшін жазалау 
шарасы ретінде. 

Сыбайлас жемқорларды жаза-
лау әлеуметтік әділеттікті қалпына 
келтіру ғана емес, сонымен қатар 
сыбайлас жемқорлық салдарларын 
шектеуді де ұйғарады. 

Қазақстанда парақорлықтың 
барлық түрлері бойынша жазалаудың 
баламалы шарасы паралардың 
мөлшеріне еселес ретінде айып-
пұлдар енгізілді. 

Осы саясат халықаралық 
қылмыстық-құқықтық стандарттарға 

сәйкес келуін ескеру керек. 
Осы орайда, айыппұлдарды 

қолдану Жапония, Германия, Фран-
ция, Австрия, Норвегия және де басқа 
елдерде сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы тиімді шара болды. 

Түрмедегі халықты төмендетуден 
басқа, жазалаудың осы түрі бюджет-
тік табыстың бөлігін көбейтуге ықпал 
етеді. 

Қазақстанда 2016 жылы 
қылмыстық құқық бұзушылықтар 
үшін айыппұлдар 470 тұлғаға 
қатысты қолданды, айыппұлдардың 
жалпы сомасы шамамен 2,5 млрд. 
теңге.  
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САЛЫНҒАН АЙЫППҰЛДАР ТУРАЛЫ ДЕРЕКТЕР

4-кесте

МЕМЛЕКЕТТІК 
ОРГАНДАР

АЙЫППҰЛДАРДЫҢ 
ЖАЛПЫ СОМАСЫ, 

МЫҢ. ТЕҢГЕ

ЖАО (әкімдіктердің барлық бөлімшелері 484 004

ӘКІМДЕР (барлық деңгейдегі) 89 863

ІШКІ ІСТЕР МИНИСТРЛІГІ 128 9907

ҚАРУЛЫ КҮШТЕР 108 552

ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ 266 595

ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ МИНИСТРЛІГІ 43 944

АУЫЛ ШАРУАШЫЛЫҒЫ МИНИСТРЛІГІ 13 190

ИНВЕСТИЦИЯЛАР МЕН ДАМУ МИНИСТРЛІГІ 64 455

ЭНЕРГЕТИКА МИНИСТРЛІГІ 26 000

ӘДІЛЕТ МИНИСТРЛІГІ 53 742

ПРОКУРАТУРА 59 500

ҰҚК 8 164

Сыбайлас жемқорлық қылмыс-
тармен келтірілген шығынды 
өтеу 

2016 жылы сыбайлас жемқорлық 
қылмыстары бойынша аяқталған 
қылмыстық істердің шығыны 22,1 
млрд. теңге сомасын құрады, оның 
ішінде 5,4 млрд. теңге немесе 24,4 % 
өтелді.

Келтірілген шығынды қамтамасыз 
ету үшін 5,9 млрд. теңге сомасындағы 
мүлікке қамау жасалды. 

Сыбайлас жемқорлық 
қылмыстарды жасау нәтижесінде 
мемлекетке келтірілген айтарлықтай 
шығын сыбайлас жемқорлықтың 
салдарларымен күресу акценттерін 
оның дер кезінде ескертуіне назар 
аудару қажеттілігін растайды.  
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3.3. Әдептілікті сақтау сыбайлас 
жемқорлықтың алдын алу ретінде

Бірінші институционалды ре-
формадағы кәсіби мемлекеттік аппа-
ратты құру жағдайының бірі болып 
мемлекеттік қызметтің әдептілігі та-
былады.

Мемлекеттік қызметшілердің 
сырт келбетіне қойылатын талаптар, 
сондай-ақ мінез-құлқының негізгі 
стандарттары Әдеп кодексінде 
белгіленді.

Мемлекеттік қызметшілердің 
іскерлік киімдері туралы ұсынымдар 
және Әдеп кодексінің негізгі талапта-
ры бойынша жадынамалары дайын-
далып, таратылды.

Жадынамалар мазмұны 
мемлекеттік қызметшілерге, 
азаматтарға да қарапайым тілде 
және бағыт көрсетуші ретінде жа-
салды. Олар әдеп стандарттарын тез 
әрі оңай игеріліп алуына, сондай-ақ 

кең қоғам тобы арасында таратылуға 
бағытталды. Әрбір азамат халыққа 
қызмет көрсететін тұлғалардан не 
күтілетінін білуі тиіс.

Жаңа әдеп стандарттары тура-
лы ақпаратты кеңінен тарату үшін 
тиісінше мобилді қосымша әзірленді. 
Ол Әдеп кодексінің негізгі талаптары, 
әдеп жөніндегі уәкілдер, әдептілікті 
анықтауға бағытталған тесттер және 
сыйлықтар бойынша жадынама ту-

2016 ЖЫЛЫ ӘДЕП КОДЕКСІН АҚПАРАТТЫҚ СҮЙЕМЕЛДЕУ ЖҮЙЕЛІ ЖОСПАР-КЕСТЕСІ
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ралы ақпараттарды қамтиды. Осы 
қосымшаның болуы мемлекеттік 
қызметшінің әдепсіз мінез-құлқы 
бойынша уәкілетті мемлекеттік 

органға дереу шағымдануға 
мүмкіндік береді. Ол тегін таратыла-
ды және тиімді пікірді иемдене оты-
рып қолданылады.

Мемлекеттік қызметшілердің 
қызметтік әдепті сақтауына 
мониторингті және бақылауды 
жүргізу үшін орталық мемлекеттік 
және жергілікті атқарушы орган-
дарда (құқық қорғау органдары-
нан басқа) әдеп жөніндегі уәкілдер 
енгізілді.

Олар мемлекеттік қызмет 
саласындағы, сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы іс-қимыл заңдарының  және 
Әдеп кодексінің, шектеу мен тыйым-
дар, сондай-ақ жалпы қабылданған 
әдеп нормаларына сәйкес әріптестер 
арасында мәдениетті қарым-қатынас 
орнатуы бойынша кеңестер береді. 
Осы функциялар әріптестер ара-
сында құрметке ие қызметшілерге 
жүктелді.

