Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл – әрбір азаматтың міндеті
Қазіргі кезде сыбайлас жемқорлық әлемнің кез келген елінде оның
саяси дамуына байланыссыз, оның ішінде Қазақстанда да, әлеуметтік
құбылыс ретінде өмірін жалғастырып келеді, ол тек ауқымдылығымен ғана
ерекшеленеді. Сыбайлас жемқорлық әлеуметтік-экономикалық даму үдерісін,
нарықтық экономиканың құрылуын, инвестициялар тарту процесін тежейді.
Демократиялық мемлекеттің саяси және қоғамдық институттарына кері
әсерін тигізеді, елдің болашақ дамуына елеулі қауіп төндіреді. Қазақстанның
мемлекеттік саясатының негізгі басымдықтарының бірі сыбайлас
жемқорлықпен күрес болып табылады.
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қалыптастыру мақсатында университетте тұрақты түрде «Таза сессия» штабы
жұмыс істейді. Штаб қызметінің негізгі идеясы жастармен кездесулер өткізу
және оларға жемқорлыққа қарсы заңнаманы, сыбайлас жемқорлық туралы
ұғымды түсіндіру және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылдар бойынша
шараларды жетілдіру, студенттер арасында заңдылық пен жемқорлыққа
қарсы тәртіп орнату, сыбайлас жемқорлық құбылыстарына қарсы әрекет ете
білуге тәрбиелеу.
Жастардың алған білімдері оларды өмірде туындаған кез келген
жемқорлық атаулымен кездестірмейтіндігіне сенгіміз келеді.
Жастар сыбайлас жемқорлыққа қарсы!
Елдің болашағы – жас ұрпақтың қолында!
Терминология.
«Коррупция» термині латын тілінің «corrutpere» деген сөзінен шығып,
мағынасы жағынан «мемлекет организмін, қоғамдық қарым-қатынастарды
бұзу» дегенді білдіреді, «параға сатып алу» терминімен сәйкес, яғни
лауазымды тұлғаның өз билігі өкілеттігі мен сеніп тапсырылған құқығын
заңға және моральдық нормаларға қайшы келетін өтірік айту,
бопсалаушылық, сөзбұйда жасау жолдарымен жеке бас пайдасы үшін
пайдалануы. Көбіне бұл термин бюрократиялық аппаратқа және саяси
элитаға қатысты жиі қолданылады. Осыған сай термин әдетте бастапқы
латын сөзінің бірінші мағынасынан шығатын кең мағынаға ие, әдепсіздік
тәртіпті білдіреді.
Жемқорлықты жеңу Қазақстан үшін Елбасы Н.Ә. Назарбаев нақты
белгілеген мемлекеттік саясаттың негізгі бағыттарының бірі болып
табылады. Сол себепті Президент өзінің «Қазақстан-2050» стратегиясында
дамыған мемлекеттің жаңа саяси басымдықтарының бірі ретінде сыбайлас
жемқорлықпен күресті атап көрсетті.
Қазақстан Президенті Н. Назарбаев сыбайлас жемқорлықпен күрес
туралы айтқанда қоғамның көмегінсіз жемқорлықты жеңу мүмкін еместігін
бірнеше рет атап өтті. Жастар, сендердің жалпы күрделі мәселелерді
шешуге, оның ішінде сыбайлас жемқорлықты жеңуге де қажет білімдерің
жетерлік.
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қызығушылықтарың да бар.

Көбіне қоғамда сыбайлас жемқорлыққа екі негізгі кейіпкер қатысады:
үкімет және жеке меншік секторы. Қағида бойынша азаматтар
жемқорлықтың бас құрбанына айналады.
Қоғамның қабілеттілігі, оның ішінде біздің жастарды бақылау,
мемлекеттік шенеуніктердің жемқорлық әрекеттерін анықтау және
болдырмау жергілікті мәселелерді зерттеудің арқасында артады. Сыбайлас
жемқорлықпен күресу үшін қоғамның барлық жігінің жүйелі түрдегі күшжігері қажет.
