
                                    
Наша цель - будущее без коррупции 

Коррупция давно уже перестала быть локальной, внутригосударственной 
проблемой, она представляет собой транснациональное явление, затрагивающее все 
мировое сообщество, экономику всех стран. Поэтому борьбы с коррупцией и 
формирование антикоррупционной культуры общества остается важным 
приоритетом. Самое распространенное определение коррупции – это 
злоупотребление должностным местом или властью с целью собственной выгоды. 
Согласно более широкому определению, коррупция – это злоупотребление 
доверием. К определению коррупции может быть два подхода: в свете закона или в 
свете общественного мнения. Опирающееся на закон определение исходит из того, 
что считается коррупцией в законах, тогда как основанное на общественном мнении 
определение исходит из более широкого общественного мнения. История 
коррупции началась практически одновременно с известной нам историей 
человеческой цивилизации. В древних документах зафиксированы многочисленные 
случаи, когда в Греции, Риме, Египте граждане, от слова которых зависел исход того 
или иного дела, продавали свой «голос» за некие блага. Эксперты считают, что 
основное внимание необходимо сосредоточить на системе антикоррупционного 
образования, которое должно преподаваться спортсменам и спортивным 
менеджерам. Популярность спортивных состязаний среди населения, значительные 
финансовые вливания и возможность оказывать влияние на имидж страны сегодня 
формируют среду для возникновения специфических коррупционных проявлений в 
сфере спорта. Одно из них – манипулирование результатами спортивных 
соревнований. Подобная форма неправомерной деятельности встречается 
практически во всех видах спорта, в которые вкладываются большие деньги: от 
традиционных до современных дисциплин. Коррупционных приемов имеется 
немало. Самый распространенный - когда неким должностным лицом для принятия 
даже совершенно законного решения создаются такие преграды, которые 
подталкивают человека, жизненно заинтересованного в данном решении, к даче 
взятки. Или наоборот, уполномоченное лицо заставляют под давлением или при 
помощи шантажа принять незаконное решение. Чаще всего последний до этого уже 
чем-то скомпрометировал себя. Еще один вариант: стороны договариваются о 
принятии противоправного решения к выгоде и удовольствию обоих.  Необходимо 
отметить, что в соответствии п.1. ст.22. Закона РК «О противодействии коррупции» 
все государственные органы, организации, субъекты квазигосударственного сектора 
и должностные лица в пределах своей компетенции обязаны вести противодействия 
коррупции. В системе противодействия коррупции основополагающим звеном, 
безусловно, является выявление и минимизация коррупционных рисков, в том числе 
выявления условий и причин, сопутствующих их возникновению. На этом фоне 
роль тренеров в подготовке спортсменов требует особого внимания.  Одной из 
важнейших актуальных вопросов в спорте является проблема допинга. Тренера и 
ответственные лица должны помнить, что за нарушение антидопинговых правил 
предусмотрено административная ответственность. Так, согласно п.12. статьи 409 



Кодекса РК «Об административных правонарушениях» предусмотрено наложение 
штрафа в размере двухсот месячных расчетных показателей.  

Каждый из нас должен осознавать свою потребность и помнить, что 
гражданин нашей страны несет ответственность за происходящее, либо он является 
отражением своего государства. Независимости нашей страны в этом году 
исполняется 30 лет. Поколение, рожденное в Независимом Казахстане, повзрослело 
и готово взять в свои руки будущее страны и поднять ее на новый уровень развития. 
Мы должны участвовать в строительстве справедливого общества и эффективного 
государства. Ведь наша общая цель - это будущее без коррупции. Только 
использование всех различных средств противодействия коррупции в комплексе 
может привести к определенным результатам и позволит нам с вами свести 
коррупцию до минимального уровня. А для этого мы должны начать с себя и 
сказать коррупции: «НЕТ!»  

 

РГКП «Центр спортивной подготовки  
для лиц с ограниченными физическими возможностями» 

 
 
Біздің таңдауымыз – жемқорлықсыз болашақ! 
 