2016 жылы оларға 445 мемлекеттік 
қызметшілер мен азаматтар 
шағымданды, оның ішінде орталық 
мемлекеттік органдарда – 139, 
жергілікті атқарушы органдарда – 
306 адам. Олармен Әдеп кодексінің 
талаптарын және сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы заңнамаларын 
түсіндіру бойынша 993 семинарлар 
өткізілді, БАҚ-та 867 жариялымдар 
мен телесюжеттер орналастырыл-
ды. Сонымен қатар, азаматтардың 
құқықтарын қалпына келтірілген де-
ректер де бар. 

Осыған орай, жаңа институт өзінің 
тиімділігін көрсетті және әрі қарай 
қоғамның сенімін жоғарылатуына 
мүмкіндік жасайды.

"МЕМЛЕКЕТТІК ҚЫЗМЕТ ЭТИКАСЫ" МОБИЛЬДІ ҚОСЫМШАСЫ
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Алайда, олар басты назарды негізгі 
жұмысқа салып, негізгі жұмыстан 
босатыла алмай осы функцияларды 
тиісті дәрежеде жүзеге асыра алмай-
ды.

Олардың жұмысының тиімділігін 
көтеру мақсатында әдеп жөніндегі 
уәкілдердің дербес лауазымын енгізу 
жоспарлануда.

Жергілікті деңгейде әдеп құқық 
бұзушылықтардың алдын алу 
жұмыстары таратылған тәртіптік 

кеңестің орнына құрылған  Әдеп 
жөніндегі кеңестерге жүктелді.

Әдеп жөніндегі кеңесті 
құрудың басты мақсаты болып 
қызметшілердің тәртіптік істерін 
қарау кезінде басымдықты жылжы-
ту, мемлекеттік органдарда жоғары 
әдеп стандарттарын және әдептік 
құқық бұзушылықтарының алдын 
алу қамтамасыз етілген.  

2016 жылы олармен 158 отырыс-
тар өткізіліп, 1002 сұрақтар қаралды. 

Әдеп жөніндегі кеңестермен 
оның уәкілдері және мемлекеттік 
органдардың тәртіптік комис-
сия қызметтерін үйлестіру бары-
сында, сонымен қатар сыбайлас 
жемқорлықты ескерту тәсілдері мен 
нысандарын жетілдіру мақсатында 
622 ұсыныс әзірленді.

Әдеп жөніндегі кеңестердің 
ұсынымдарымен қызметтік 

әдеп нормаларын бұзғаны және 
мемлекеттік қызметке кір келтiретін 
тәртіптік теріс қылықтар жасағаны 
үшін 422 мемлекеттік қызметші 
тәртіптік жауапкершілікке тартылды.

Өткен жылмен салыстырғанда 
қызметтік әдеп нормаларын бұзғаны 
үшін жазаланғандардың саны 35 %-ға 
азаюы (2015 жылы әдеп нормаларын 
бұзғаны үшін - 354, ал 2016 жылы 
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- 232 мемлекеттік қызметші жаза-
ланды), алдын алу іс-шараларының 
жүргізілуінің тиімділігін көрсететінін 
атап өту қажет.

Алайда, кейбір әдеп бұзушылық-
тар, әсіресе қоғамда үлкен дау ту-
дыратын, мемлекеттік қызметтің 
имиджіне елеулі залал төндіріп іс 
жүзінде мемлекеттік қызметке кір 
келтіреді.

Осылайша, 2016 жылы Әдеп 
жөніндегі кеңестерде Әдеп кодексін 
бұзғандары үшін қаралған 62 фактіні 
мемлекеттік қызметке кір келтіретін 
теріс қылықтар деп бағалауға бола-
ды.

Олардың ішінде көбінесе 
қоғам тарапынан сын келтіру 
фактілері, қызметтік автокөліктерді 
жеке мақсаттарда пайдала-
ну, әріптестермен және азамат-
тармен дөрекі қарым-қатынас, 
автокөліктерді мас күйде басқару, 
сондай-ақ мемлекеттік қызметшінің 
адами абыройды және қоғамдық 
адамгершілікті қорлайтын мас күйде 
қоғамдық орындарда болуы.

Осыған орай, заң бұзушылыққа 
жауапкершілікті қатаңдату үшін 
және кінәлі тұлғаның жағымсыз 
құқықтық салдарындағы әдептік 

құқық бұзушылықтардың құрамын 
мемлекеттік қызметке кір келтіретін 
теріс қылықтардың құрамына енгізу 
ұсынылуда (мемлекеттік қызметте 
ілгерілетуге, қызметтен босатылған 
жағдайда – қайта орналасуға тыйым 
салуға).

Бүгінгі таңда мемлекеттік 
қызметшілердің әдептілік деңгейінің 
төмендігіне шағымдануда. Алайда, 
дәлелдеуші базаның жеткіліксіздігі 
әдептік құқық бұзушылықтарды 
анықтауға мүмкіндік бермейді.

Әкімшілік өкілеттілік жүктелген 
шенеунік қызметтік әдеп нормала-
рын бұза отырып және дәлелдеменің 
жеткіліксіздігін біле отырып азамат-
тар алдында өзін еркін сезінеді. 

Сонымен қатар, шағымның болуы 
мемлекеттік қызметшінің мінез-
құлығының дұрыстығына күмән 
келтіреді.

Осыған орай, мемлекеттік 
қызметшіні әдептілік құқық 
бұзушылығы үшін айыптаған кез-
де кінәсіздік презумпциясын енгізу 
ұсынылуда. Осы институтты енгізу 
сыбайлас жемқорлық тәуекелін 
төмендетіп, шенеуніктердің азамат-
тармен тікелей қарым-қатынасын 
қысқартады.  
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3.4. Мемлекеттік көрсетілетін 
қызметтердің сапасын арт-
тыру сыбайлас жемқорлықты 
төмендету факторы ретінде

Конституцияда адам және оның 
құқықтары мен бостандықтары 
мемлекеттің ең қымбат қазынасы 
деп жарияланды, бұл Қазақстандағы 
сервистік мемлекеттік басқарудың 
дамуына негіз болды.

