
Сыбайлас жемқорлыққа қарсы стратегия 

 

1. Қазақстан Республикасының Заңы «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-

қимыл туралы» 

2. Қазақстан Республикасы Президентінің Жарлығы «Қазақстан 

Республикасының 2015-2025 жылдарға арналған сыбайлас жемқорлыққа 

қарсы стратегиясы туралы» 

3. ҚР СТ 3049-2017 «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы менеджмент жүйесі» 

4. «Азаматтық қызметшілердің қызмет әдебі кодексін бекіту туралы» 

Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау 

министрінің 2020 жылғы 28 тамыздағы № 342 бұйрығы. 

 

Антикоррупционная стратегия 

1. Закон РК «О противодействии коррупции» 

2. Указ Президента Республики Казахстан «Об антикоррупционной стратегии 

Республики Казахстан на 2015-2025 годы» 

3. СТ РК 3049-2017 «Система менеджмента противодействия коррупции» 

4. Приказ Министра труда и социальной защиты населения Республики 

Казахстан от 28 августа 2020 года № 342 «Об утверждении Кодекса 

служебной этики гражданских служащих». 

 

 

 

 

Мақсат пен міндеттер 

  

1. Мақсат пен нысаналы индикаторлар 

Осы Стратегияның мақсаты мемлекеттің сыбайлас жемқорлыққа қарсы 

саясатының тиімділігін арттыру, сыбайлас жемқорлықтың кез келген көрінісіне 

«мүлдем төзбеушілік» ахуалын жасау арқылы сыбайлас жемқорлыққа қарсы 

қозғалысқа бүкіл қоғамды тарту және Қазақстанда сыбайлас жемқорлық деңгейін 

төмендету болып табылады. 

Стратегияда қолданылатын нысаналы индикаторлар: 

мемлекеттік көрсетілетін қызметтер сапасы; 



қоғамның мемлекеттік билік институттарына сенімі; 

халықтың құқықтық мәдениетінің деңгейі; 

елдің халықаралық қоғамдастықтағы беделін арттыру және тиісті халықаралық 

рейтингтерді, оның ішінде «Transparency International» сыбайлас жемқорлықты 

қабылдау индексіндегі Қазақстанның рейтингін жақсарту. 

2. Стратегия міндеттері: 

мемлекеттік қызмет саласындағы сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл; 

қоғамдық бақылау институтын енгізу; 

квазимемлекеттік және жекеше сектордағы сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-

қимыл; 

соттар мен құқық қорғау органдарында сыбайлас жемқорлықтың алдын алу; 

сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениеттің деңгейін қалыптастыру; 

сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл мәселелері бойынша халықаралық 

ынтымақтастықты дамыту; 

енгізуге ҚР СТ 3049-2017 «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы менеджмент жүйесі». 

 

Стратегияның мақсаты мен міндеттері «Қазақстан-2050» Стратегиясының 

мақсаттарына қол жеткізуге бағытталған, «Нұр Отан» партиясының 2015-2025 

жылдарға арналған сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі 

бағдарламасының ережелерін, сондай-ақ басқа да қоғамдық бірлестіктердің 

ұсыныстары мен пікірлерін ескереді. 

 

Цель и задачи 

  

1. Цель и целевые индикаторы 

Целью настоящей Стратегии является повышение эффективности 

антикоррупционной политики государства, вовлечение в антикоррупционное 

движение всего общества путем создания атмосферы «нулевой» терпимости к 

любым проявлениям коррупции и снижение в Казахстане уровня коррупции. 



Целевые индикаторы, применяемые в Стратегии: 

качество государственных услуг; 

доверие общества институтам государственной власти; 

уровень правовой культуры населения; 

повышение авторитета страны в международном сообществе и улучшение 

соответствующих международных рейтингов, в том числе рейтинга Казахстана в 

Индексе восприятия коррупции «Transparency International». 

  

2. Задачи Стратегии: 

противодействие коррупции в сфере государственной службы; 

внедрение института общественного контроля; 

противодействие коррупции в квазигосударственном и частном секторе; 

предупреждение коррупции в судах и правоохранительных органах; 

формирование уровня антикоррупционной культуры; 

развитие международного сотрудничества по вопросам противодействия 

коррупции; 

внедрение СТ РК 3049-2017 «Система менеджмента противодействия 

коррупции». 

 

Цель и задачи Стратегии направлены на достижение целей Стратегии 

«Казахстан-2050», учитывают положения программы Партии «Hұp Отан» по 

противодействию коррупции на 2015-2025 годы, а также предложения и 

мнения других общественных объединений. 

 

  

 

 

 

 



 