Бүгінгі күнде сыбайлас жемқорлық әр мемлкеттің басты мәселесі болып келеді. 
Қатерлі індет  әлемдік қоғамдастыққа, барлық елдердің экономикасына әсер ететін 
трансұлттық құбылыс ретінде жайылуда. Сондықтан сыбайлас жемқорлықтың 
алдын алу мен  күресуде қоғамның мәдениетін қалыптастыру өте маңызды. 
Сыбайлас жемқорлықтың ең көп таралған түрі ретінде лауазымды тұлғалардың өз 
өкілеттігін асыра пайдалану сынды әрекеттерді айта кеткен жөн. Яғни кең мағынада 
айтқанда - бұл артылған сенімді теріс пиғылда пайдалану. Сыбайлас жемқорлықты 
анықтаудың екі тәсілі бар: ол заң және қоғамдық пікір аясында.  Сыбайлас 
жемқорлық тарихы бізге белгілі адамзат өркениетінің тарихымен бір уақытта 
басталды. Ежелгі құжаттарда Грецияда, Римде, Египетте осы немесе басқа істің 
нәтижесіне байланысты азаматтар өздерінің "дауыстарын" белгілі бір 
артықшылықтар үшін сатқан көптеген жағдайлар жазылған. Сарапшылар, 
спортшылар мен спорт менеджерлерін оқыту проценссінде сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы білім беру жүйесіне назар аудару керек деп санайды. Бүгінде спорт саласында 
елдің имиджіне әсер ететін, қомақты  қаржы жұмысалатын елеулі спорттық 
сайыстарды өткізуде, сыбайлас жемқорлықтың ерекше  көріністері пайда болатын 
ортаны қалыптастырады. Олардың бірі – спорттық жарыстардың нәтижелеріне 
манипулация  жасау. Әсіресе бұгдай заңсыз әрекеттер көбіне қомақты қаржы 
бөлінген спорттың барлық түрлерінде кездеседі: дәстүрліден бастап қазіргі заманауи 
дисцеплиналарға дейін. Жемқорлық жасаудың түрлері  аз емес.  Ең жиі кездесетіні – 
белгілі бір лауазымды тұлға шешім қабылдар алдында, яғни ол заңды шешім болса 
да мүдделі адамды пара беруге итермелеп, шешімге жасанды кедергі жасауы. 
Немесе, керісінше, уәкілетті тұлға қысыммен бопсалау арқылы заңсыз шешім 
қабылдауға мәжбүрлейді. Тағы бір түрі ретінде екі тараптыңда пайдасы үшін заңсыз 
шешім қабылдауға келісуі. 



Айта кету керек, Қазақстан Республикасының «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-
қимыл туралы» Заңның 22-бабының 1-тармағына сәйкес,  мемлекеттік органдар, 
ұйымдар, квазимемлекеттік сектор субъектілері мен лауазымды тұлғалар өз 
құзыреті шегінде сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жүргізуге міндетті. 
Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жүргізу жүйесінде негізгі қозғаушы күш, 
ол, сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін анықтау және азайту, оның ішінде олардың 
туындауына байланысты жағдайлар мен себептерді анықтау болып табылады. 
Осыған орай, спортшыларды дайындауда жаттықтырушылардың рөлі ерекше назар 
аударуды қажет етеді. Спорттағы маңызды өзекті мәселелердің бірі – допинг 
мәселесі. Жаттықтырушылар мен жауапты тұлғалар допингке қарсы ережелерді 
бұзғаны үшін әкімшілік жауапкершілік қарастырылғанын есте сақтауы тиіс. Яғни 
оған ҚР "Әкімшілік құқық бұзушылық туралы" кодексінің 409-бабының 12-
тармағына  сәйкес, екі жүз айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салу 
көзделген. Сондықтан да, бұл індетпен күресте әр-біреуіміз азаматтық 
позициямызды білдіріп, жауапкершідігімізді сезінуіміз керек. Биыл еліміздің 
Тәуелсіздігіне 30 жыл. Тәуелсіз Қазақстанда туған ұрпақ есейіп, ел болашағын өз 
қолына алуға және оны дамудың жаңа деңгейіне көтеруге дайын. Біз әділетті қоғам 
мен тиімді мемлекет құруға атсалысуға тиіспіз. Өйткені біздің ортақ мақсатымыз - 
Жемқорлықсыз болашақ. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылдың барлық 
құралдарын кешенде түрде  пайдалану арқылы ғана орасан зор нәтижелерге жетіп, 
жемқорлық деңгейін төмендетуге мүмкіндік береді. Сондықтан сыбайлас 
жемқорлықпен күресу барлық Қазақстан Республикасы азаматтарының азаматтық 
борышы деп білу керек. 
 

«Дене мүмкіндіктері шектеулі тұлғаларға арналған 
спорттық даярлау орталығы» РМКҚ 