Сапалы мемлекеттік көрсетілетін 
қызметтер елдің әлеуметтік-
экономикалық дамуын көрсетеді 
және азаматтардың мемлекеттік 
аппаратқа деген сенім деңгейіне 
ықпал етеді.

Бұл саланың қарқындап дамуы 
2007 жылы, мемлекеттік көрсетілетін 
қызметтерді стандарттауды, ав-
томаттандыруды, мемлекеттік 
көрсетілетін қызметтердің сапасын 
бағалау мен мемлекеттік бақылауды 
белгілейтін құқықтық шарттарды 
құру арқылы бастау алды.

Алдыңғы қатарлы елдердің 
тәжірибесі бойынша «бір терезе» 
қағидаты енгізілді, Халыққа қызмет 
көрсету орталықтары, оның ішінде 
ауылдық елді мекендерге қызмет 
көрсететін мобильді қызмет көрсету 
орталықтары ашылды.

«Электрондық үкімет» онлайн-
порталы іске қосылды, ол арқылы 
лицензиялар мен рұқсаттар беріледі, 
бұл азаматтармен тікелей байланыс-
ты жойып, сыбайлас жемқорлық 
белгілерін айтарлықтай азайтты.

Қабылданған шаралар қызмет 
көрсетушілердің тиімділігін 
арттыруға, әкімшілік кедергілердің 
азаюына, бизнес-процестерді 
оңтайландыруға ықпал жасады.  

Мысалы, 2010 жылдан бастап 
қызметтерді көрсету мерзімдерінің 
бұзылуы (29 есеге – 494 мыңнан 17 
мың фактіге дейін) және олар бойын-
ша шағымдану фактілері (8 есеге – 1,2 
мыңнан 151-ге дейін) азайды.

Келесі маңызды кезең «100 нақты 
қадам» Ұлт жоспарын іске асыру 
шеңберінде бірқатар әлеуметтік 
маңызы бар қызметтерді көрсетудің 
бірыңғай провайдері ретінде 
«Азаматтарға арналған үкімет» 
мемлекеттік корпорациясының 
құрылуы болды.

Бұл өз кезегінде бизнесті 
қолайлы жүргізуге негіз болғанын 
Doing Business-тің өткен жылғы 
рейтінгісінде Қазақстанның 6 орынға 
жоғары көтерілгендігін растайды.

Мемлекеттің сервистік моделін 
құрудың қазіргі кезеңіндегі басты 
қағидасы клиентке бағдарлану бо-
лып табылады.

Сонымен қатар, ауқымды 
жетістіктерге қарамастан, 
мемлекеттік қызметтерді көрсету 
сапасын әрі қарай арттыруға әлі де 
мүмкіндік бар.

Қазіргі уақытта 710 мемлекеттік 
көрсетілетін қызмет түрі анықталған. 

Бұған қоса, мемлекеттік 
органдарға 5 мыңнан астам функция-
ны атқару жүктелді. 

Сервистік моделді алдыңғы 
қатарлы елдер тәжірибесі бойын-
ша мемлекеттік аппараттың барлық 
қызметі мемлекеттік көрсетілетін 
қызметтерге жатқызылды.

Сонымен қатар, Қазақстанда 
мемлекеттік көрсетілетін қызметтер 
мемлекеттік органдардың жекелеген 
мемлекеттік функцияларын іске асы-
ру нысандарының бірі болып табыла-
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МЕМЛЕКЕТТІК КӨРСЕТІЛЕТІН ҚЫЗМЕТТЕР ТІЗІЛІМІН КЕҢЕЙТУ

78
МК ЖӘНЕ 
ЭҮП АРҚЫЛЫ 

52
- МК ЖӘНЕ ҚЫЗМЕТ
БЕРУШІ АРҚЫЛЫ 

49
- МК АРҚЫЛЫ 
АЛЬТЕРНАТИВСІЗ НЕГІЗДЕ

78
- МК, ҚЫЗМЕТ 

БЕРУШІ ЖӘНЕ ЭҮП 
АРҚЫЛЫ 272

- ҚЫЗМЕТ 
БЕРУШІ ЖӘНЕ 
ЭҮП АРҚЫЛЫ

164
- ҚЫЗМЕТ 

БЕРУШІ АРҚЫЛЫ 
АЛЬТЕРНАТИВСІЗ НЕГІЗДЕ

17
- ҮЭП АРҚЫЛЫ 

АЛЬТЕРНАТИВСІЗ 
НЕГІЗДЕ

710 
МЕМЛЕКЕТТІК 
КӨРСЕТІЛЕТІН 

ҚЫЗМЕТТЕР

қағаз 
түрінде – 

электрондық
түрінде –

ды және жеке тәртіппен мемлекеттік 
мәжбүрлеусіз көрсетіледі.

Бұл ретте, тәжірибеде мемлекеттік 
қызметтерді көрсету кезінде 
мемлекеттік мәжбүрлеу элементтері 
орын алады.

Мысалы, бүгінгі таңда азаматтарға 
оларды құжаттандыру бойынша 
қызмет көрсетіледі.

Азамат құжаттарды уақытылы 
ресімдемеген жағдайда әкімшілік 
жауапкершілікке тартылады, бұл оны 
алу үшін мәжбірлеудің барын растай-
ды.

Осыған байланысты, толыққанды 
сервистік мемлекет моделін 
құру мақсатында мемлекеттік 
көрсетілетін қызметтер түсінігін 
қайта қарастыру мәселесін зерттеу 
қажет.

Бұл ретте, мемлекеттік 
қызметшілер мемлекеттік 
қызметті көрсету кезінде 
халықтың сұранысына көрсетілетін 
қызметтердің тұтынушысы ретінде 
толыққанды бағдарлануы қажет.