Жемқорлықтың жіктемесі
Қазақстан Республикасының «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес
туралы» заңында сыбайлас жемқорлыққа мынадай анықтама берілген: бұл –
«...жеке түрде немесе делдалдар арқылы мүліктік игіліктерді заңсыз алу және
мемлекеттік қызмет атқарушы тұлғалардың, сондай-ақ оларға теңестірілген
тұлғалардың өз лауазымдық өкілеттіктері мен өкілеттеріне қатысты
мүмкіндіктерін мүліктік пайда табу үшін жеке басына пайдалануы, сондай-ақ
аталмыш тұлғаларға жеке және заңды тұлғалардың көрсетілген игіліктер мен
жеңілдіктерді құқыққа қайшы түрде пара ұсыну жолымен сатып алуы».
БҰҰ-ның құжаттарында қолданылатын жемқорлық терминінің
халықаралық-саяси анықтамасы мынадай деп берілген: сыбайлас жемқорлық
– бұл мемлекеттік билікті жеке бас пайдасы үшін, үшінші бір тұлғалар мен
топтардың мақсаты үшін асыра пайдалану.
Қарапайым тілмен айтатын болсақ, сыбайлас жемқорлық – бұл қызмет
дәрежесін жеке мақсатта пайдалану. Сыбайлас жемқорлықты білдіретін
белгілердің бірі пара алу не беру болып табылады.
Пара дегеніміз не? Бұл лауазымды тұлғаның басқа бір тұлғадан
лауазымына қатысты көрсететін қандай да бір қызмет түріне берілетін ақша
немесе өзге игіліктерді алуы. Бұл жағдайда көрсетілген ақша мен игіліктерді
әрдайым парақордың жеке өзі алмайды, оларды көбіне оның жақын
адамдарына немесе жасанды жалған ұйымдарға ұсынады. Пара деп
саналатын нәрселер:
Заттар – ақша, оның ішінде валюта, банк түбіртектері мен құнды
қағаздар, бағалы металдар мен асыл тастардан жасалған бұйымдар,
автокөліктер, пәтерлер, саяжайлар мен қала сыртындағы үйлер, азықтүліктер, тұрмыстық техника мен аспаптар, өзге тауарлар, жер учаскелері
және өзге жылжымайтын мүлік.
Қызмет түрлері және олжа – емделу, жөндеу және құрылыс жұмыстары,
санаторлық және туристік жолдамалар, шетелдік сапар, ойын-сауықтар мен
басқа шығындарды өтеусіз немесе төмен бағамен төлеу.
Сыбайлас жемқорлық неге өте қауіпті?
Адамдардың көбі пара беру мен сыбайластықты қандай жағдайда да
өздері үшін пайдалы немесе зияны жоқ құбылыс ретінде қарастырады:
«Мұның несі жаман? Көбірек төледім, есесіне техникалық
байқаудан ешбір қиындықсыз өттім, оған қоса уақытты да үнемдедім».

«Дипломды сатып алдым да, ұлымды беделді жұмысқа
орналастырдым. Бұдан кімге жаман болды?»
Ақыр аяғында бұл тек бәрі үшін «жаман» ғана емес, сондай-ақ әрбір
адам үшін қауіпті. Өйткені заң билігі әділ болмаса, ол кез келген адамды
бүлдіруі мүмкін және саруайымға түсіріп, жат етуі мүмкін.
Жете түсініп көруге тырысайық. Барлығымыз да түрлі салық
төлейміз. Алайда табыстың бір бөлігін мемлекетке бере отырып, біз оның
әлеуметтік қызметті жүзеге асыруын қамтамасыз ететіндігін ескереміз: тегін
білім алу, денсаулық сақтау, инфрақұрылымды құру, қауіпсіздікті
қамтамасыз ету.
Егер мемлекеттік қаражатты сыбайлас жемқорлық тәсілмен бөлсе, не
болар еді?