Өз кезегінде, тәжірибеде созылма-
лы сипаты бар бірқатар мемлекеттік 
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қызметтер негізгі нәтижесіне жетпей 
аяқталып қалады.

Мысалы, азамат денсаулық сақтау 
саласында қызмет ала отырып 
оның соңғы нәтижесі ретінде білікті 
медициналық көмек көрсетілуін 
күтеді.

Осы қызмет іс жүзінде тек 
дәрігерге жазылумен ғана шектеледі.

Бұл азаматтардың көрсетілетін 
қызметке қанағаттануын 
толыққанды анықтауға және оларды 
көрсету сапасын объективті бағалауға 
мүмкіндік бермейді.

Осыған байланысты, аталған 
тәжірибені жоятын тетіктерді әзірлеу 
ұсынылады.

Мемлекеттік көрсетілетін 
қызметтер институтының сипаты 
оларды көрсетуші тұлғаларға жоғары 
талаптарды айқындайды.

Тәжірибеде мемлекеттік 
қызметтер көрсету кезінде 

артықшылықтар беру жағдайлары 
орын алады.

Мысалы, «ТПК «РОСТИ» ЖШҚ-
не санитарлық-эпидемиологиялық 
қорытындысы өтініш бергеннен 
кейін келесі күні дереу берілді. Осы 
кезде «ФудМастер Компаниясы» 
АҚ-на 27 күнтізбелік күнде қызмет 
көрсетілді.

Осыған байланысты, 
қызмет көрсету кезінде заңсыз 
артықшылықтарды қамтамасыз 
ететін жағдайларды жою 
механизмдерін пысықтау қажет.

Белгіленген жүйелік 
қайшылықтардың болуы оның са-
ясатын айқындау және жүзеге асы-
руын қамтамасыз ету функцияларын 
біріктіру керектігін көрсетеді.

Сол үшін Агенттікке осы саладағы 
саясатты анықтау құзыретін беру 
ұсынылады.
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4-ТАРАУ
ҚАЗАҚСТАНДЫҚ ҚОҒАМНЫҢ СЫБАЙЛАС 
ЖЕМҚОРЛЫҚҚА ҚАРСЫ ІС-ҚИМЫЛДАҒЫ РӨЛІ

4.1. Сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы мәдениетті қалыптас-
тыру

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
мәдениетті қалыптастырудың не-
гізгі қағидалары «Мәңгілік ел» ұлт-
тық идеясында, «Қазақстан-2050»  
ұзақ мерзімді және Сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы стратегиясын-
да бекітілді.  

Осы құжаттарды жүзеге асыру 
үшін 2016 жылы аталған институт 
алғашқы рет заңнамалық деңгейде 
бекітілді және білім беру, ақпарат-

тық және ұйымдастырушылық 
жұмыс тарын өткізуге бағытталған.

Әр бағыт бойынша нәтижелерді 
қарастырайық.

Сыбайлас жемқорлыққа қар-
сы білім беру – өскелең ұрпақ 
тәрбиесімен байланысты болған-
дықтан, бұл өте маңызды бағыт.

Білім және ғылым министрлігімен 
бірлесіп атқарған жұмыстың нә-
тижесінде барлық білім беру 
деңгейлерінің оқу бағдарлама-
ларына сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы оқыту мәселелері енгізілді.

2015 ЖЫЛДЫҢ ҚОРЫТЫНДЫСЫ БОЙЫНША БІЛІМ ДЕҢГЕЙІНІҢ БӨЛІНІСІНДЕ 
СЫБАЙЛАС ЖЕМҚОРЛЫҚҚА ҚАРСЫ БІЛІММЕН ҚАМТУ

ЖАЛПЫ БІЛІМ 
БЕРЕТІН МЕКТЕПТЕР

КОЛЛЕДЖ

2,7 МИЛЛИОН 
ОҚУШЫ

65 МЫҢ  
БІЛІМ АЛУШЫ

7562 952

ТЕХНИКАЛЫҚ 
ЖӘНЕ КӘСІПТІК 

БІЛІМ

634 МЫҢ  
ТӘРБИЕЛЕНУШІ

7661
БАЛАБАҚША

МЕКТЕПКЕ ДЕЙІНГІ 
ОҚЫТУ ЖӘНЕ 
ТӘРБИЕЛЕУ

БАСТАУЫШ, НЕГІЗГІ 
ЖӘНЕ ЖАЛПЫ 

ОРТА БІЛІМ

ЖОҒАРЫ ЖӘНЕ 
ЖОҒАРЫ ОҚУ 

ОРНЫНАН КЕЙІНГІ
БІЛІМ

126
ЖОО

477 МЫҢ  
СТУДЕНТ
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Жоғары оқу орындарында таң-
дамалық курс ретінде Агенттіктің 
және Академияның қызметкерлері 
тарапынан әзірленген «Сыбай-
лас жемқорлыққа қарсы мәдениет 
негіздері»  пәні оқу құралы ретінде 
енгізілді.

Агенттіктің бастамасымен 
Білім және ғылым министрлігінің 
тәрбиелеу процесі барысын 
анықтайтын бағдарламалар 
құжаттары да сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы тәрбиелеу 
мәселелерімен толықтырылды.

Атап айтқанда, бұл тәрбиелеудің 
тұжырымдамалық негіздері, сондай-

ақ рухани-адамгершілік және 
азаматтық-патриоттық тәрбиелеу 
контекстіндегі мектепте сыбай-
лас жемқорлыққа қарсы мәдениет 
қалыптастыру бағдарламасы болып 
табылады.

Осы бағдарламаны жүзеге асыру-
да 6080 мектепте немесе 98% «Адал 
ұрпақ» клубтары құрылды. Жалпы 
750 000 оқушы қамтылып, олар 18 
228 шараға қатысты.

Тәрбиелеудің осындай нысанын 
енгізу оқушыларға адалдық және 
әділдік қағидаларын бойларына 
сіңіруге мүмкіндік береді. 

РУХАНИ-АДАМГЕРШІЛІК ТӘРБИЕЛЕУДІҢ БАҒДАРЛАМАСЫ: 
НЕГІЗГІ ШАРАЛАР МЕН ЖҰМЫС НЫСАНДАРЫ

93

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ДОКЛАД 
О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ КОРРУПЦИИ

Продолжая основные положе-
ния Концептуальных основ вос-
питания, Агентством разрабо-
тана Программа формирования 
антикоррупционной культуры в 
школьной среде в контексте ду-
ховно-нравственного и граждан-
ско-патриотического воспитания, 
которая получила положительную 
экспертную оценку Министерства 
образования и науки РК.

В ней четко прописан порядок 
проведения воспитательной ра-
боты, который включает в себя 
организацию воспитательных 
мероприятий антикоррупцион-
ного характера для детей, обуча-
ющихся по программам началь-
ного, основного среднего, общего 
среднего образования.

ПРОГРАММА ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ: 
КЛЮЧЕВЫЕ МЕРЫ И ФОРМЫ РАБОТЫ

Конкурс видеороликов 
«Транспарентное 
и подотчетное государство»

1 2 3

456

7 8 9

1011

Организация 
деятельности 
добровольного 
школьного клуба 
«Адал ұрпақ»

Создание 
постоянно 
обновляемого 
уголка 
«Парасатты 
азамат»

Классные часы 
по вопросам 
повышения
нравственной
и правовой 
культуры 
обучающихся

Дискуссионный 
практикум 
«Основы 
общественного 
порядка»

Месячник «Казахстан - 
правовое государство»

Конкурс 
рисунков 
среди учащихся
«Образ честного 
и неподкупного 
труда»

Деловая игра 
«Получение 

государственной 
услуги»

Конкурс 
проектов 

«Карта 
коррупционных 

правонарушений» 

Театральные 
постановки

Конкурс эссе 
«Мемлекттік қызмет – 
елдің мүддесіне адал еңбек»

«Адал ұрпақ» 
ерікті мектеп 
клубының 
қызметін 
ұйымдастыру»

«Парасатты 
азамат» 
тұрақты 
жаңартылатын 
бұрыштама

Білім алушылардың  
адамгершілік 
және құқықтық 
мәдениетін 
жоғарылату 
бойынша 
сыныптық сағаттар

 «Қоғамдық 
тәртіптің 
негіздері» 
пікірталас 
практикумы

«Қазақстан –құқықтық 
мемлекет» айлығы

«Адал және 
сатылмайтын 
еңбек бейнесі» 
оқушылар 
арасындағы 
сурет байқауы

«Мемлекеттік көрсетілетін 
қызметті алу» іскерлік ойыны «Жемқорлық құқық 

бұзушылықтардың 
картасы» жобалар 
байқауы

Театрлық 
қойылым

«Мемлекттік қызмет 
– елдің мүддесіне 
адал еңбек» шығарма 
байқауы

«Транспарентті және 
есеп беретін мемлекет» 
бейнероликтер байқауы
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Сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
біліммен 266 мың мемлекеттік 
және азаматтық қызметші, сот-
тар, құқық қорғау органдарының 
және квазимемлекеттік сектордың 
қызметкерлері, кәсіпкерлік және 
азаматтық секторлардың, діни және 
этномәдени бірлестіктердің өкілдері 
қамтылды.

Олардың қатысуымен 5000-нан 
астам іс-шара өткізілді. 

«Мемлекеттік органнан 
мемлекеттік органға» және 
«Әкімдіктен әкімдікке» жоба-
ларының шеңберінде жүргізіліп 
отырған сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы саясатты түсіндіру бойынша 
көшпелі кеңестер ұйымдастырылды.

Іс-шаралар барысында 
мемлекеттік органдардағы және 
елдегі сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы іс-қимылдың жағдайы тура-
лы ақпарат түсінікті, интерактивті 
үлгіде жеткізілді.

Қоғам назарына ілінген 
қылмыстар бойынша ұсталған, со-
нымен қатар жазасын өтеп жүрген 
және жасаған істеріне өкінетін 
тұлғалардың сөйлеген сөздері бар 
бейнесюжеттер көрсетілді. 

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы са-
наны қалыптастыруда ақпараттық-
түсіндіру жұмыстары өте маңызды 
болып табылады. Ол үшін бұқаралық 
ақпарат құралдарымен тиісті байла-
ныс жолға қойылды.

Журналистермен, блогерлермен, 
газеттер мен телеарналардың бас 
редакторларымен 40-тан астам кез-
десулер өткізілді.

Республикалық және аймақтық 
БАҚ-та 80-нен аса тақырыптық ай-
дарлар құрылды («Сыбайластықпен 

күрес», «Адал өмір сүру», «Фемида», 
«Закон и порядок»  және басқалар).

3000-нан мыңнан астам мақала 
жарияланды, шамамен 1700-ге 
жуық бейнесюжеттің транляцияла-
нуы ұйымдастырылды. Интернет-
те сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
бағыттағы 8000-ға жуық материал 
орналастырылды.

Аталған жұмыстардың 
нәтижесінде азаматтардың сыбай-
лас жемқорлыққа қарсы санасының 
деңгейі өсті және оны әлеуметтік 
зерттеулердің деректері растай-
ды. Мысалы, халықтың сыбай-
лас жемқорлыққа қарсы саясатқа 
сенімінің деңгейі 18%-ға  ( 55%-
дан 73%-ға дейін)  және сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы іс-қимылға жеке 
үлесін қосуға дайын азаматтардың 
көрсетікіші 10% ( 43%-дан  53%-ға 
дейін) артқан.

«Ашық келісім» жобасы
Сыбайлас жемқорлыққа қарсы 

қызмет бойынша қоғамды біріктіру 
мәселелерінде неғұрлым табысты 
елдердің халықаралық тәжірибесін, 
сондай-ақ ЭЫДҰ-ның сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы күрес жөніндегі 
Ыстамбұл                   іс-қимыл 
жоспарының үшінші раундының 
ұсынымдарын ескере отырып, 
Қазақстанда алғашқы рет сыбай-
лас жемқорлыққа қарсы мәдениетті 
қалыптастыру мәселелері бойын-
ша ынтымақтастық туралы Ашық 
келісім дайындалды. 