Мысалы: Мемлекеттік орган аурухана салу немесе оны жөндеуден
өткізуге келісімшарт жасасады. Шарт жасасу кезінде жеке мемлекеттік
қызметкер шартты онымен «сенімдік қарым-қатынасқа» түскен фирма
өкілдеріне ұсыну үшін олардан пара алады. Бірақ та бірде бір фирма параға
кеткен шығындар есебінен өзіне залал келтіре отырып жұмыс жасамайды.
Сондықтан «рұқсат» алған мұндай фирма жұмыстың және қолданатын
материалдардың сапасын төмендетеді, оған қоса олардың құнын көтеріп
жібереді. Соңында тек қоғам зардап шегеді.
Сыбайлас жемқорлықтың қоғамға тек зиянын тигізіп қоймай, сонымен
бірге оң нәтижеге жеткізбейтінін естен шығармауымыз қажет! Өйткені
сыбайлас жемқорлық тәсімінде параны көбірек беруші ғана жеңіске жетеді.
Бір қорқыныштысы - сыбайлас жемқорлықпен айналысу сол тұлға мен оның
жақындарының сана-сезіміне залал келтіріп, дүниетанымдарын бұзады.
Бұл әлеуметтік қауіпті құбылыспен күресудің өзектілігі бірқатар
жағдайларға негізделген:
● сыбайлас жемқорлық азаматтардың конституциялық құқықтары мен
еркіндіктерінің шындап бұзылуына әсер етеді;
● сыбайлас жемқорлық қылмыстың субъектілері әдетте жоғары
қоғамдық жағдайда болады;
● әбден жетілдірілген зияткерлік тәсілдермен айналысу; бұл құбылыс
әртүрлі жағдайларға үздіксіз өзгере және жетілдіріле отырып бейімделеді;
● осы іс-әрекет келтіретін үлкен материалдық және моральдық шығын;
● ерекше беймәлімсіздік – бұл құбылыс туралы толық деректің немесе
көрнекі дәлелдің жоқтығы, қылмыстық сотқа тартылатын кінәлі тұлғалардың
аздығы және олардың тек бірен-саранына ғана шынайы қылмыстық жаза
қолданылуы;
● сыбайлас жемқорлық тек жасырын сипатта ғана емес, сонымен қоса
келісімді түрде жасалады, қағида бойынша ол өз артынан шағым
тудырмайды, өйткені кінәлі тараптар заңсыз жасалған мәміледен өзара тиімді
пайдаға ие болады;
● сыбайлас жемқорлық әрекеттер әдетте кәсіби емес адамның тексеріп
қарауына қиын соғатын күрделі өзіндік және құпия мемлекеттік қызмет
түрлерінде жасалады;

● сыбайлас жемқорлық мемлекеттік аппаратқа деген шынайы сенімді
жойдырады, оның беделін түсіреді;
● аталмыш құбылыс мемлекеттік өкімет құрылымдарында тез тарайды;
● шын мәнісінде, заңмен қорғалатын барлық қоғамдық қатынастар
сыбайласқан лауазымды тұлғалардың қылмыстық әрекеттерінің объектісі
бола алады.
Жоғарыда айтылған тізім жеткілікті толық болып табылмайды, бірақ
соның өзі де дәл қазіргі кезде сыбайлас жемқорлықпен күресу бойынша
теориялық ережелерді дайындауда, сондай-ақ күнделікті әрі тәжірибелік
жұмыстар жүргізуде өткір қажеттілікті талап ету уақытының келгендігі
туралы куәландырады. Алайда қандай да бір құбылысқа қарсы тұруға
шақырмас бұрын, сол құбылысты анық және нақты түрде анықтау қажет
және ол жамандықтың шығу себептері мен механизмін талдап қарастыру
керек.
Сыбайлас жемқорлыққа қарсы тұру мүмкін бе?