Аталған келісімнің ерекшелігі, ол 
ашық болып табылады және оған 
қоғамдық ұйымдар, саяси партиялар, 
коммерциялық емес құрылымдар, 
сондай-ақ меншік нысандарына 
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және ұйымдастыру-құқықтық ны-
сандарына қарамастан басқа да 
ұйымдар, келісімнің міндеттері мен 
мақсаттарын танитын Қазақстан 
Республикасының жекелеген аза-
маттары қосыла алады.  Осылай-
ша ол сыбайлас жемқорлық құқық 
бұзушылықтарды жасауға ықпал 
ететін себептер мен жағдайларды 
жою және алдын алу мәселелеріндегі 
ашықтықты, сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы іс-қимыл мәселелері бой-
ынша ынтымақтастықта таңдаулы 
тәсілдерді болдырмауды көрсетеді. 

Келісімнің мазмұны сыбай-
лас жемқорлық сияқты жағымсыз 
көрініске қарсы іс-қимылдың 
ерекшеліктері есепке алына отырып 
құрылған. 

Мұнда педагогикалық, ғы-
лыми, шығармашылық қауым-
дастықтардың өкілдері тең дәрежеде 
қатыса алады. Арнайы мақсаттар 
мен міндеттер кәсіподақ, кадр, 
этномәдени, құқық қорғау және діни 
ұйымдарына белгіленген. 

Ашық келісімнің қағидалық 
ерекшілігі азаматтар оның 
қатысушылары бола отырып, 
өздеріне сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы міндеттемелерді қабылдайды. 

Аталған келісім 39 мыңнан астам 
ұйымды және 54 мың азаматты 
біріктірді, бұл қазақстандықтардың 
сыбайлас жемқорлыққа төзбеушілік 
деңгейінің артқанын және олардың 
жемқорлықпен күресуге дайын 
екендіктерін көрсетеді.

АШЫҚ КЕЛІСІМНІҢ ҚАТЫСУШЫЛАРЫ БОЛҒАН ІРІ ҚОҒАМДЫҚ ҰЙЫМДАР
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4.2 Азаматтық қоғамды сы-
байлас жемқорлықпен күресуге 
тартудың негізгі тәсілдері

Елбасы «Қазақстан – 2050» Стра-
тегиясында  сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы іс-қимылға мемлекет пен 
қоғамның күштерін біріктіру 
қажеттігін атап өтті.

Азаматтарды осы процеске тар-
ту оларды сыбайлас жемқорлықтың 
алдын алуға қатыстыру ғана 
емес, сондай-ақ нақты сыбайлас 
жемқорлық қылмыстардың жолын 
кесуде жәрдемдесуін білдіреді. 

Агенттік сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы күресте азаматтық қоғамның 
рөлін арттыруға бағытталған бірқатар 
жобаларды іске асырды.

«Азаматтық бақылау» жобасы 
2016 жылы аталған жобаны іске   

қосу үкіметтік емес ұйымдарға ел і-
міздің барлық аймағында қоғамдық 

қабылдаулар ашуға, қоғамда сыбай-
лас жемқорлыққа төзбеушілік аху-
алын қалыптастыруға бағытталған 
іс-шаралар кешенін ұйымдастыруға 
мүмкіндік берді.

Қоғамдық қабылдаулар жем-
қорлықтың алдын алу мәселелерінде 
азаматтық бастамалардың негізі бол-
ды, бұл мемлекеттік қызмет көрсету 
сапасына, әкімшілік кедергілерді 
жоюға қатысты мәселелермен 
жүгінуге мүмкіндігін туғызды.  Жұмыс 
барысында қоғамдық қабылдауларға 
1 мыңнан астам азамат жүгінді.

«Азаматтық бақылау» жобасы 
шеңберінде ғылыми-тәжірибелік кон-
ференциялар, семинарлар, дөңгелек 
үстелдер және кәсіпкерлердің фо-
румдары өткізілді. Әрбір іс-шара 
жемқорлыққа қарсы іс-қимылдың 
өзекті мәселелерін талқылау бойын-
ша әлеуметтік топтар үшін пікірталас 
алаңына айналды. 

«АЗАМАТТЫҚ БАҚЫЛАУ» ЖОБАСЫ ШЕҢБЕРІНДЕ АЙМАҚТАРДА    
ҮЕҰ ӨТКІЗГЕН ІС-ШАРАЛАР

Мемлекеттік кәсіпорындардың, 
оның ішінде білім беру,  
денсаулық сақтау ұйымдары-
ның, Халыққа қызмет көрсету 
орталықтарының басшылары-
ның қатысуымен «Сыбай-
лас жемқорлыққа қарсы 
мәдениет – мемлекеттік мү-
лікті басқарудың тиімділігін 
қамтамасыз етудің негіздерінің 
бірі» ғылыми-тәжірибелік кон-
ференция

Жергілікті мемлекеттік органдар-
дың, ҮЕҰ өкілдерінің, бизнестің 
басшыларының қатысуымен «Мем-
лекеттік қызметтің және қызметтік 
әдеп қағидаттарының қазақстандық 
моделі» ғылыми-тәжірибелік кон-
ференциясы 

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
іс-қимыл мәселелері жөніндегі 
кәсіпкерлердің форумы

Мемлекеттік қызмет көрсететін 
мемлекеттік органдар басшылары-
ның, Халыққа қызмет көрсету ор-
талығының, ҮЕҰ және қауымдастық 
бизнес өкілдерінің «Мемлекеттік 
қызмет көрсетудің жаңа стандартта-
ры – сыбайлас жемқорлықты барын-
ша азайту кепілі» атты дөңгелек үстел
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Сонымен қатар, агенттік халықпен 
тиімді қатынасты орнату үшін «1424» 
саII-орталығын құрды, оның негізгі 
міндеті жемқорлыққа қарсы іс-

қимыл мәселелері бойынша азамат-
тарды тегін консультациялық қолдау 
және тиісті ақпаратты қабылдау бо-
лып табылады.

СALL-ОРТАЛЫҚТА ҚАБЫЛДАНАТЫН ХАБАРЛАМАЛАРДЫҢ ТҮРЛЕРІ

Сыбайлас жемқорлық фактілері 
туралы, оның ішінде жасалған 
немесе жасауға дайындық 
үстіндегі сыбайлас құқық 
бұзушылықтар туралы

Сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы қызмет 
қызметкерлерінің 
заңсыз іс-әрекеттері 
(әрекетсіздіктері) 
туралы

Кәсіпкерлік қызметке қарсы болу 
мәселелеріне қатысты

Сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы қызмет тарапынан іздеу 

салынған адамдар туралы 
мәліметтер

Сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы қызметтің жұмысы  

жөнінде (пікірлер, 
ұсыныстар)

Насихаттау жұмыстарының тұ-
рақты түрде кеңінен жүргізілуіне, 
оның ішінде  Саll-орталығы қызметі 
туралы жарнамалық өнімдерді 
таратуға байланысты келіп түсетін 
қоңыраулар  саны көбейді. 

2016 жылы барлығы 14 мыңға 
жуық осындай өтініштер түсті.

Жемқорлық фактілерінің жолын 
кесуге халықтың белсенді араласу-
ына ықпал жасайтын аспектілердің 
бірі заңнамада анық жазылған ша-
ралар мен шарттардың болуы. 

Атап айтқанда, Қылмыстық ко-
декске сәйкес пара беру туралы өз 
еркімен хабарлаған адам қылмыстық 
жауапкершіліктен босатылады. 

Сонымен қатар, сыбайлас жем-
қорлық фактілері туралы хабарлаған 
адамдарды көтермелеу тетігі 
белгіленді.

Өткен жылы 185 адам 27 млн теңге 
сомасында көтермеленді.

Белсенді азаматтық ұстаным 
сыбайлас жемқорлықты барынша 
азайтуға қол жеткізуге ықпал етеді. 

Осылайша, қазақстандық қоғам-
ның түрлі топтарын сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы қозғалысқа тар-
ту бойынша белсенді жұмыс жасау 
осы саладағы мемлекеттік саясаттың 
тиімділігін күшейтеді және арттыра-
ды.
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Тәуелсіздік жылдарында 
қазіргі заманғы халықаралық 
стандарттарға сай келетін, сы-
байлас жемқорлыққа қарсы 
іс-қимылдың тиімді жүйесі 
қалыптасты. 

Тарихта Қазақстанның сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы саясатының 
қалыптасуын үш негізгі кезеңге 
бөліп қарастыруға болады. 

Бастапқы кезеңде әлеуметтік-
экономикалық тұрақтылықты 
қамтамасыз етуге басымдық 
беріліп, сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы күрес фрагменттік және 
эпизодтық сипатта болды.

Екінші кезең ұлттық 
экономиканың қарқынды 
деңгейде өсуіне негізделіп, 
нәтижесінде бюджеттік түсімдер 
саны айтарлықтай артты, бұл 
олардың қолданылуын бақылау 
қажеттілігін талап етті. Сыбай-
лас жемқорлыққа қарсы күрес 
жөніндегі уәкілетті орган құрылып, 
оның тәуелсіздігі және тікелей 
Мемлекет басшысына есептілігі 
қамтамасыз етілді. Аталған 
органның жұмысы бірінші кезек-
те нақты сыбайлас жемқорлық 
қылмыстарды анықтау мен 
олардың жолын кесуге бағытталды. 

Жаңа жаһандық тегеурінді 
талаптар мен жылдам өзгеріп 
келе жатқан әлеуметтік-саяси 
жағдайларды ескере отырып, 
«Қазақстан-2050» Стратеги-
ясы қабылданды. Онда 2015-
2025 жылдарға арналған Сы-
байлас жемқорлыққа қарсы 

стратегиясында көрініс тапқан 
сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
іс-қимылдың жаңа тәсілдері 
белгіленді. Оның ерекшелігі 
жемқорлықтың салдарымен күрес 
тәсілінен жемқорлықтың себептері 
мен жағдайларының алдын алу 
жүйесіне өтуі болып отыр.  

Осылайша, Стратегияны жүзеге 
асыруда екі жыл ішінде елеулі 
нәтижелерге қол жеткізілді. Атап 
айтқанда, әкімшілік кедергілер мен 
тұрмыстық сыбайлас жемқорлық 
мейлінше төмендеді. Мемлекеттік 
көрсетілетін қызметтердің сапасы 
артты. Заң үстемдігі мен жазаның 
бұлтартпастығы қағидаларының 
іске асырылуы қамтамасыз етілді. 
Мемлекеттік қызметшілерді 
этикалық бақылаудың тиімді 
тетіктері қалыптасты. Мемлекеттік 
аппараттың айқын болуына 
қатысты элементтер енгізілді. 
Азаматтардың құқықтық және 
сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
мәдениет деңгейі артып, мем-
лекет пен азаматтық қоғамның 
конструктивті диалогы реттелді. 

Сонымен бірге бұл кезеңде 
бірқатар стратегиялық міндеттерді 
шешу қажет. 

Бірінші кезекте, тұрмыстық 
сыбайлас жемқорлықты жою 
керек.   Сервистік тәсілдің 
негізінде, мемлекеттік 
көрсетілетін қызметтердің са-
пасын түбегейлі арттыру қажет. 
Сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
мәдениетті қалыптастыру бойын-
ша жаңа жұмыстар бүкіл қоғамды 

ҚОРЫТЫНДЫ
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қатыстыру арқылы жүргізілуі тиіс. 
Ең соңында, ұлттық заңнаманы 
ЭЫДҰ стандарттарымен үйлестіру 
талап етіледі. 