Қазіргі заманғы әлемде сыбайлас жемқорлықпен күресуді күшейту
жұмысы үздіксіз жүргізілуде және әрдайым жетілдірілу үстінде. Әлемде
сыбайлас жемқорлықпен күресу механизмінің барлық елдерге тиімді болатын
бірегей жинағы жоқ. Әрбір мемлекет қолданатын сыбайлас жемқорлықпен
күресу әдістерінің жиынтығы өзгеше, ол елдің саяси және экономикалық
тұрақтылығына ғана емес, сонымен қатар әдет-ғұрпы мен салт-дәстүрлеріне,
діни ерекшелігі мен құқықтық мәдениет деңгейіне және аумағы бойынша
алатын жеріне, халқының саны мен орналасу тығыздығына да байланысты
болып келеді.
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әлеуметтік түрлендіру жағдайында мемлекеттің сыбайлас жемқорлыққа
қарсы бағытталған заманауи әлеуметтік-экономикалық саясатымен тығыз
байланысқан бүтіндей стратегияның қажеттілігіне анық көз жеткізілді.
Осыған байланысты 2014 жылдың 26 желтоқсанында Қазақстан
Республикасының 2015-2025 жылдарға арналған Сыбайлас жемқорлыққа
қарсы жаңа стратегиясы бекітілді.
Стратегияның мақсаты мемлекеттің сыбайлас жемқорлыққа қарсы
саясатының тиімділігін арттыру және сыбайлас жемқорлыққа қарсы
қозғалысқа кез-келген жемқорлықтың туындауына «нөлдік» төзімділік
таныту атмосферасын құру жолын қолдану арқылы барлық қоғамды тарту,
сондай-ақ Қазақстанда сыбайлас жемқорлық деңгейін төмендету болып
табылады.
Стратегиямен белгіленген сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылдың
басты бағыттары мынадай:
● мемлекеттік қызмет саласында сыбайлас жемқорлыққа қарсы ісқимылдар қолдану;
● қоғамдық бақылау институттарын енгізу;
● мемлекеттік сыңайлы және жеке меншік секторларында сыбайлас
жемқорлыққа қарсы әрекет жасау;

● құқық қорғау және сот органдарында сыбайлас жемқорлықтың алдын
алу;
● сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет деңгейін қалыптастыру;
● сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл мәселесі бойынша
халықаралық ынтымақтастықты дамыту.
Осы бағыттар шеңберінде «сыбайлас жемқорлық» ұғымын қайта
қарастыруға және жемқорлық құқықбұзушылықтар арасына нақты шек
қоюға, мемлекет тіршілігіне азаматтық бақылау жүйесін құру және енгізуге
мүмкіндік беретін, сондай-ақ азаматтардың көпшілік ақпаратқа еркін рұқсат
алуын қамтамасыз ететін «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылдар
туралы», «Қоғамдық бақылау туралы», «Көпшілік ақпаратқа рұқсат туралы»
жаңа заңдары дайындалып, қабылданатын болады.
Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылды жүзеге асыруға
уәкілетті мемлекеттік органдар
Еліміздің Тәуелсіздік алған алғашқы күнінен бастап мемлекет
Басшымыз бәрімізде тек бір уайым – қазақстан халқының амандығы
және бір мақсат – Отанымыздың гүлденуі екендігін әрқашан атап
көрсетеді. Бүгінгі таңда халқымыздың бірлігі мен елдегі тұрақтылық
арқасында экономикамыз өркендеп, соның салдарынан азаматтарымыздың
хал-ахуалы жақсарып келеді.
Елбасының
Қазақстан
халқына
Жолдауларында
сыбайлас
жемқорлықтың алдын алуға бағытталған және әкімшілік реформалар –
мемлекеттік басқару жүйесін жеңілдетуден туындайтын міндеттерге басты
назар аударылған. Елбасы сыбайлас жемқорлықпен күресудің негізгі
бағдарламалық бағыттарын белгілеп берді. Содан бері мемлекеттік
органдардың
бақылау
қызметтері
қысқарып
келеді,
олардың
жұмыстары бақылауға алынып, айқындығы қамтамасыз етілген, мемлекеттің
экономика мен бизнеске араласуы кеміп келеді.