Осыған байланысты, заң шығару 
және ұйымдастыру шараларының 
мынадай кешенін қабылдау 
ұсынылады. 

Заң шығарушылық:

1. Бағынысты қызметкерлер-
дің сыбайлас жемқорлық құ-
қықбұзушылық жасағаны үшін 
тікелей басшылардың, аза-
маттар мен кәсіпкерлердің 
құқықтарын жүзеге асыруға заңсыз 
көмектескені немесе нақты кедергі 
жасағаны үшін квазимемлекеттік 
сектор субъектілерінің лауазым-
ды тұлғаларының жеке тәртіптік 
жауапкершілігін заңды түрде 
бекіту.    

2. Сыбайлас жемқорлық 
тәуекелдерді талдау бары-
сында анықталған, сыбайлас 
жемқорлықты жасауға ықпал ететін 
себептер мен шарттарды жою ту-
ралы тұжырымдарды орындаудың 
міндеттілігін енгізу. 

3. Нормативтік құқықтық 
актілер жобаларының сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы міндетті са-
раптама институтын қалпына 
келтіру. 

4. Квазимемлекеттік сектор-
дағы мемлекеттік сатып алуды 
реттейтін «Сатып алу туралы» 
Заңды әзірлеу және қабылдау.

5.  «Мемлекеттік сатып алу 
туралы» Заңның нормаларын 
тегін медициналық көмектің 
кепілдендірілген көлемі аясында 

тауарлар сатып алуға қолдана оты-
рып, оған өзгерістер енгізу.  

6. Лоббизм институтын 
заңнамалық тұрғыда реттеу.

7. Мемлекеттік органдардың 
бірқатар қоғамдық маңызды функ-
цияларына (қоғамдық тәртіпті 
қорғау, жолдар жөндеу, электр 
қуатын беру, сумен қамту және т.б.) 
«мемлекеттік көрсетілетін қызмет» 
анықтамасын беру.

8. Агенттікке мемлекеттік 
қызметтер көрсету сала-
сында мемлекеттік саясат-
ты қалыптастыру бойынша 
уәкілеттіктерді беру. 

9. Қайта реттеу қағидасын 
енгізу мүмкіндігін қарастыру (бір 
жаңа талапты енгізу қолданыстағы 
екеуін жояды).

10. Этикалық заң бұзушы-
лықтардың жеке құрам дарын 
мемлекеттік қызметке кір 
келтіретін әрекеттер қатарына 
ауыс тыру. 

11. Мемлекеттік қызметшіні 
этикалық заң бұзушылығы 
үшін айыптау жағдайларында 
кінәсін анықтау қағидасын енгізу 
мүмкіндігін қарастыру. 

12. Сыбайлас жемқорлық 
құқық бұзушылық субъектілеріне 
квазимемлекеттік сектор 
қызметкерлерінің жекелеген са-
наттарын жатқызу (сатып алу, 
мемлекеттік бағдарламаларды 
және материалдық-техникалық 
ресурстарды жүзеге асыруға 
байланысты құрылымдық 
бөлімшелердің басшылары, бух-
галтерлер, заңгерлер және өзге де 
тұлғалар).

13. Аса үлкен мөлшерде 
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шығын келтіруді қарастыратын 
қылмыстардың кейбір құрамдарын 
сыбайлас жемқорлық қылмыстар 
санатына ауыстыру. 

14. БҰҰ Сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы конвенциясының нормала-
рын имплементациялауды мына-
дай мүмкіндіктерді қарастыра оты-
рып жалғастыру: 

- пара беруге уәде беру және 
ұсынудың қылмыстануы;

- заңсыз байығаны үшін 
әкімшілік жауапкершілік;

- заңды тұлғалардың қылмыстық 
жауапкершілігін белгілеу; 

- қылмыстық жолмен шетел-
ге шығарылған активтер мен 
мүліктерді қайтару және иелік ету 
бойынша нормативтік құқықтық 
актілерді әзірлеу. 

15. Сыбайлас жемқорлық 
қылмыстары үшін қылмыстық 
тергеуден иммунитетті шешу 
рәсімдерін жетілдіру мүмкіндігін 
қарастыру. 

Ұйымдастырушылық:

1. Мемлекеттік  қызметші лер - 
 дің әлеуметтік қамтамасыз етілуін 
жақсарту (жеңілдік шарттарын-
да немесе жалға алу төлемін 
міндетті өтеумен тұрғың үй беру, 
зейнеткерлік жастағы мемлекеттік 
қызметшілер үшін жеңілдіктер, 
сауықтыру мақсатындағы көтер-

мелеу, мемлекеттік қызметшілер -
дің жас балаларын балабақшалар-
мен қамтамасыз ету, жеке 
тұлғасын  дамыту тренингтерін 
ұйымдастыру).

2. Шығындар құрамында мем-
лекеттік органдарды қам тамасыз 
ету үшін «Өкілдік шығындар» 
қосалқы ішкі бағдар ламасын қа-
растыру.

3. Барлық мемлекеттік ор-
гандар мен квазимемлекеттік 
сектор субъектілеріне сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы шектеулерді 
енгізу. 

4. Сатып алу және бақылау-
қадағалау органдары салаларын-
да жұмыс істейтін мамандармен 
сатылмайтындық туралы арнайы 
шарттар жасасуды қарастыра оты-
рып, оларды тұрақты ротациялау 
міндеттілігін белгілеу.

5. Жоғары оқу орындары үшін 
мемлекеттік жалпыға міндетті білім 
беру стандарттарына «Сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы мәдениеттің 
негіздері» атты міндетті пәнін 
енгізу.

6. Өтініш берушінің сәйкестен-
дірусіз, оған үкіметтік емес ұйым-
ды әкімшісі ретінде анықтап, 
құ  қық бұзушылықтың барлық 
түрі бой ынша өтініштерге ар-
налған бірыңғай порталды құру 
мүмкіндігін қарастыру.   