Елбасы сыбайлас жемқорлықпен күресудің аса маңыздылығын түсіне
отырып,
сыбайластыққа
қарсы
саясатты
жетілдіру
бойынша
шараларды қолдану туралы тапсырмалар берді.
Осының нәтижесінде өзіне мемлекеттік қызметке өту және сыбайлас
жемқорлыққа қарсы іс-қимыл мәселелерімен айналысуды жинақтаған жаңа
орган құрылды. Ел Президентіне тікелей бағынатын орган болып табылатын
Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі және сыбайлас жемқорлыққа қарсы ісқимыл агенттігі мемлекет пен қоғамның мемлекеттік қызметті, кадрлық
саясатты жүзеге асырудағы күш-жігерін біріктіреді және сыбайлас
жемқорлық деңгейін төмендетуге күш салады.
Сондықтан сыбайлас жемқорлыққа қарсы орган жұмысының негізгі
бағыты мемлекеттік қызмет көрсету сапасын арттыру болып
табылады,өйткені бүгінде азаматтардың мемлекеттік органдармен жасайтын
кез келген қарым-қатынасы, бір жағынан, сыбайластықтан құрылған қызмет
түрін қабылдаумен байланысты.
Сыбайластық жемқорлықпен күрес мыналардың негізінде жүзеге
асырылады:

● заң мен сот алдында бәрі тепе-тең;
● мемлекеттік органдар қызметін нақты құқықтық реттеумен
(регламенттеумен) қамтамасыз ету, аталмыш қызметтің заңдылығы мен
жариялылығы, оған мемлекеттік және қоғамдық бақылау жасау;
● жеке және заңды тұлғалардың, сондай-ақ мемлекеттің әлеуметтікэкономикалық,
саяси-құқықтық,
ұйымдастыру-басқару
жүйелерінің
құқықтары мен заңды мүдделерін қорғау басымдылығы;
● жеке және заңды тұлғалардың бұзылған құқықтары мен заңды
мүдделерін қайта қалпына келтіру, сыбайлас жемқорлық құқық
бұзушылықтың зиянды зардаптарын жою және алдын алу;
● сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылармен күресуге жәрдемдескен
азаматтардың жеке қауіпсіздігін және оларды ынталандыруды қамтамасыз
ету;
● мемлекеттің мемлекеттік қызметті орындауға уәкілетті және оған
теңестірілген тұлғалардың құқықтары мен заңды мүдделерін қорғауы,
аталмыш тұлғалар мен олардың отбасыларының лайықты өмір сүрулері үшін
бұл тұлғаларға еңбекақы (ақшалай қолдау) мен жеңілдіктер тағайындау;
● жеке және заңды тұлғалардың кәсіпкерлік қызметтерін мемлекеттік
реттеуді жүзеге асыратын тұлғалардың өкілеттіктерін делегирлеуді
болдырмау, сондай-ақ оларға бақылау мен қадағалау жүргізу.
Қолданылған әдебиеттер:
● Қазақстан Республикасының «Сыбайлас жемқорлықпен күресу
туралы» заңы
● Қазақстан Республикасының «Мемлекеттік қызмет туралы» заңы
● Қазақстан Республикасының «Мемлекеттік қызмет көрсету түрлері
туралы» заңы
● ҚР Елбасының «Қазақстан:2050» жолдауы
● Қазақстан Республикасының 2015-2025 жылдарға арналған сыбайлас
жемқорлыққа қарсы стратегиясы
● «НұрОтан» партиясының 2015-2025 жылдарға арналған сыбайлас
жемқорлыққа қарсы іс-қимыл бағдарламасы
● «Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызмет істері және
сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі агенттігінің жаңа
идеологиясы туралы», (Астана, 2014ж).

